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35 jaar Srefidensi
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) feliciteert namens het gehele

Van de 183 landen die de Wereldbank beoordeelt bij het samenstellen
van de jaarlijkse 'Ease of doing business ranking' was Suriname
155ste op de 2010 lijst. Een beschamend lage notering gelet op onze
potentie. Hebben wij toen ervan geleerd? Neen! Want op de 2011 ranking prijken wij op de 161ste plaats, 61 plaatsen slechter dan buurland Guyana, die de 100ste plaats inneemt. Er zijn maar 22 landen die
het slechter doen dan wij.
Deze situatie is beslist
zorgelijk te noemen aangezien buitenlandse investeerders in toenemende mate de Wereldbank
ranking mede in overweging nemen bij hun besluiten om al dan niet te
investeren in een land. De
informatie waarop de
2011 lijst is gebaseerd
werd verkregen via enquettes in de beoordeelde
landen. Deze werden gehouden onder organisaties van het bedrijfsleven,
notarissen e.a. De ingezamelde gegevens worden
steeds in maart afgesloten, zodat de 2011 lijst
eigenlijk de situatie aangeeft die tot maart 2010
heerste. De effecten van
eventuele verbeteringen
die daarna zijn ingevoerd
zullen dus pas op de 2012
lijst, die na maart 2011 uitkomt te merken zijn. De
landen worden beoordeeld op een 10-tal punten en ons land scoort op
enkele van die punten
redelijk tot goed, maar op
de meeste punten zeer
slecht, waardoor haar gemiddelde zo laag uitvalt.
De grote boosdoeners zijn
de enorme bureaucratie
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Ease of doing business
drastisch verbeteren

Zorgelijk

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

en verouderde wetgeving
rond de oprichting van
NV's en ons vergunningenstelsel. Waar de oprichting van een NV in de
ons omringende landen
een kwestie is van dagen/weken, duurt dat bij
ons vele maanden, soms
jaren, langer. Ook het verkrijgen van een vergunning is meestal een lijdensweg. Kortom: 'Doing
business in Suriname is
far from being easy' en dat
is slecht voor onze concurrentiepositie en onze
economie terwijl deze situatie de keuze voor het
ondernemerschap
ook
niet stimuleert. Wij vertrouwen er echter op dat
VP Ameerali, die als geen
ander in het recente verleden gepleit heeft voor verbetering van onze positie
op de Werledbank ranking, het getij voor
Suriname zal doen keren
in deze regeerperiode.

Beoordeling

Voor elk van de 10 punten
waarop de landen beoordeeld worden, krijgen ze
een positie op de ranglijst
die aangeeft hoe ze, in
vergelijking met elkaar,
ervoor staan op dat punt.

Als de cijfers van de 10
punten zijn opgeteld wordt
er een gemiddelde berekend en ons gemiddelde
is 161 wat op Haiti (162)
na het slechtste gemiddelde is in de Caribische
regio, waarvan de overige
landen het heel goed
doen. Op de 10 punten
scoort Suriname alsvolgt:
Gemak van zaken doen
(161), het starten van een
bedrijf (171), het verkrijgen van bouwvergunningen (94), registreren van
eigendommen (168), krediet verkrijgen bij de banken (138), beschermen
van investeerders (181),
Belasting betalen (34),
grensoverschrijdende
ondernemingen
(101),
contracten naleven (178)
en het sluiten van een
bedrijf (146). Het Suriname Business Forum zal
met
het
zogeheten
Klinkersrapport in de
hand, de regering en anderen die terzake relevant
zijn, moeten overtuigen
om de daarin geadviseerde stappen ter verbetering
van onze positie op de
Wereldbankranking uit te
voeren.
RMD

Surinaamse bedrijfsleven de totale Surinaamse samenleving met de

35 jarige Staatkundig onafhankelijke Republiek SURINAME
en wenst haar een zeer gepaste en plezierige viering van deze dag toe.
De wens van KKF is dat de samenleving, bedrijfsleven en Overheid in harmonie
een voorspoedige ontwikkeling van ons land tegemoet gaan.

