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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Belang van MKB in ontwikkelingslanden

JAARBEURS 2016

De nieuwe ideologie van neo-liberalisme en globalisatie benadrukt de
rol van Middelgrote en Kleine Bedrijven (MKB’s) in vooral ontwikkelingslanden als promoters van een gezond business klimaat, economische efficiëntie en power voor economische ontwikkeling. Een
voormalige KKF-voorzitter zei eens dat een verstandige overheid
haar MKB koestert en er zelfs de rode loper voor uitzet.

vrijdag 25 november t/m donderdag 01 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur

Het MKB kan de ruggengraat of groeimotor van
de economie in ontwikkelingslanden zijn mits
het gefaciliteerd wordt
door adequate wetgeving die een ondernemersvriendelijk klimaat
scheppen en die aanmoedigen tot kiezen voor
het ondernemerschap
als carrière optie. Dan is
het MKB een vitale factor
voor innovatie, concurrentievermogen
en
ondernemerschap.
Verstandige overheden
implementeren daarom
ondersteuning van het
MKB in diverse programma’s en beleid. Hieraan
verlenen zij zelfs top prioriteit vanuit het besef
dat een gezond MKB
gepaard gaat met economische groei en werkgelegenheid alsook economische en sociale cohe-

sie. Volgens een recente
empirische studie is het
MKB in de zogenoemde
‘low income countries’
samen
met
informele
ondernemingen, goed voor
60% van het BNP en meer
dan 70% van de werkgelegenheid. In de ‘middle income countries’ neemt het
MKB 95% van de werkgelegenheid voor zijn rekening
en 70% van het BNP. De
EU telt 25 miljoen kleine
bedrijven wat 99% is van
alle bedrijven en zij bieden
werkgelegenheid aan circa
95 miljoen mensen wat
neerkomt op 55% van alle
jobs in de private sector. In
vele studies wordt het MKB
gezien als een ‘key actor’ in
innovatie systemen. Het
MKB is belangrijk voor toenemend concurrentievermogen en innovatieve
capaciteit van landen. De
definitie van de Wereldbank

voor MKB betreft de schaal:
minder dan 50 werknemers
is ‘small scale en 50-200
werknemers ‘medium scale’.
De EU kent een medium,
small en micro categorie van
respectievelijk 250, 50 en 10
werknemers maximaal. In de
USA omvat het MKB 97,2%
van alle bedrijven en het
neemt 50,4 % van de totale
werkgelegenheid voor zijn
rekening. In Japan zijn de
percentages respectievelijk
99,4% en 81,4%. Het MKB
blijkt niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in de
ontwikkelde landen belangrijk te zijn. Het middelgroot
en klein bedrijf alsook micro
ondernemingen dragen substantieel bij aan een stabiele
economische omgeving en
ontwikkeling van de economie en zij verdienen derhalve
in ’s landsbelang optimale
ondersteuning van overheidswege. RMD

VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur,
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
STALLING:
bromfietsen en fietsen op het terrein van het Surinaams Padvindsters Gilde,
allernaast de KKF aan de Prow.W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!
ALTIJD DE MOEITE WAARD!
MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

Informatie avond
Accessing the Canadian Market
Wilt u een indruk krijgen over hoe zaken te doen in Canada? Komt
u dan naar de Informatie avond. De specialisten zullen u uitgebreid
informeren over hoe zaken te doen in Canada, eveneens zullen de
mogelijkheden met betrekking tot technische assistentie en Credit
Lines voor de Surinaamse ondernemers worden besproken.
Inleiders: Zijne Excellentie Pierre Giroux, Ambassadeur van Canada
dhr. Anand Harilall, Trade Commisioner of the High Commision
of Canada
dhr. Rick Schuitemaker, KKF- Kamerlid
Locatie: KKF-Conferentiezaal Prof. W. J.A. Kernkampweg 37
Datum: dinsdag 08 november 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
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43146

MA, XIANMING

Johan Adolf Pengelstraat 168

Importeur

43147

M.G. MENIG

Maripalaan 9

Exporteur

43153

MUNGAR RASRIE

Nieuw Weergevondenweg 555

Servicebureau

43154

BOUTIQUE ROSITA

Waterkant 78

Winkelier

43163
43164

FRANCISCA MARGARIDA
NORONHA
JULEN KAMMITA

43203

TAURUS TAXI

Wij besparen u het hele loopwerk en kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers het proces van
aanvraag tot verkrijging van de vergunning.

