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CBvS informeert
Rating Standard&Poor
bedrijfslevenorganisaties

Bedrijfslevenorganisaties w.o. de KKF waren onlangs op uitnodiging
van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te gast bij de moederbank. Via een uitgebreide presentatie gaf governor Gilmore
Hoefdraad aan waarom de recente unificatie van de wisselkoers wenselijk en noodzakelijk was. Het bedrijfsleven kon zich in de aangedragen redenen vinden aangezien die feitelijkheden betroffen.

Zorgpunten

Tijdens de meeting met de
governor hebben de organisaties ook enkele zorgpunten aangegeven waaronder de bandbreedte die
naar 10 is gegaan. Gesteld werd voorts dat de
wisselkoers via vraag en
aanbod van deviezen tot
stand komt maar dat aan
de aanbodzijde geen aandacht is besteed en dat
hiernaar gekeken hoort te
worden. Benadrukt werd
dat de overheid ook hoort
te bezuinigen en niet
alleen aan inkomstenverruiming moet doen. Intussen blijkt dat de overheid
inderdaad voornemens is
bezuinigingsmaatregelen
te treffen. De talloze commissies worden bekeken
en kosten die dubbel opgebracht worden moeten
tot het verleden gaan behoren. De agrariërs hebben aangegeven dat de
unificatie van de wissel-

koers de kostprijs heeft
verhoogd waardoor hun
positie problematisch is
geworden. Aangezien de
regering reeds bij het begin heeft aangegeven dat
voor de productiesectoren
compensatiemaatregelen
komen, wordt erop vertrouwd dat ook de agrariërs hiervan zullen profiteren. Er werden ook
opmerkingen gemaakt die
de personele sfeer betreffen en waarvan het
bedrijfsleven vindt dat de
regering er heel serieus
naar moet kijken.

Deviezen

Governor Hoefdraad verzekerde dat er genoeg deviezen beschikbaar zijn en
dat men bij de lokale banken aanvragen kan doen
voor aankopen in het buitenland. De afhandeling
kan in principe binnen een
dag plaatsvinden. De beschikbaarstelling van de-

Productiviteit op
de werkvloer
De kop van dit artikel was het thema van een
presentatie gegeven door Erwin A. Sadhoe
op onze ondernemersavond. Hij ging uit van
IDB rapporten van 2010 die de slechte economische prestaties van de regio wijten aan
geringe groei in investeringen en productiviteit. Dit terwijl beleid dat een beter gebruik
van bestaande hulpbronnen bevordert, de
economische groei kan versnellen.

Productiviteit

Productiviteitsverbetering
is de grootste uitdaging
voor Zuid-Amerika en de
Caribische regio. Lage
productiviteitsgroei leidde
tot vele jaren van slechte
economische prestaties.
Lokaal wijten sommigen
dit aan: onproductieve
werknemers,
moeilijke
ontslag procedures, stijgende kosten voor bedrijfsvoering, het 'Chinese
syndrome', Suriname nog
niet gereed voor Caricom,
Suriname ondersteunt buitenlandse ondernemers
en onze bedrijven gaan
verloren. Sadhoe zegt dat
productiviteit vooral te
maken heeft met: bedrijfskosten verlagen, verminderen van werknemersverzuim, verhogen van de
waarde van arbeid en hogere prestaties van werknemers.

Mind-set

Productiviteit is volgens
Sadhoe een 'state of mind'
die voortdurende verbetering beoogt en onophoudelijke inspanningen om
nieuwe technologie en
methoden toe te passen
voor het welzijn en geluk

viezen tegen de vastgestelde koersen hoeft dus
geen probleem te zijn.
Aanvragen die liepen werden naar wij vernemen
gehonoreerd. De governor weersprak ook nadrukkelijk geruchten als
zou de CBvS van plan zijn
deviezen tegoeden van
Surinamers bij de lokale
banken te confisqueren.
Hij zei daaraan niet mee
te werken en dat de CBvS
geen enkel plan in die
richting heeft en respekteert dat het middelen van
Surinamers zijn waarmee
de bank niks te maken
heeft.
RMD

van de mensheid. "It's the
training of the minds and
the development of attitudes of the people" dat bepaalt of het land hoge productiviteit en een florissant
leven zal realiseren of lage productiviteit en armoede. Productiviteit is vandaag beter presteren dan
gisteren en morgen beter
dan vandaag. Dit vereist
het steeds aanpassen van
economische activiteiten
aan de voortdurend veranderende condities en toepassing van nieuwe theorieën en methoden. Leren
is hierbij het hart van productieve activiteiten en
een nieuw vorm van arbeid. Het motto is: "Don't
reform, transform”.

Stabiliteit

"Wij hebben aan S&P
onze mening gegeven"
zegt KKF-voorzitter Narpath Bissumbhar " dat met
een coalitie van 34/36 wij
vrij stabiel zitten qua regering. De S&P rating wordt
met A, B en C aangegeven en reikt volgens
Bissumbhar verder dan de
Wereldbank rating van de
Ease of Doing Business.
De landen worden door
S&P individueel beoordeeld en er wordt opnieuw
gekeken naar al de issues
die van belang zijn voor de

rangschikking. "Er wordt
naar structurelere zaken
gekeken in het land en
daarbij is politieke stabiliteit het belangrijkste, "zegt
hij. Wat het wettelijk raamwerk betreft moet nog
heel veel voorbereid worden en hoewel dat proces
al is gestart, zal het toch
nog enkele jaren duren
voor alles rond is. Wat het
aflossen van schulden betreft zien wij dat op macroniveau de overheid haar
schulden betaalt en waar
er niet afgelost wordt zien
wij dat er regelingen zijn

getroffen. Ook intern bij
de banken, op microniveau, gaat het redelijk
goed. In het gesprek met
S&P zijn ook de effecten
van de recente overheidsmaatregelen aan de orde
geweest. "Wij hebben
aangegeven dat de overheidshuishouding erg belangrijk is in een land en
dat wij vinden dat de
begroting in evenwicht
moet zijn. Voorts is aangegeven dat de overheid
ook aan de uitgavenkant
iets moet doen en inderdaad zien we dat daarin

