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Ondernemers moeten meer
investeren in eigen promotie

beurs merkte de VP op dat
het best wel moeilijk is om
de Surinaamse ondernemer te motiveren om in
zijn eigen promotie te investeren. Hij zei dat de ondernemer mag weten dat
er een regering is die elke
dag met hem meerekent.
De VP nodigde ondernemers uit harder te werken
en jobs te creëren omdat
de concurrentieslag anders niet gewonnen kan
worden. Er moet efficiënter geproduceerd worden.

“Geld verdienen, produceren, niet klagen!”, was de oproep van Vice
President Robert Ameerali op het eind van zijn speech bij de opening
van de Agro, Made in Suriname en ICT beurs woensdag j.l. op het
KKF beurscomplex. KKF-voorzitter Narpath Bissumbhar sprak van
een matige participatie en minder gemotiveerde ondernemers vanwege getroffen en aangekondigde lastenverzwarende overheidsmaatregelen. De VP stelde daartegenover dat Surinaamse ondernemers onvoldoende bereid zijn te investeren in de eigen promotie.

Perspectief

Vo o r v o o r z i t t e r
Bissumbhar geeft de bereidheid van ondernemers
om in de beurs te participeren aan dat produceren
in Suriname wel perspectief biedt. De ASFA die in
samenwerking met
BUSOS (Business Support Organization Suriname) de beurs organiseerde moet een grotere rol
gaan vervullen m.b.t. invulling van Surinaamse
producenten in de Made
in Suriname Beurs. De
voorzitter had extra waardering voor de beursparticipanten die, naar hij zei:
“dwars door de recentelijk
toegenomen barrières lieten zien dat ze door willen
gaan”. Bissumbhar hoopt
dat de regering serieuze
nota neemt van het advies
van het Tripartiet Overleg
(TO). Het TO-advies dringt
aan op een nauwkeurige
en diepgaande analyse
van de effecten van doorgevoerde maatregelen alvorens de samenleving te
confronteren met een
additioneel pakket van
belastende maatregelen.
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geerperiode vooruitgang
wil zien op de Wereldbank ranking for the Ease
of Doing Business. Bemoedigend zijn de aankondiging van de minister
van ATM inzake de
schepping van hoogwaardige duurzame arbeidsplaatsen gebaseerd op
enkele op schema staande nieuwe megaprojecten. Wat het huidige
ondernemersklimaat
betreft zei Bissumbhar
dat het creativiteits- en
improvisatievermogen
van ondernemers stevig

op de proef wordt gesteld.

Vice President, ZE Robert Ameerali

Vice President Ameerali
bracht in herinnering dat
de KKF voorstander was
van verhoging van de
government-take om zo
de informele sector te
pakken. Zij had ook gevraagd vrijstellingen in orde te maken. “Goed
nieuws:
investeerders
kunnen sinds oktober j.l.
voor 90% vrijstelling krijgen van invoerrechten
voor combines, pocklines,
zwaar materieel, equipment. De regering brengt

hiermede een groot offer”,
aldus de VP. Hij stelde dat
de industriesector er sterk
op vooruit is gegaan. Zij
kan nu goedkoper produceren. Ook ICT is 20%
goedkoper geworden. De
regering geeft deze incentive opdat het volk
zich op dit gebied kan ontwikkelen en het bedrijfsleven de gewenste ICT-investeringen kan plegen.
Daarbij ontbeert de regering invoerrechten. Inmiddels is de regering ook
meegegaan met de prijs
van SRD 2,50 per liter
melk dat de sector heeft
gevraagd. Een ontwerp
inzake de negatieve lijst
en inzake vergunningen
is door de RvM en de
Staatsraad goedgekeurd.
“Reden voor optimisme”,
aldus de VP.

Goed nieuws

Benzine

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, Drs. Narpath Bissumbhar

Voorzitter
Bissumbhar
juicht het toe dat het HIbeleid gericht is op het realiseren van een industriepark op middenlange termijn. Hij vraagt bijzondere
aandacht van de regering
voor industrieprojecten die
al financiering hebben ontvangen uit het I-Fonds via
de NOB. Volgens de voorzitter heeft de regering
nog veel huiswerk te verrichten als zij in deze re-

Ameerali zei te hebben
gekeken naar het effect
van de government take
op de omzet van benzine.
“Goed nieuws: 27,6 miljoen liter wordt nu omgezet op maandbasis wat
meer is dan in de maanden daarvoor vanaf januari 2010. Gekscherend
merkte hij op: “Het is alsof
de mensen gek zijn geworden, omdat het slecht
gaat. Ze rijden meer met
hun auto: 16 miljoen liter
unleaded, 11 miljoen liter
diesel. Dus goed nieuws
voor de regering”. Volgens de VP is de koers
van de dollar nu stabiel op
3.35 en is de realiteit dat
prijzen zijn gedaald op de

Sfeerfoto’s Agro, MIS,
ICT berus 2011

haven, maar niet in de
winkels. Hij liet sheets
zien die aangeven dat de
inkoopprijs alsgevolg van
de koerscorrectie is gedaald. “Meten is weten”
zei de VP. Als prijzen in de
winkel zijn gestegen wordt
er misbruik gemaakt. De
VP die bekend staat als
een goede rekenaar verduidelijkte met cijfers het
een en ander.

