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JAARBEURS 2015

Vice President, Ir. A. Adhin, heeft donderdag jongstleden de officiële opening verricht van de
18e KKF Jaarbeurs, die nog tot woensdag a.s. bezocht kan worden. Behalve van de VP waren
er ook toespraken van KKF voorzitter, Ir. Henk Naarendorp en Mr. Sieglien Burleson, minister
van HI. In de beurs participeren naast de lokale bedrijven ook ondernemers uit Trinidad &
Tobago, Indonesië, Frans Guyana, Guyana en Columbia. De plechtigheid begon met een
prachtige uitvoering van ons volkslied door de Kathedrale Koorschool o.l.v. Albert Arends.
Voorzitter
Naarendorp
sprak over het karakter
van de beurs, het aantal
(170) participanten, de
buitenlandse deelneming,
het bezoekers aantal van
100.000 dat wordt verwacht en over de core activiteit van de Kamer, het
Handelsregister
(HR)
waarvan het management
door de overheid is toevertrouwd aan de KKF. Hij
gaf een stap aan in de
regionale integratie, een
Regionaal
Registratie
Systeem, dat ons bedrijfsleven de mogelijkheid
biedt zich te registreren
en hierin te participeren
waardoor voor onze ondernemers belangrijke informatie uit de 15 lidlanden van de Caricom toegankelijk wordt gemaakt.
Naarendorp kaarte ook de
problemen aan waarmee
het bedrijfsleven wordt
geconfronteerd en hekelde vooral het 'onvoorspelbaar bestuur', de onverwachte maatregelen die
getroffen worden en wees
op de directe negatieve
invloed hiervan op het
management van bedrijven. De overheid riep hij
op het bedrijfsleven vooraf te informeren via het
Suriname Business Forum (SBF) dat zij zou
moeten versterken en een
plaats geven samen met
de SER en het Tripartiet
Overleg.

Ondernemersklimaat
De huidige situatie heeft
er toe geleid dat de verschillende bedrijfslevenorganisaties nu samen optreden wat de voorzitter
samenvatte met de odo:
"Syatu fu bangi mek' gogo
miti". Hij benadrukte de
noodzaak van het verbeteren van het algemeen
klimaat voor ondernemingen en benadrukte dat dit
beseft moet worden door
alle ministeries. Onze ranking bij de World Bank en
onze competitiveness zou
daarvan afhangen. Wat
de aard van onze economie betreft(grondstoffen)
merkte hij op dat niet adequaat is ingespeeld op het
cyclische karakter van
grondstoffenprijzen. Als
de prijzen voor grondstoffen goed liggen op de
markt moet gespaard worden voor als de moeilijke
tijden, vanwege de cyclische aard van grondstoffen prijzen aanbreken
zoals nu het geval is. Over
de devaluatie zei de voorzitter dat die 'onvermijdelijk zat aan te komen' en
hij wees ook op de 'onverantwoord hoge bestedingen van de overheid'. Fel
was de voorzitter op het
stuk van onderhandse
aanbestedingen. De men-

sen die zich hiermede
hebben ingelaten ten
koste van land en volk zijn
criminelen die zich voordoen als ondernemers.
Deze lieden moeten beslist niet als ondernemers
worden
aangemerkt.
Naarendorp zei daarom
zeer verheugd te zijn dat
President Bouterse in zijn
jaarrede gesteld heeft dat
onderhandse bestedingen
tot het verleden zullen behoren. De voorzitter kondigde ook zijn afscheid
aan als voorzitter van de
Kamer per 31 december
a.s. Binnenkort zijn er
Kamerverkiezingen. Er
komt dan een nieuw bestuur, een nieuwe Kamer
met naar hij hoopt/vertrouwt jongeren die overnemen. Hij adviseerde het
proces van democratisering voort te zetten. De
Kamer moet zich sterk
maken om de eenheid
van bedrijfslevenorganisaties te versterken.
Naarendorp is al 20 jaar
Kamerlid. Hij toonde zich
tot slot erg dankbaar voor
de wijze waarop hij als
voorzitter met 'warmte'
werd ondersteund in het
werk dat gedaan moest
worden.

Private sector office
Minister Sieglien Burleson
van HI bepleitte de instelling van een Private Sector Office op haar ministerie en nodigde ondernemend Suriname uit hieraan medewerking te verlenen. Ze gaf aan dat het
bedrijfsleven nog onvoldoende werd/wordt gefaciliteerd en dat het nog
niet is gelukt met een
'Industrial Industry'. Dit
zou overigens in zo goed
als alle Latijns Amerikaanse landen het geval
zijn en zij wees als boosdoener de 'Institutionele
zwakte' aan. Volgens de
bewindsvrouwe moeten
wij uit het dilemma geraken van schuldigen aanwijzen en onze energie
steken in het versterken
van de public/private samenwerking. Het wettelijk
kader wordt aangepakt en
er liggen in draft al 14 wetten klaar. Het ministerie
wordt anders ingericht om
effectiever te functioneren
en er komen ondernemersloketten. Versterking van
de SME's en het omlaag
brengen van de kosten
van Trade across the borders hebben de aandacht
van het ministerie. Enkele
andere targets betreffen:
economische groeicentra,
bevordering van export,
diversificering van de economie, sectoren versterken waarin wij kunnen
excelleren, stimuleren van
business innovatie en
meer. HI heeft inmiddels
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een App ontwikkeld voor
het aanmelden van ongeregeldheden/klachten zo
dat snel ingegrepen kan
worden om een eerlijke
marktwerking te garanderen. Aldus een greep uit
toespraak van de minister
bij de opening van de
beurs.