35 jaar Onafhankelijkheid
De Kamer van Koophandel en Fabrieken vraagt mede namens de Commissie Viering 35 jaar Staatkundig
Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname aan alle bedrijven het beeld van stad en land naar 25 November
2010 toe voor de viering van 35 jaar staatkundig onafhankelijkheid te helpen verfraaien door de omgeving schoon
te houden en op te fleuren met Surinaamse vlaggen en sierverlichting.

JAARBEURS 2010
vr. 26 november t/m vr. 3 december
dagelijks gaan de poorten vanaf
17.00 uur open op het KKF Beursterrein
ingang Benjaminsstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn vanaf 26 november van 08.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw
van de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Op de zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur.
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 Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.

Verantwoord waste management

Een wereld zonder verantwoord 'waste management' wordt een
wereld zonder bossen, zonder delfstoffen, aangetaste flora en fauna,
gigantische vervuiling van lucht en water, gigantische uitstoot van
CO2 en hogere temperaturen. Humphrey Bergraaf en Lalieta
Somwaru van Stichting SUWAMA presenteerden op onze ondernemersavond het thema 'Verantwoord waste management in Suriname'.

SUWAMA

Stichting SUWAMA werd
opgericht, omdat de gigantische vervuiling in
Suriname toeneemt. Haar
visie is dat de gehele
Surinaamse
gemeenschap leeft volgens de
principes cradle to cradle,
corporate social responsibility and sustainability. En
haar missie is het stelselmatig verhogen van het
bewustzijn van de gehele
Surinaamse samenleving,
alle Surinaamse organisaties en bedrijven, zodat zij
op verantwoorde wijze
omgaan met milieu, energie en afval. De doelstellingen van de stichting
zijn: het bevorderen van
afvalscheiding in Suriname, het ontwikkelen en
stimuleren van verantwoord ondernemerschap,
het mobiliseren, opvoeden en verenigen van
mensen om de kwaliteit

van de natuurlijke omgeving te verhogen en te
beschermen en het verrichten van alle handelingen die verband houden
met deze doelstellingen.

Waste management

Waste management betreft het beheer van inzameling, vervoer, verwer-

king, recycling of verwijdering van afvalstoffen die
betrekking hebben op
materialen die door menselijke activiteit worden
veroorzaakt. De inleiders
toonden via grafieken de
huidige afvalstatus in Suriname en gaven aan dat
verantwoord waste management neerkomt op

Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 2,50 p.p.

De Jaarbeurs een activiteit om erbij te zijn.
En ook dit jaar geldt:
‘wie vroeg komt, geniet langer’.
Meer zeggen is overbodig.
Jaarbeurs altijd de moeite waard.
Meer dan 180 bedrijven met circa 500 stands.
Er zal dus zoals altijd veel te zien zijn.
een juiste balans tussen
planet & profit. Het begint
bij het scheiden van afval
bij de bron, gescheiden
afvalstromen en gescheiden vervoer. De begrippen eco-efficiëncy en ecoeffectiviteit werden gehanteerd wat respectievelijk
neerkomt op beperken
van schade aan het milieu
en het reduceren van afval en vervuiling en het
maximaliseren van de positieve effecten van de industrie. De eco-effectieve
concepten gaan uit van

een kringloopbenadering.

Kringlopen

De inleiders bespraken
voorts de technische en
biologische
kringlopen
waarvan eerstgenoemde
niet-organische stoffen
betreft en laatstgenoemde
organische stoffen. Technische stoffen blijven in de
technische kringloop circuleren als waardevolle
grondstoffen voor de industrie terwijl producten in
de biosfeer na hun werkzame leven kunnen wor-

den gecomposteerd om
weer voeding te geven
aan nieuwe organische
s t o f f e n . Ve r a n t w o o r d
waste management is
gebaseerd op de principes cradle to cradle, corporate social responsibility and sustainability. Aldus
een greep uit de presentatie. Voor meer info:
www.suwama.org
hyves.suwama.nl
info@suwama.org
tel.
493659 fax. 493658 en
het adres Rosanlaan 22
Paramaribo.
RMD
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,79
Pound sterling
4,47
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
334,31
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,16
Brazil real
1,61