Onderwerp: “Rijk Zakendoen”
Inleider: mw. Désirée
Murk-Scholten van het
bedrijf Nieuwe Zakelijkheid
Datum: 22 februari 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de KKF ondernemersavonden. Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur. Actuele onderwerpen. Leer elkaar kennen, leer
van elkanders werk en problemen
en zoek samen naar oplossingen!

verbetering komt", aldus
Bissumbhar. Hij verwacht
dat Suriname's rangschikking lichtelijk verbetert of
gelijk blijft.
RMD

CITAAT

"Visie is het 'Wat?' het beeld van de toekomst dat we willen creëren. Missie is het
'Waarom?' het antwoord op de vraag 'waarom bestaan we?' Kernwaarden zijn het
antwoord op de vraag 'Hoe willen we handelen, in overeenstemming met onze
missie op weg naar het bereiken van onze visie?'. (P.Senge)

woe. 4 - zo. 8 mei 2011
Deelnemerscategorieën AGRO 2011:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

UW KKF-JAARBIJDRAGE
OP TIJD VOLDOEN
IS EEN
VOORTREFFELIJK
VOORNEMEN
VOOR 2011

Douanekoersen
M.i.v. 08/02/2011
Geldigheidsduur 21/02/2011

Deelnemerscategorieën MADE IN SURINAME 2011:
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking),
mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen
(machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Deelnemerscategorieën ICT 2011:
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Obstakels

Erwin Sadhoe

Standard&Poor verzamelt informatie voor het bepalen van onze rating die naar verwacht wordt in november a.s. bekend zal zijn. Politieke stabiliteit en de aflossing van buitenlandse schulden zijn o.m.
belangrijke issues waarnaar gekeken wordt.

KKFacts
Ondernemersavond

Lage lonen, overmatige
arbeid, niet trots zijn op
het werk of op de onderneming, slechte werkomstandigheden en/of slechte supervisie, staan productiviteit het meest in de
weg. Productiviteit meet
men door het totaal van de
geproduceerde eenheden
te delen door de maximaal
produceerbare eenheden.
De teller wordt bepaald
door: de tijd waarin wordt
gewerkt, de snelheid
waarmee er wordt gewerkt
en de geleverde kwaliteitsproducten. De noemer
wordt bepaald door de opzet van het systeem.
Sadhoe ging verder gedetailleerd in op zaken zoals:
onderzoek naar verzuim,
wat bepaalt het leerklimaat, kwaliteit van het
denken, methoden om
productiviteit te bevorderen, ons eigen bedrijfsklimaat, elimineren van verspilling en veel meer dan
waarover wij in de toegemeten ruimte voor dit artikel kunnen opnemen.

U.S. dollar
3,35
Euro
4,54
Pound sterling
5,40
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
407,12
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,37
Brazil real
2,00

Training voor deelname aan
Speciality Food Shows
In een samenwerking tussen de ASFA, KKF, het Ministerie van Handel en Industrie, en Caribbean Export
Development Agency (CEDA) wordt de "Specialty Foods training" georganiseerd voor bedrijven binnen de "processed food industry". Deze training zal u voorbereiden op de deelname aan beurzen en de tools aanreiken om
uw product op een waardige wijze op de internationale markt te presenteren m.n. bij de export naar de VS,
Europa en het Caraibisch gebied.
De CEDA die dit als onderdeel van een CARTFUND project uitvoert heeft hiervoor het bedrijf Vision & Concepts
aangetrokken om in diverse landen waaronder Suriname deze training te verzorgen. De training wordt in het
Engels verzorgd en de trainers zijn Cecilia St. Hilaire en Douglas Wood. De CEDA en het Ministerie van HI nemen
het overgroot deel van de kosten op zich. Een eigen bijdrage is wel vereist om de bijkomende kosten te dekken.
De trainingsdagen zijn vastgesteld van woensdag 23 - vrijdag 25 maart 2011.
Tijd: 09.00 - 16.00 uur
Lokatie : het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan
Kosten voor de training: SRD 150,Voor deelname kunt u zich opgeven bij het KKF-secretariaat tel: 530311, e-mail: chamber@sr.net.

De deadline voor registratie is vastgesteld op ma. 28 februari 2011.

57th Summer Fancy Food Show

Bovengenoemde training is tevens een voorloper om mee te doen aan de Summer Fancy Food Shows. De Fancy
Food Show is een van de belangrijkste evenementen voor het Caraibisch gebied om hun unieke voedselproducten te promoten. De 57ste Summer Fancy Food show wordt gehouden van 10 - 12 juli 2011 in Washington D.C.
Er zal een Caribbean Paviljoen worden opgezet waarin ook Surinaamse bedrijven de gelegenheid hebben hun
unieke voedselprodukten te promoten in een booth gesponsored door CEDA.
Voor info en deelname kunt u zich opgeven bij het KKF-secretariaat op tel.: 530311, e-mail: chamber@sr.net.
Kijkt u ook op: www.fancyfoodshows.com
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Deadline registratie: 15 maart 2011. Preregistratie ma. 28 februari 2011
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