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Brown is lid van de jongerenafdeling van de DP op Sint Eustatius. ,,Maar ik wil wel benadrukken dat mijn motivatie
niet door de politiek is ingege-

‘Beschamend voor Statia’
ven. Wat er gebeurde, was beschamend voor alle Statianen
en heeft ons in een kwaad daglicht geplaatst. Dat heeft niets

met een politieke kleur te maken.”
De petitie is ook duidelijk bedoeld als een signaal. ,,Wij moe-

ten een signaal naar Clyde van
Putten uitsturen en alle anderen die een belangrijke functie
hebben, dat zij een goed voorbeeld moeten stellen. Wij zullen dit soort gedrag niet steunen.”

MFK: Getint
glas in auto
toestaan
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Oppositiepartij MFK heeft een wetsvoorstel
ingediend om getinte autoramen tot een lichtdoorlaatbaarheid van 40 procent toe te staan.
Hun belangrijkste doel is bestuurders te beschermen tegen
te fel zonlicht, dat slecht is voor
de huid en een verhoogde kans
geeft op het ontwikkelen van
huidkanker, en om de soms onhoudbare warmte in auto’s tegen te gaan. Dat heeft de politieke partij bekendgemaakt. Andere voordelen van getinte ruiten is
behoud van de kleuren en kwaliteit van het interieur, zoals de
stoelbekleding, het beschermen van de autoramen zelf die
minder snel breken, het hebben
van enige privacy en de veiligheid.
Aangevoerd wordt: ,,Op CuraVervolg van pagina 2
ser

Door alleen de omvang van de
economie te bepalen aan de
hand van het bruto binnenlands
product (bbp) wordt de welvaart
van een land ‘niet afdoende gemeten’. Immers de groei van het
bbp wordt in de loop der tijd onder andere gedreven door de
groei van de bevolking en door
de ontwikkeling van techniek en
innovatie. Het reële bbp geeft de
omvang van de economie aan,
terwijl het reële bbp per capita
de mate van toename van de
welvaart van een land aanduidt.
Het bbp per capita is het bbp per
hoofd van de bevolking, ofwel
per geregistreerde inwoner van
een land, waarbij de groei doordat er simpelweg meer mensen
zijn wordt genegeerd. ,,Let wel
op het feit dat de bbp per capita
geen inzicht geeft in de inkomensverdeling van een land. De
arbeidsproductiviteit is zelf een
drijfveer voor groei, die aangeeft
hoe productief de economie is.”
Uit data van het International
Monetair Fonds (IMF), ‘2017,
World Economic Outlook: Gaining Momentum?’, blijkt dat in
deze groep Caribische landen
Curaçao - nog altijd - een vierde
plaats inneemt, na Sint Maarten,
Aruba en de Bahama’s. ,,De
buur(ei)landen zijn inmiddels al

çao is het hebben van een auto
eerder een noodzaak dan een
luxe. Het onderhoud en behoud
van de wagen is dus voor individuen van groot belang.” Voor
het indienen van het wetsvoorstel werd de Wegenverkeersverordening 2000 geanalyseerd.
Hierin staat dat de lichtdoorlaatbaarheidsnorm op 70 procent is
gesteld.
,,De belangrijkste reden om
getint glas te verbieden was om
de criminaliteit tegen te gaan.
Helaas is er geen enkele informatie of registratie van hoe
dit verbod inderdaad bijdraagt
aan een betere aanpak van de

MFK-leden leveren het voorstel in bij de Statenvoorzitter.
criminaliteit. Van een verlaging van de criminaliteit is in
elk geval geen sprake”, aldus
MFK.
In het wetsvoorstel wordt nog
aangevoerd dat internationale
verdragen (het Verdrag nopens
het wegverkeer, Genève, 1949
en de op Curaçao geldende
Overeenkomst betreffende de
vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, Genève, 1998) geen
melding maken van een verbod
op getinte ramen. Een motorrijtuig moet zo ingericht zijn dat