Vice President Adhin
Reflecterend op de eerdere toespraken zei de
VP dat wat aangehaald
was terecht was. "We
zeggen onvoorspelbaarheid, maar misschien
moeten we collectief kijken. Als natie wordt te
weinig consensus en
alignment gezocht. Er is
eerder sprake van 'corroboratie'. Dit is de weerstand die een theorie kan
bieden tegen weerleggingen. De regering komt op
basis van data en cijfers
met een theorie maar
moet steeds toetsen omdat er alsmaar wordt
geprobeerd te weerleggen." Dat komt volgens de
VP doordat sommigen 57 petten op hebben wat
met belangenverstrengelingen gepaard gaat. Dit
beinvloed de tijd die nodig
is om tot consensus te
komen. Vele rapporten
met goede voorstellen,
kunnen hierdoor maar niet
geïmplementeerd worden.
"Ik hoor dat we 45% zijn
gedropt in inkomen. De
begroting bestaat echter
voor 80% uit personeelkosten en slechts voor
20% uit beleidsprogramma's. Bezuinigen in de
20% gaat moeilijk want
dan stoppen alle programma's van de ministeries
en daarmede het heel
beleid. Laten wij eerlijk
discussiëren over verminderen van het ambtenarenkorps met 25%”. Over
voorspelbaarheid
zei
Adhin: "Wij wisten dat van
de mijnbouw, dat de prijzen van grondstoffen zouden droppen. Maar hoe
los je het probleem van 80
om 20 ratio op? Opeenvolgende regeringen konden dat niet. Natuurlijk
moeten mensen van de
consumptieve
sector
overgeheveld
worden
naar de productieve sector. En bij de overheid
moeten ze ingezet worden in de productiesfeer.
Het investeringsklimaat
waar we alsmaar over
praten, moet verbeteren.
Wetgeving is heel belangrijk. Maar een transformatieproces realiseer je niet
overnight. De minister van
HI heeft aangegeven wat
er moet gebeuren. En er
is een heel mooi plan, het
nationaal productieplan.
Dit plan vereist noodzakelijke veranderingsprocessen waarmee tijd gemoeid

"Toen Edison de draadjes van zijn gloeilamp niet goed had
aangsloten zei hij niet 'ik heb gefaald' maar 'ik heb weer een
manier gevonden die niet werkt'. In iedere negatieve ervaring
ligt een zaad van transformatie besloten”. (Alan Cohen)

gaat. Het gaat om endogene en exogene veranderingsprocessen bij vakbeweging, overheid en
bedrijfsleven. De VP bedankte en complimenteerde de KKF voor tot nu toe
geleverd
baanbrekend
werk. Producenten riep hij
op gretig gebruik te maken van de mogelijkheden
van goedkopere in-puts
voor hun industrieën en
om waarde toe te voegen
aan hun producten en zo
bij te dragen aan de Srefidensi van onze Surinaamse economie. Hierna verklaarde Vice President Adhin Jaarbeurs
2015 voor geopend.
RMD

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

nog t/m woensdag 2 december a.s.
steeds van 17.00 - 23.00 uur,
ingang Dr. H.D. Benjaminsstraat
VOORVERKOOP VAN KAARTEN:
van 10.00 - 16.00 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
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 Prof. W.J.A. Kernkampweg.
170 bedrijven participeren in Jaarbeurs 2015
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

BEKENDMAKING
De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend
dat de stemming ter verkiezing van 4 (vier) vertegenwoordigers met hun plaatsvervangers voor de bedrijfsgroep B (Overige Handel en Tussenpersonen) zal
plaatsvinden op:
Datum : donderdag 10 december 2015
Tijd
: 09.00 uur - 12.00 uur

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
deze week
i.v.m.
Jaarbeurs 2015

Gestemd zal worden in:
1. Paramaribo
: op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
aan de Prof. J.W.A. Kernkampweg 37

Douanekoersen

2. Nieuw Nickerie : op het Distrikts-Commissariaat aan de R.P. Bharosstraat 68.
Bedrijven die voorkomen op de kiezerslijst van bedrijfsgroep B zijn gerechtigd
aan de stemming deel te nemen.

M.i.v. 19/11/2015 en tot

Voor de stemming dient de stemgerechtigde mede te nemen:
- de oproepingskaart(en) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
- geldig identiteitsbewijs
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