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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

deren. Er mogen geen obstakels worden opgelegd aan burgers van lidlanden die een dienst wensen te verlenen of een
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bedrijf wensen op te zetten in een ander lidland. De ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT, (EPA) is een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Cariforum (gevormd door de 15 Caricomlanden en de Dominikaanse
Republiek). Waarom besloten de EU en de Cariforum lidlanden tot de EPA? Langer dan 40 jaar was de handel tussen de

Op onze ondernemersavond van 12 juni jongstleden presenteerde

EU en het Caraibisch Gebied gebaseerd op preferenties en quotas voortvloeiende uit de Cotonou overeenkomst. De EU

Widjindra Baboelal van de juridische afdeling van de KKF het thema

hanteerde toen speciale importtarieven en bepaalde volumes voor geselecteerde goederen uit het Caraibisch Gebied. De

‘Economische

over

nadelen waren: geen vooruitgang voor de Caribische economie, geen diversificatie en geen versterkte industrieen alsook

kwamen.

lage prijzen voor geexporteerde producten. Bovendien werden de Caraibische landen niet op gelijke voet behandeld als

hebben hun

andere ontwikkelingslanden wat in strijd was met de WTO regels. Met het aangaan van de EPA worden deze nadelen

gemeenschappelijke economie te beschermen tegen landen die geen

opgeheven. De EPA regelt duurzame handel tussen de lidlanden en brengt de handelsovereenkomsten in lijn met de WTO

lid zijn van het blok. Er werd ook uitgebreid ingegaan op de functie

regels. Voorts verschaft zij onmiddellijke toegang tot de Europese markt en geleidelijke openstelling van de meeste

en taken van de WTO.

Cariforum markten voor Europese goederen en diensten. De EPA regelt duurzame ontwikkeling, creeert regionale markt

WTO

voor de Cariforumlidlanden, help armoede bestrijden, verwijdert alle importtarieven en quotas voor Cariforum exporten

De enige houvast die landen hadden vóór het ontstaan van de WTO was de General

naar de EU, verschaft geleidelijke toegang tot de Cariforum landen voor EU bedrijven en producten (3-25 jaar) en zorgt

Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Er was geen internationale organisatie voor de

voor gelijke behandeling. Er is uitgebreid ingegaan op de voorzieningengen van de EPA m.b.t. handel in goederen en in

handel waar landen hun problemen met betrekking tot hun handelsbetrekkingen konden

diensten, investeringen, innovatie. Aan de orde kwamen ook openbare aanbestedingen en concurrentie.

voorleggen. In 1955 werd de World Trade Organization (WTO), opgericht als een inter-

Vragen en opmerkingen

gouvernementele organisatie die de GATT opvolgde. Zij ziet toe op het naleven van han-

Vanuit het gehoor kwamen diverse vragen en opmerkingen. Deze betroffen o.m. ons al dan niet volwaardig lid zijn van de

delsafspraken tussen landen en houdt toezicht op de liberalisering van de internationale

Caricom gelet op problemen die onze producten ondervinden bij export naar de regio. De presentator gaf aan dat

handel. Haar taken zijn: 1)het bevorderen van de internationale handel; 2) het beslechten

Suriname formeel vanaf 1995 lid is van de Caricom. Op de vraag waarom buitenlandse productie goedkoper is dan

van handelsconflicten en het opheffen van handelsbarrières.

Surinaamse lokale producten zei Baboelal dat er een verklaring gezocht moet worden in de verschillende processen voor-

De belangrijkste functie van de WTO is ervoor te zorgen dat de wereldhandel vlot, voor-

dat de producten worden geproduceerd. Als een Caricom lidland ondernemingen gevestigd in zijn land wenst te facilite-

spelbaar en zonder belemmeringen verloopt. Zij tracht dit te bereiken door: *het stimuleren

ren met bijvoorbeeld goedkope electriciteit dan heeft dat zijn weerslag op de prijs van het eindproduct zonder dat er vast-

van de liberalisering van de multinationale handel in goederen, diensten en intellectuele

gesteld kan worden of er sprake is van een “directe” subsidie, wat verboden is. Het ligt verder ook aan de policy van de

eigendom, *het beheren van handelsovereenkomsten *het dienen als onderhandelingsfo-

