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Opmaak

KKF heeft de recent aangekondigde overheidsmaatregelen bestudeerd en zij zal de effecten daarvan op het bedrijfsleven voorleggen
aan de regering om met haar na te gaan wat er ter verzachting van de
nadelige effecten gedaan kan worden. De effecten van de maatregelen zullen per sector waarin de bedrijven opereren enigszins kunnen
verschillen, maar volgens drs. Narpath Bissumbhar, voorzitter van de
KKF, zullen ze over het algemeen wel substantieel zijn.

Dinsdag j.l. begon in DNA
de discussie over het bovenstaande en tot dan
was in principe slechts de
verhoging van de brandstofprijs en de unificatie
van de wisselkoers aan de
orde. De overige maatregelen behoeven namelijk
de goedkeuring van DNA.
Aan die discussie levert
de KKF vanuit de standpunten van het bedrijfsleven haar bijdrage. Zij beseft dat de uitvoering van
FISO 2 de regering noodzaakt tot maatregelen,
maar zij vindt de aanpak
niet
geheel
correct.
Bissumbhar: "Ons inziens
heeft de zaak geen gedegen voorbereiding gehad.
Er is geen overleg geweest met het bedrijfsleven en ook geen analyse
van de mogelijke effecten
van de te treffen maatregelen”.
Uit de jaarrede van de
President in DNA heeft de
KKF begrepen dat de regering het bedrijfsleven wil
faciliteren omdat eindelijk
begrepen wordt dat het
bedrijfsleven een heel belangrijke factor is in de
economie. Het aangekondigde pakket maatregelen
doet daarom vermoeden
dat er onvoldoende afstemming is geweest binnen de regering of dat er
zaken zijn waarover het
bedrijfsleven niet is geïnformeerd. Er wordt dus
kennelijk afwijkend ge-

reageerd op de gevoelens
die het bedrijfsleven heeft
overgehouden van het in
de jaarrede aangekondigde beleid.

Inkomstenverruiming
Het is jammer dat de regering niet met de onderwijsbonden tot overeenstemming kon komen om FISO
2 anders dan nu besloten
is, uit te voeren. Dit heeft
bijgedragen tot het Regeringsbesluit waarin het
pakket maatregelen is vervat om de inkomsten van
de overheid te vergroten.
Daarnaast is de unificatie
van de wisselkoers aan de
orde, hetgeen de inkomsten van de overheid
eveneens zal verhogen.
Bissumbhar: "Ik begrijp
niet waarom op twee niveau's aan inkomstenverruiming wordt gedaan: 1)
via belastingmaatregelen
en 2) via verhoging van de
wisselkoers; belastingen
vanuit de mijnbouwsector
gaan voornamelijk in
vreemde valuta naar de
overheid wat een inkomstenverruiming van circa
15% oplevert”. Het komt
dan schokkend over bij de
samenleving
wanneer
daarnaast direct een pakket belastingmaatregelen
wordt voorbereid. De personeelskosten van het
bedrijfsleven zijn onder
druk komen te staan en
we weten nog niet hoe
daarmee om te gaan”.
Volgens de voorzitter

mòest er vanwege FISO 2
iets gebeuren. "Maar",
zegt hij: "Het is niet verstandig geweest op hetzelfde moment op verschillende fronten in te
grijpen”.

Effecten

Het effect van het verhogen van de omzetbelasting zal afhankelijk van de
sector waarin bedrijven
opereren,
verschillen.
Voor bedrijven die voor
hun productie (electriciteits)energie-gevoelig zijn,
zullen de effecten groter
zijn. Daar gaan de kosten
met 12% omhoog als de
tarieven ongewijzigd blijven. Ook voor de transportsector gaan de kosten
substantieel omhoog alsgevolg van aanpassing
van de brandstofprijs en
omdat de wereldmarktprijzen voor diverse goederen ook stijgen, krijg je
volgens de KKF-voorzitter
een gecummuleerd negatief effect voor de samenleving. Voor de productiebedrijven zijn mogelijkheden opengelaten tot verrekening van een extra
“government take” van 50
cent per liter. De Kamer
heeft dinsdag j.l. vergaderd over het bovenstaande en er is bekeken via
welke stappen de zaken
op een juiste manier kunnen worden benaderd.
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UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD
VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK
VOORNEMEN VOOR 2011

Uw bedrijfsidee zelf
concreet uitwerken of voor
uw bestaand bedrijf een
Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Nr. 474

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Aangekondigde
maatregelen
Discussie

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

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Simulatie business
game

Het was op dinsdag 25 januari j.l. geen gebruikelijke presentatie op
onze ondernemersavond. De facilitators Ray Jong A Lock en Bryan
Rambharos hebben een simulatie-business game ontwikkeld om de
gevolgen van de aanpassing van de officiële koers voor de Amerikaanse Dollar door de Centrale Bank van Suriname, voor de ondernemers te simuleren. De aanwezige ondernemers hebben het eerste
uur dit spel gespeeld, waarna in het 2e uur in werkgroepen de link
met de realiteit werd gelegd.