‘Arbeidsproductiviteit
is drijfveer voor groei’
wel vele jaren bezig met het maken van een inhaalslag, terwijl
de Curaçaose economie stilstaat
of zelfs krimpt.”
Kijkende naar deze dalende
arbeidsproductiviteit per werkende is het volgens de SER ‘curieus’ dat het bbp in de gemeten
periode niet eenzelfde daling
laat zien. ,,De verklaring daarvoor ligt dan in een toename in
het aantal werkenden, die niet
heeft geleid tot een evenredige
toename in de totale output. Dit
kan zich voordoen als er bijvoorbeeld een verschuiving heeft
plaatsgevonden van hoogproductieve werkgelegenheid naar
banen met een lagere bruto toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan minder kenniswerkers en meer hotelpersoneel.”
De
arbeidsproductiviteit
wordt vaak berekend als zijnde
de brute toegevoegde waarde
(btw) per werkende, en dit is een
belangrijke indicator voor de
welvaart van een land. Bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt uitgegaan
van de btw in constante prijzen,
dus gecorrigeerd voor inflatie.

Dit heeft de SER voor het initiatiefadvies ook gedaan, met assistentie van de Centrale Bank
CBCS. Naast het sneller groeien
van de populatie en/of het harder werken door de arbeiders,
wordt de groei van de arbeidsproductiviteit bevorderd door
andere factoren. Zoals: 1) investering in meer kapitaalgoederen (gebouwen, fabrieken, machines, computers); 2) verbeteren van de technologie en 3)
verhogen van de kwaliteit van
het personeel door educatie en
training. Deze drie pijlers zijn
bepalend voor de groei van de arbeidsproductiviteit.
Werknemers die meer (nieuwere en betere) kapitaalgoederen tot hun
beschikking hebben, zullen
meer productief zijn en zullen
meer goederen en diensten produceren met dezelfde input.
Door het verbeteren van de
technologie kan de output meer
zijn met dezelfde input. Superieure technologie kan bepalend
zijn voor de hogere arbeidsproductiviteit in rijke landen
versus de arbeidsproductiviteit
in minder rijke landen. Hoger
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de bestuurder voldoende uitzicht heeft naar voren, naar links
en naar rechts om veilig te kunnen rijden, zo staat in de verdragen.
Verder wijst de partij nog op
de regelgeving in de Amerikaanse staat Florida waarin voor de
voorruit en de voorzijruiten van
een voertuig een minimale lichtdoorlaatbaarheid geldt van 28
procent, terwijl dat voor achterzijruiten slechts 15 procent is. In
het merendeel van de Amerikaanse staten geldt een percentage van 50 procent.
opgeleide en beter getrainde
arbeiders zijn meer productief.
De SER: ,,Het verhogen van het
gemiddelde aantal opleidingsjaren heeft in landen als bijvoorbeeld Zuid-Korea bijgedragen
tot een snellere economische
ontwikkeling van het land. Het
groeipercentage van de arbeidsproductiviteit is afhankelijk van
de snelheid van de toename van
voornoemde factoren.” Ten aanzien van het verband tussen de
hoogte van het minimumloon
en de arbeidsproductiviteit
wordt in de literatuur gesteld dat
zowel positieve als negatieve correlaties voorkomen. Er zijn leerscholen die uitgaan van een negatieve correlatie, immers de
output zou niet zozeer afhankelijk zijn van het loon (‘diminishing returns on motivation’)
maar van de ter beschikking gestelde productiemiddelen, technologieën, kennis en training,
werkprocessen en dergelijke.
Er zijn echter ook leerscholen
die uitgaan van een positieve
correlatie tussen het minimumloon en economische groei. Een
hoger minimumloon zou de
motivatie van werknemers verhogen en meer koopkracht bieden, wat weer tot omzetgroei
leidt in die sectoren waar de minimumloners hun inkomen
(voornamelijk) aan besteden.

