
Jamaica in 2015 no. 1 in 
Ease of Doing Business in 
het Caribisch gebied

Jamaica is door het Wereldbankrapport  Doing Business 2015, 
uitgeroepen tot nummer één in het Caribisch gebied voor wat 
betreft zaken doen.Jamaica maakt stappen vooruit onder de 

vastberaden leiding van premier Portia Simpson Miller.

Volgens het Wereldbankrapport  Doing Business 2015, is 
Jamaica nummer één in het Caribisch gebied in termen 
van het gemak van zaken doen. De rangschikking van 
Jamaica is een drastische vooruitgang van de 85ste plaats 
in 2014, naar de 58ste in de rij van 189 landen. Zo blijkt uit 
het onlangs vrijgegeven rapport van de Wereldbank. Dit 
is de grootste vooruitgang in Latijns-Amerika en het Cari-
bisch gebied voor 2015. 

Deze vooruitgang is het gevolg van een aantal positieve hervormingen op de gebieden:
•	 wettelijke regeling van rechten van de kredietnemers en kredietverstrekkers; 
•	 verbetering van kredietinformatiesystemen; 
•	 betere afstemmingvan processen en kosten waardoor men makkelijker elektriciteit kan krijgen;
•	 invoering van post-registratieprocedures, b.v. bij fiscale registratie, sociale zekerheid en vergunningen. 
•	 De progressie is gerealiseerd door daadkracht van de Jamaicaanse regering met technische en finaciële  

ondersteuning van Compete Caribbean ter hoogte van circa USD1.2 miljoen. 
•	 Deze ondersteuning heeft geleid tot de implementatie van de belangrijkste hervormingen, waaronder het 

opstellen van wetgeving voor roerende zaken (het zgn. Secured Transaction System), wat cruciaal is voor 
het verlichten van een van de topproblemen in het zaken doen in Jamaica, namelijk de toegang   tot finan-
ciering. 

Compete Caribbean is een ontwikkelingsprogramma van de private sector programma dat technische 
bijstand verleent en investeringsfondsen beschikbaar stelt voor de ondersteuning van productieontwik-
keling, hervorming van het ondernemersklimaat en initiatieven voor bundeling van Kleine en Middel-
grote bedrijven (KOM’s)  in het Caribisch gebied. Het programma wordt gezamenlijk gefinancierd door de 
Inter-American Development Bank (IDB), het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling (DFID) en 
Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkeling Canada (DFATD), ondersteunt projecten in 15 landen in het 
Caribisch gebied. De geschatte waarde is US$ 40.0 miljoen, waarvan US$32,55 miljoen door DFID en DFATD 
bijgedragen wordt. Projecten in de OECS-landen worden uitgevoerd in samenwerking met de Caribbean 
Development Bank.(Red)
 
Ondersteuning bij wet- en regelgeving
Compete Caribbean heeft ook ondersteuning verleend voor het ontwerpen en de inrichting van het juridisch 
raamwerk voor Registratie van Persoonlijke Eigendomsrechten (register voor roerende zaken), evenals de insti-
tutionele versterking van het Handelsregister van Jamaica, dat het register voor roerende zaken bijhoudt. 
Verder werden door het programma gefinancierd:
•	 de blauwdruk en de ontwikkeling van een institutioneel kader voor publiek-private- partnerschappen; 
•	 nieuwe belastinginnings-formulieren en rapporten inzake belastinguitgaven; 
•	 de bevordering van het Business Start-up Super Form.  

Deze opmerkelijke resultaten hebben de weg verder geëffend voor extra business climate reform. Momenteel 
draagt Compete Caribbean   bij aan:
•	 het ontwerpen en ontwikkelen van insolventie-  en venture capital wetgeving; 
•	 de uitvoering  van een diagnostische studie,  en
•	 de implementatie van de strategie voor Jamaica Medisch Toerisme.  

De bijdrage van het programma is aanvullend op een groter initiatief van in totaal USD 150 miljoen dat uitgevo-
erd wordt door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dat initiatief is gericht is op het bevorderen van 



hervormingen die de toegang tot krediet uitbreiden en om knelpunten te verminderen in het belastingstelsel van 
Jamaica. Daarnaast  wordt de deelname van de Jamaicaanse regering in inefficiënte bedrijven en projecten terug-
gebracht. Het gevolg is dat lagere bedrijfskosten worden geboekt, door efficiëntere titels op grond en de registratie 
daarvan. Compete Caribbean en haar donateurs -IDB, Department for International Development (DFID) van het 
Verenigd Koninkrijk, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkeling van Canada (DFATD) en de 
Caribische Ontwikkelingsbank (CDB)– hebbende regering van Jamaica gecomplimenteerd met deze opmerkelijke 
prestatie en wederom hun betrokkenheid bij de verdere ondersteuning van de ontwikkeling van de private sector 
in het Caribisch gebied bekrachtigd.

Suriname kan ook profiteren
Volgens een reactie van de Competitiveness Unit Suriname zal m.n. het project Modernisering van Wetgeving voor 
het Investeringsklimaat op termijn ook tot duidelijke verbetering van de Doing Business in Suriname leiden. Hi-
eronder vallen ook wettelijke regelingen zoals, 
•	 een verbeterd Verguningstelsel middels de nieuwe Wet Bedrijven en beroepen en de Handelsregisterwet; 
•	 de Wet Roerende Zekerheidsrechten, bedoeld om toegang tot kapitaal te verruimen door betere bescherming 

voor crediteuren en debiteuren; 
•	 bescherming van investeerders door een nieuwe Investeringswet en Administratief recht; 
•	 nieuwe wetgeving voor mededinging en consumentenbescherming; 
•	 alternatieve geschillenbeslechting via Mediation en modernisering; 
•	 betere bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten zoals merken en octrooien en geografische indicaties, 

en 
•	 bescherming van Traditionele Kennis.

Thans zijn projecten in voorbereiding en ter goedkeuring aangeboden aan de regering voor verbetering van het 
investeringsklimaat en Competitiveness, zoals 
het project ‘Investment Climate and Productivity’ met de IDB, met componenten gericht op modernisering van in-
stituten: 
•	 vermindering van de Cost of Doing Business door technologische innovaties: 
•	 verbetering van de productiviteit, en 
•	 innovatie en versterking van Value Chains. 

Verder zijn te noemen 
•	 het project ‘Secured Transactions System’ met Compete Caribbean, 
•	 Ease of Doing Business in Suriname met IDA Singapore en de Competitiveness Strategy.  

In dit proces zijn veel stakeholders geconsulteerd. De Competitiveness Unit Suriname hoopt dat op korte 
termijn de betreffende contracten door de regering worden getekend met de donoren zodat de geïden-
tificeerde acties kunnen worden uitgevoerd. Dit zal zeker leiden tot een duidelijke verbetering van ons 
ondernemingsklimaat en internationale ranking. Het is duidelijk dat daadkracht in besluitvorming en uitvoering 
vruchten afwerpen.-. 