Facilitors

Ray Jong A Lock van het
ISO 9001-2008 gecertificeerde trainingsbureau
Get!T Training & consultancy ontwikkelt al langer
dan 15 jaren simulaties
die hij in meer dan 25 landen heeft uitgevoerd.
Bryan Rambharos is bedrijfseconoom en managing director van Institute
for Research and Accounting Services (I-Re-Acct)
en heeft samen met Ray
ook diverse simulaties ontwikkeld. Het volledig verslag is verkrijgbaar via het
email adres: info@getit.sr.
Het doel van de game was
de aanwezige ondernemers te laten omgaan met
plotseling gewijzigde externe factoren. Aansluitend werd nagegaan welke oplossingen het bedrijfsleven, de overheid én
KKF moeten aandragen.
De meningen waren uiteenlopend, maar er waren
ook gemeenschappelijke
ideeën en er zijn creatieve
oplossingen aangekaart.
Opvallend is dat de game
vrijwel volledig overeenkomt met de realiteit.

Resultaten

Ondernemers benaderen
de situatie uiteenlopend:
sommigen zijn terneergeslagenonzeker, depressief, radeloos, voelen zich
machteloos, teleurgesteld,
misleid en beetgenomen.

Onderwerp: “de werking
en functionaliteiten van
Dragon 1 de Visuele
Enterprise Architecture in
Suriname”
Inleider:
Ing.
Mark
Paauwe - bedenker van
Dragon 1 de Visuele
Enterprise Architectuur
Datum: 1 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!
Ray Jong A Lock (links) & Bryan Rambharos
(rechts)
Deze kleinere groep ervaart de situatie als uitzichtloos en "failliet". De
grotere groep voelt zich
uitgedaagd en bezit de
potentie om verder te
gaan. Zij ziet nieuwe kansen en mogelijkheden, en
voelt zich geroepen snel
te reageren door assertief
gedrag. Iedereen was verrast met de ontwikkelingen en men begrijpt dat
men uit de comfortzone
moet komen. Deze groep
streeft naar wederopbouw
en zal verder gaan door
out of the box te denken,
de interne organisatie te
evalueren en efficiënter te
maken en in te spelen op
de nieuwe behoeften. De
interne organisatie zal een
strategische heroriëntatie
doen, doelen scherper
stellen, kosten besparende maatregelen invoeren,
prijsaanpassingen eerst
evalueren en op de markt

afstemmen, innovatiever
te werk gaan, en het personeelsbeleid aanpassen.
Belangrijk is om te specialiseren meer samen te
werken, mogelijk te fuseren en nieuwe markten
aan te boren.

Overheid en KKF

De overheid moet zorgen
voor voorspelbaarheid, zij
moet strategieën ontwikkelen om de lokale productie te stimuleren, een
grotere markt te creëren
in de regio en Europa.
Verder wordt verwacht dat
de overheid concreter en
efficiënter communiceert
met de ondernemers en
de samenleving en een
gestructureerd valuta beleid voert. De KKF moet
zich meer profileren als
gesprekspartner van de
overheid en de ondernemers daarin betrekken.
Hierbij moet alle relevante

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

Wist

KKFacts
Ondernemersavond

u

dat ?

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) wordt beschouwd als de invloedrijkste moderne filosoof. Aan de menselijke kennis gaf hij een nieuwe basis en aan het
ethisch handelen gaf hij een totaal nieuwe grondslag. Met zijn 'Kritiek van de zuivere rede' zette hij de wereld van de filosofie op zijn kop. Kant begon aan zijn filosofische geschriften toen hij eind vijftig was en op filosofisch gebied was hij beslist revolutionair. Om ethisch te handelen moet men volgens Kant zodanig handelen dat de
gehanteerde grondregel ook als universele wet kan gelden. Dit staat bekend als
Kant's 'Categorisch imperatief'. Het is een soort logische test die aan het licht kan
brengen wat een moreel gebod is dat opgevolgd dient te worden en wat amoreel of
immoreel van aard is. Hieronder enkele citaten van Kant:
* Wetenschap is georganiseerde kennis; wijsheid georganiseerd leven.
* Het menselijk hart weigert te geloven in een universum zonder doel.
* Het is niet noodzakelijk dat mijn leven een gelukkig leven is; het is wel noodzakelijk dat ik, zolang ik leef, eerbaar leef.
* De functie van de ware staat is om de mensen zo weinig mogelijk beperkingen op
te leggen en zoveel mogelijk vrijheden te garanderen en hij mag de mens nooit als
een ding beschouwen.
* Blijf altijd het menselijk individu als doel zien en gebruik het niet als een middel tot
uw doel.
* Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een
intellectueel spelletje.
* Alleen de afdaling in de hel van zelfkennis bereidt de weg naar goddelijkheid.
* Als we het over morele waarden hebben, gaat het niet over de daden die zichtbaar
zijn, maar veeleer over de intrinsieke principes, die niet zichtbaar zijn.

informatie voor ondernemers ter beschikking zijn,
waardoor ondernemers
efficiënter met tijd kunnen
omgaan. De KKF dus als
beschermheer van ondernemers, die hen ondersteunt (loketten voor info/
assistentie bij problemen
en technische adviezen
etc.
RMD

ONE
STOP
WINDOW

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 20/01/2011
Geldigheidsduur 02/02/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,52
Pound sterling
5,37
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
408,17
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,38
Brazil real
2,01
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www.surinamechamber.com

