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Economie

Wilsoe (PS): ‘MKB urgenter dan HNO of hotel’
Privésector
investeert niet
Vervolg van pagina 6
beleid mkb

Geld voor CNSJF nodig
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Parlementariër Elmer Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano heeft de privésector opgeroepen om in de lokale economie te investeren.
Dat deed de parlementariër
afgelopen zaterdag tijdens de
wekelijkse
partijbijeenkomst
van Pueblo Soberano. De sector
zou volgens Wilsoe in Politur en
het Curaçao North Sea Jazz
Festival (CNSJF) moeten investeren.
,,Ik doe een oproep aan de privésector om de daad bij het
woord te voegen, ‘put your money where your mouth is’. Investeer in Curaçao zodat ik jullie
daarna in het programma van ‘E
bon yu di Kòrsou’ kan zien.” Om
zijn stelling te illustreren haalde
Wilsoe twee voorbeelden aan
van initiatieven waar de privésector niet in investeert.
De minister van Justitie en de
bewindsman van Economische
Ontwikkeling zijn met Politur
begonnen, zo sprak de parlementariër.
De afspraak was daarbij dat
het een joint venture zou zijn
tussen de overheid, de Curaçao
Tourist Board, en aan de andere
kant de privésector, aldus het
Statenlid. ,,Weten jullie hoeveel
geld de privésector in Politur investeerde? Geen rooie cent. Dat
noemen wij nu vertrouwen hebben.”
Politur werd door de parlementariër omschreven als een
organisatie die restaurants, hotels, en Punda ten behoeve van
het toerisme beschermt. ,,En het
is alweer de overheid die de kar
moet trekken, dat is het vertrouwen van de privésector.”De sec-

tor investeert ook niet in het Curaçao North Sea Jazz Festival, zo
stelde de politicus. ,, Wij weten
allemaal dat er één keer per jaar
een grandioos evenement hier
op Curaçao plaatsvindt, waarmee het eiland wereldwijd op de
kaart wordt gezet, dat is het jazzfestival. En ieder jaar weer beklaagt de initiatiefnemer (Gregory Elias, red.) zich erover dat hij
er alleen voor staat.”
Dit jaar heeft de overheid via
de Curaçao Tourist Board in het
festival geïnvesteerd, aldus de
spreker. ,,Weten jullie hoeveel
geld Curaçao Hospitality and
Tourism Association (Chata), investeerde? Geen rooie cent. Weten jullie hoeveel geld de Kamer
van Koophandel en de Vereniging Bedrijfsleven investeerden?” Al deze instellingen hebben niet in het festival geïnvesteerd, legde de PS-politicus
uit. Bij aanvang van zijn toespraak zei Wilsoe dat de economie van het land stagneert omdat er geen vertrouwen is. ,,Vertrouwen is op een fundament
van oprechtheid gebaseerd. Tot
op de dag van vandaag wordt er
gewacht op investeringen vanuit
de privésector.”

Van onze redactie
Amsterdam - Beleggers krijgen
de komende beursweek op-
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Het MKB zorgt voor meer dan de helft van de werkgelegenheid.
Op Curaçao dragen de 12.200
MKB-bedrijven 30 procent bij
aan het nationaal product. Een
recent bericht in de media
stelt dat slechts 5.000 van
deze bedrijven echt actief zijn.
Dus 7.200 bestaan nog
slechts op papier. Deze bedrijven zorgen voor 56 procent
van de werkgelegenheid.
Vergelijken we deze cijfers
met de regio dan loopt Cura-

MKB goed
voor 56%
van banen
çao achter. MKB in de regio
draagt 70 procent bij aan het
nationaal product en is goed
voor 70 tot 90 procent van de
banen.