exporteurs op de lokale markt. Een andere opmerking was dat sommigen stellen dat de impact van de EPA niet aantoon-

rum van de handel, *het beslechten van handelsgeschillen *het beoordelen van het natio-

baar is en dat de EPA tot niets heeft geleidt en beloften niet heeft kunnen nakomen omdat de EU geen geld heeft en EU

nale handelsbeleid *het assisteren van ontwikkelingslanden in hun handelsbeleid middels

lidstaten geen visum geven aan dienstverleners uit de Caribbean. Verder zou Europa zijn grenzen dichthouden en veel

technische bijstand en trainingsprogramma’s *het samenwerken met andere internationa-

andere eisen, voorwaarden en standaards stellen voor producten die de EU moeten binnenkomen. Suriname heeft het

le organisaties. De basisfilosofie van de WTO is dat internationale handel de beste en snel-

EPA verdrag wel getekend maar nog niet geratificeerd wat op den duur zeer nadelig voor ons land kan uitpakken. Bij het

ste manier is om de wereld welvarender te maken en dat daarom elk obstakel voor inter-

exporteren naar een verdragspartij van een handelsblok waarin Suriname niet zit zouden er onnodige extra kosten

nationale vrijhandel uit de weg moet worden geruimd.

gemaakt moeten worden wat het concurrentievermogen van onze bedrijven zal ondermijnen. Aldus een greep uit hetgeen

PRINCIPES

besproken is op de ondernemersavond. RMD

Partnerschappen’.

Er

is

gesproken

‘Handelsblokken’ waarbij de EPA en de CSME aan de orde
Een Handelsblok omvat landen die afgesproken

De WTO tracht de handel tussen de Lidlanden te reguleren op basis van een aantal

BEKENDMAKING

principes, in het bijzonder: 1) Handel zonder discriminatie: dit principe is vervat in de
Most-Favored-Nation treatment (MFN) krachtens welke elk WTO Lidland bij het drijven van

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo

handel (import/export) aan alle andere Lidlanden dezelfde behandeling dient te geven. Er

DOSSIER HANDELSNAAM

ADRES

52305

EXPORTBEDRIJF PRISIRIE

Pianostraat 121

52326

GUNO L. PINAS

Verlengde Hoogestraat 49

Taxibedrijf

52337

CHEN MING

Kennedyweg 183

Winkelier

52451

GIRDHARI'S IMPORT/EXPORT

Kanaalweg BR. 09

Importeur, Exporteur

52493
52623

TOP AGF (KWALITEITS PRODUC- Groenhartweg 6
TEN)
WAN DA SUPERMARKET
Saramaccaweg 133

52645

JOHNNY G. HANUMAN

Kashmirstraat 6

52681

WARUNG R. RESODIKROMO

52717

PICO CYBER WORLD

Verlengde
Weergevondenweg 550
Flustraat 2 beneden

opgelost. Voorts onstaat door de gelijke behandeling een handelssysteem dat gebaseerd

52924

TAXIBEDRIJF R. RAMCHARAN

Indira Gandhiweg 487a

is op regels die gelden voor alle Lidlanden. Het systeem zorgt voor meer keuze van pro-

53030

BOOGITS.COM

Plutostraat 76

zijn echter op deze regel uitzonderingen toegestaan. Zo mag in regionale integratieblokken als bijvoorbeeld de CARICOM,een Lidland aan een ander CARICOM-Lidland een
andere (betere) behandeling geven dan aan een niet-Lidland van de CARICOM.2) Een

ACTIVITEIT
Exporteur

ander principe betreft ‘Nationale behandeling’ (National Treatment): dit betekent dat binnen
het grondgebied van een Lidland geïmporteerde goederen op dezelfde manier behandeld
moeten worden als de nationaal geproduceerde goederen. Een 3e principe is ‘Binding’: het
binden van de invoerrechtentarieven van goederen aan plafondpercentages die middels
overeengekomen procedures opeenvolgend worden verminderd. 4) Rechtvaardige concurrentie; 5) Bevorderen van economische hervormingen en ontwikkelingen, met bijzon-

Exporteur
Winkelier

dere aandacht voor minder ontwikkelde landen;6) Transparant handelsbeleid en
Efficiëntere geschillenbeslechting.
VOORDELEN
De participatie in dit multilaterale handelssysteem biedt ook andere voordelen aan