43208

COMPUKE

43224

SORA'S FARM

Kennedyweg
48
Osembo)
Wilhelminaweg 91

Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311 # 119

43227

MIMI'S SAPPENFABRIEK

Parijsstraat 18

43235

LIU ZHENGYOU

43238

SONA IMPORT

Frederikalaan hoek Kartaramstraat Importeur, Amusementsbedrijf
no. 1
Sophia'slustweg 73
Importeur

43244

RANDHIRSINGH MOKHAMSING

ONE

STOP

WINDOW

Wist

Heeft U een
vergunning Nodig?
Moet uw vergunning verlengd worden?

u

dat ?

De grootmachten, USA, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk,
Italië en Japan zijn verenigd in de G7. Rusland maakte deel uit van dit overleg,
toen G8, maar werd in 2015 eruit gezet. De G7 landen vertegenwoordigen bijna
de helft van de wereldeconomie. De economische verhoudingen zijn sedert de
oprichting van de G7 in 1975 ingrijpend veranderd. China, India, Zuid-Korea en
Brazilië, maakten een stormachtige groei door en China is inmiddels in de
wereld de 2e grootste economie na de USA. In 1999 werd een tweede internationaal economisch forum in leven geroepen, de G20. De leden zijn: Argentinië,
Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, de Europese Unie, Frankrijk,
India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi Arabië, Turkije, het
Verenigd Koninkrijk, de USA, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. De G20 landen waren
in 2014 samen goed voor 85% van het wereldwijde bruto nationaal product,
80% van de wereldhandel (inclusief de handel binnen de EU). De G20 landen
maken tweederde van de wereldbevolking uit. In vergaderingen van de G20
mogen de VN en IMF mee vergaderen. Behalve economische onderwerpen
worden in meetings van de G7 en de G20 ook onderwerpen aangesneden als
terrorismebestrijding en maatregelen om klimaatverandering tegen te
gaan/minimaliseren. Mocht de EU als economische grootmacht één blok vormen dan zou er opeens sprake zijn van een supermacht met een BBP van 18,5
biljoen dollar (2014) die dan tot de belangrijkste spelers van de wereld gerekend
zou worden. Tegenwoordig is de wereld zodanig geglobaliseerd dat niet meer
van grootmachten gesproken kan worden. Internationale organisaties zoals de
EU, de VN, de NAVO, de G7 en de WTO hebben de macht in handen. Voorts
bepalen ook non-gouvernementele organisaties, lobby-organisaties en het
bedrijfsleven wat er in de wereld gebeurt. Om wereldwijde conflicten en crises
te voorkomen of tot een minimum te beperken is het belangrijk dat de genoemde machten een goede dialoog blijven voeren.

DE Waranalaan 29

Leverancier

Corantijnpolder Serie A no. 94 en 95 Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Johan Adolf Pengelstraat 171
Taxibedrijf
(omgeving Servicebureau,
Opleidingsinstituut
Veeteeltbedrijf
Fabrikant

43288

Indira Gandhiweg hoek Welgedacht Taxibedrijf
B Weg no. 2
IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Clarapolder Serie A no. 60
Importeur, Exporteur

43294

SOEGRIEM TAHADIL
ANIL RAMHARAKH

Tajerbladstraat 5

Importeur

43296

J.E. BOUVA

Grietjebiestraat 49

Importeur

43298

KEME'S CONFECTIE BEDRIJF

Marthastraat 68

Fabrikant

43299

E. JEMBA

Hebiweristraat 45

Importeur

43300

YANG BIAO SHOP

Emmastraat 3

Winkelier

43322

DIEKO'S IMPORT EXPORT

Akirastraat 18

Importeur, Exporteur

43323

KRISHNAWATIE RAMADHIN

Soekramsingstraat 485

Standhouder

43338

OETRAKOEMAR MANGROELAL

Groenhartlaan 12

Aannemer

43346

GOLDEN CHANCES STORE

Schietbaanweg 5

Winkelier

43769

TRAININGS- EN ONTWIKKELINGS Wellingtonstraat 90
INSTITUUT NICKERIE

43785

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF LIN

Gemenelandsweg 113

Servicebureau
Importeur, Exporteur

JIANPING

KKF INFO

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Citaat
“Succesvolle mensen signaleren meteen nieuwe mogelijkheden,
durven snel moeilijke beslissingen te nemen en komen onmiddellijk in actie. Volg deze principes en je dromen komen uit.”
(Dr. Robert Schuller)

Bekijkt u onze programma, KKF Info,

Suriname door het zakenleven de dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20.2

vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