meer moeten gaan richten op
het MKB.
Zo zou betalingsverkeer via
internet breed moeten worden
geïmplementeerd. Dit zal export
bevorderen. Daarnaast zal de
overheidsbureaucratie moeten
worden gereduceerd.
Tegelijkertijd vraagt Goede
zich wel af hoe serieus de MKBsector zichzelf neemt. Zo is hij
teleurgesteld over de animo om
aan onderzoek deel te nemen.
Ook hebben MKB-bedrijven de
reputatie dat ze slecht afdragen
aan de overheid.
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Er is geen eenduidige definitie
van MKB. Onderdeel van de
definitie van de Verenigde
Naties stelt het volgende voor:
een microbedrijf heeft minder
dan 10 medewerkers in
dienst.
Een kleinbedrijf heeft minder
dan 50 medewerkers in
dienst. En een middelgroot
bedrijf heeft minder dan 250
medewerkers is dienst.

Opnieuw forse portie cijfers voor beleggers
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,,Het MKB verdient een prominentere plek in het economisch
beleid en het beleid in het kader
van armoedebestrijding. Ervaringen elders tonen aan dat de
MKB-sector belangrijk kan zijn
om onze huidige werkloosheid
van 13 procent en jeugdwerkloosheid van 37 procent te bestrijden.
MKB is voor een duurzame
ontwikkeling misschien nog belangrijker dan het beleid dat
streeft naar het in gang zetten

van een of twee grote projecten,
zoals het nieuwe ziekenhuis
(HNO) of nog een hotel”, zo
voert Goede aan. Hoewel de regio volgens de onderzoeker beter scoort dan Curaçao, kampt
Curaçao met dezelfde problemen als de regio: er is geen duidelijk beleid op het gebied van
MKB. Er is te weinig aandacht
voor de sector.
En er zijn hoge kosten, onder
andere voor energie en transport. Hij raadt dan ook aan dat
met name de banken en andere
financiële instellingen zich nog
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Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten
stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het
deviezenverkeer.
Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000%
Reserve period: 16-oktober-2014 - 16-november-2014
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente
als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%
*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

nieuw een forse portie bedrijfscijfers voorgeschoteld. In Nederland staat vrijwel elke dag een
AEX-fonds op de rol, naast een
flink aantal middelgrote en kleine fondsen. Op macrogebied zal
de aandacht vooral uitgaan naar
de ECB op donderdag en
de banengroei, exclusief
de agrarische sector, in
de VS op vrijdag.
Afgelopen vrijdag kregen de aandelenbeurzen
wereldwijd een flinke impuls nadat de centrale bank van Japan
onverwacht extra steunmaatregelen nam om de economie aan
te jagen. Twee dagen eerder had
de Amerikaanse centrale bank
juist een streep gezet onder zijn
jarenlange
steunprogramma.
De Nikkei-index in Tokio tikte
de hoogste stand sinds 2007 aan
en sloot met een winst van 4,8
procent op 16.413,76 punten. De
AEX ging met een winst van 1,9

procent tot 411,32 punten het
weekend in en op Wall Street bereikten de Dow-Jonesindex en
de S&P 500 nieuwe recordstanden.
De MidKappers PostNL en
Vastned bijten vandaag het spits
af door als eerste
Nederlandse fondsen
van de week met cijfers te komen. Analisten denken in doorsnee dat de winst van
de postbezorger grotendeels is
verdampt, van 0,50 euro per
aandeel tot 0,05 euro per aandeel. Verder komen er vandaag
cijfers over de industriële bedrijvigheid in de eurozone en de
Verenigde Staten.
DSM zal morgen de hoofdrol
voor zich opeisen met zijn derdekwartaalcijfers. Het speciaalchemiebedrijf stond vorige week
ook al in de belangstelling na berichten over een mogelijk over-

namebod van het Duitse Evonik
Industries.
Op woensdag wordt het al een
stuk drukker met de kwartaalcijfers van onder meer ING en de
eerder dit jaar verzelfstandigde
verzekeringsdochter NN. Andere bedrijven die de boeken openen zijn Corio, Wolters Kluwer,
Exact, Heijmans, Kendrion en
Liberty Global.
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