Verdienen

Ameerali pleitte voor meer
produceren en minder
morren. “Meer geld verdien je door inventiviteit,
door ‘guts’, door ondernemerszin en risico’s durven
nemen. Hij kondigde een
belastingkorting van bruto
80 SRD aan voor loontrekkers en wees erop dat
toen wij van alles konden
omdat de ontwikkelingshulp er was, wij niet gedaan hebben wat we
moesten doen zoals bijvoorbeeld het bouwen
van een industriepark.
Terugkerend tot de Agro,
Made in Suriname en ICT

ICT

Minister
Hendrik
Setrowidjojo van LVV
voerde ook het woord
waarbij hij het in toenemende mate inzetten van
ICT en andere technologieën in de landbouw productieprocessen benadrukte. Wij zijn nog niet
zover maar het beleid van
zijn ministerie richt zich
wel op het opgaan van die
weg om zo efficiënter te
kunnen produceren en de
concurrentiepositie te verbeteren. Temeer daar in
de wereld het belang van
voldoende en veilig voedselproductie steeds groter
wordt. De opening van de
beurs werd o.a. ook bijgewoond door de ministers
Michael Miskin van HI en
Paul Abena van Sport &
Jeugdzaken. Verder was
het Corps Diplomatique
vertegenwoordigd alsmede exponenten van belangenorganisaties van het
bedrijfsleven, beursparticipanten en andere prominenten.
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Informatie
handelsmissie naar de
Dominicaanse
Republiek”.
Inleider: Team Kamer van
Koophandel en Fabrieken (KKF)
Datum: 10 mei 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!

De KKF
bevordert een
cultuur van
ondernemerschap
en daardoor
economische
groei
in Suriname
door het
zakenleven
te dienen,
te vertegenwoordigen
en
te versterken.

Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij,
Hendrik Setrowidjojo

CITAAT
"Niemand is een stiefkind van God. Niemand. Jij niet, maar ook je
vijand niet."
(Desmond Tutu)

Dankbetuiging
De Kamer van Koophandel en Fabrieken en Stichting
Business Support Organization Suriname
bedanken allen die hebben
meegewerkt aan het welslagen van de
Agro, Made in Suriname, ICT beurs 2011.
VISIT OUR
WEBSITE
WWW.

SURINAMECHAMBER

.COM

Missie naar Dominicaanse Republiek
Registratie voor participatie in deze missie is nog mogelijk tot 16 mei a.s. bij de
KKF. De missie staat open voor alle sectoren van het bedrijfsleven. De belangrijkste onderdelen van de missie zijn een Business Forum waarin landen in de regio
zullen participeren en ook Spanje. Verder zullen er business meetings zijn en kunnen de deelnemers zich oriënteren in het land over opportunities die het biedt voor
business. De missie vertrekt op 28 mei a.s. uit Suriname en keert op 1 juni terug
naar ons land. Het registratieformulier kunt u downloaden via onze website:
www.surinamechamber.com

26ste Tradexpo Indonesia

KKF-JAARBIJDRAGE

De 26ste Tradexpo Indonesia wordt van 19 - 23 oktober 2011 gehouden in de
Jakarta International Expo (JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia.
Organisator is: Het Directoraat Generaal van Nationale Export Ontwikkeling van
het Ministerie van Handel van de Republiek Indonesië.
Voor meer info: www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren kunnen zich opgeven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, e-mail: chamber@sr.net

Hiermede brengen wij de ingeschrevenen in het Handelsregister bij de KKF in herinnering dat de mogelijk nog niet voldane jaarbijdrage over 2011 voor 30 juni 2011
dient te zijn voldaan. In december a.s. zijn er Kamerverkiezingen waaraan slechts
ingeschrevenen kunnen deelnemen die minstens een jaar ingeschreven zijn bij de
KKF, geen achterstand hebben in de verschuldigde jaarbijdrage en deze voor 30
juni 2011 hebben voldaan.

DENK ERAAN UW
KKF-JAARBIJDRAGE
OP TIJD VOLDOEN
VOOR 2011
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,97
Pound sterling
5,59
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
411,29
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,56
Brazil real
2,13