Importeur, Exporteur
Nieuw Standhouder
Cybercafe, Winkelier

Lidlanden. Zo bevordert het vrede en kunnen geschillen op constructieve wijze worden

Taxibedrijf
Servicebureau, Ontwerpbureau,
Copieerbedrijf, Adviesbureau

ducten en kwaliteiten en consumenten hebben meer keuzemogelijkheden wat de kwaliteit

53085

I WALK IN COMPUTER ACADEMIE Domineestraat Kersten gebouw unit Opleidingsinstituut

53143

RIBOET TIRTODADIE

52
Long May 21

Servicebureau

53202

M.C. PRISIRIE

Gobajolaan 67

Exporteur

waardoor overheden hun handelsbelangen beter kunnen overzien en beschermen. Voorts

53208

MARY - J NAILSTUDIO

Algoeweg 38

Servicebureau

bemoedigt het systeem "good governance" door overheden te helpen een transparant han-

53210

53437

CLARIELLE'S PEUTERSCHOOL
Kokospalmstraat 13
EN NASCHOOLSE OPVANG
SHRI VIDYA SCHOOL afgekort Suratweg 11
SVS
SHARPAS IMPORT & EXPORT
Mr P. Chandishawweg BR. 397

53657

JOHAN CHAN

Viooltjestraat 19

Importeur, Winkelier

53661

SURIFISH ADVENTURES

Pompelmoesstraat 5

Importeur, Servicebureau

53671

BEA'S ROTI SHOP

Willy Cairostraat 10

Eet- En Drankinrichting

53678

G. FORCE TRADING

Sir Winston Churchillweg BR. 834

Verhuurbedrijf, Importeur

53683

YU SHUCHEN
ZHONG HAIFENG
EXPORT

Kasabaholoweg 70

Importeur

Van 't Hoogerhuysstraat 51

Importeur, Exporteur

van producten betreft (producten dienen te voldoen aan internationaal gehanteerde
standaarden). Handel stimuleert economische groei. De genoemde basisprincipes maken
het economisch leven efficiënter en gemakkelijker. Overheden worden afgeschermd van
lobbyen en het WTO handelssysteem verschaft inzicht in het handelsbeleid van Lidlanden,

delsbeleid te voeren.

53355

HANDELSBLOKKEN:
Bekende handelsblokken zijn: EPA, CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY
(CSME), NAFTA en MERCOSUR. Een voordeel van handelsblokken is schaalgrootte want

Dagverblijf, Peuterschool
Opleidingsinstituut
Importeur, Exporteur

naarmate de productieomvang toeneemt, kunnen efficiency-voordelen worden behaald.
Tijdens de ondernemersavond kwam ook ter sprake het ‘protectionisme’ dat een stelsel is
van overheidsmaatregelen waarbij getracht wordt bescherming te bieden aan

binnen-

landse landbouw, producenten en industrieën. Veelal wordt dan gebruikgemaakt van
invoerbeperkende maatregelen of wordt de binnenlandse fabrikant gesteund door
subsidies. Zo kunnen landen die problemen hebben met de buitenlandse handel, hun
eigen producten beschermen tegen goedkopere (betere) producten vanuit het buitenland.
Soms wordt een verbod ingesteld op het invoeren van bepaalde goederen of er wordt een

53710

IMPORT

&

maximumaantal bepaald dat ingevoerd mag worden. Alle Handelsovereenkomsten moeten
gebasseerd zijn op het WTO verdrag en mogen er niet mee conflicteren.

KKF Business Promotion Event ( B2B)

CARICOM EN EPA
Bij het Herzienne Verdrag Van Chaguaramas tot oprichting van de Caraibische
Gemeenschap met inbegrip van de Caricom interne Markt en Economie zijn 15 lidlanden
betrokken. Dit verdrag regelt:Het vrij verkeer van diensten, van personen, van goederen en
van kapitaal. Dit houdt in dat de lidlanden alle wettelijke en administratieve belemmeringen
die het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen hinderen moeten verwij-

Alle nieuwe ingeschreven bedrijven/ organisaties wordt de gelegenheid geboden hun
dienst of product te promoten

Datum 26 Juni | Tijd : 19.00 u- 21.00 uur| Plaats : KKF
Voor meer informatie : info@busos.sr | Tel.: 530311 # 111/112

