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Op onze laatstgehouden ondernemersavond
zijn zaken aan de orde geweest betreffende
de heersende conjunctuur, de effecten daarvan op het ondernemerschap en het bedrijfsleven en andere punten van belang. Zoals
eerder vermeldt zijn de ondernemersavonden tegenwoordig besloten meetings waarin
uitsluitend bij de Kamer ingeschreven ondernemers mogen participeren terwijl het verslag en/of mededelingen hieromtrent aan de
KKF is voorbehouden. Wij volstaan met een
opsomming van wat er allemaal ter sprake is
geweest zonder er inhoudelijk op in te gaan.
Heikele onderwerpen waren o.m.: loonsverhogingen en looncompensaties, het brengen
van rust op de valutamarkt, de SER en hoe
maak je geld en vanwaar komt dit geld. De
ondernemers bogen zich voorts over crisisverschijnselen m.b.t. schoolkinderen, winkeliers, en valutakoers. Opgemerkt werd dat
chinezen wegtrekken, de export gedaald is
en ook importperikelen werden aangezwengeld. Voorts kwamen aan de orde: infrastructuur (1.8 miljard) en daarmee gepaard gaande mogelijkheden, lening m.b.t. het project
en de commissie die ermee te maken heeft.
Voor wat de Kamer activiteiten betreft werd
door voorzitter Anil Padarath opgesomd wat
er allemaal ter ondersteuning van het ondernemersbelang volgend maand van start gaat.
Aldus een greep uit de onderwerpen die aan
de orde zijn geweest. RMD

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste
business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net

Ingrijpen in economische crisis
De macro economische visie die een overheid aanhangt bepaalt in
hoge mate hoe zij reageert op een ingrijpende economische crisis.
Een crisis die lang aanhoudt kan tot ernstige sociale gevolgen leiden
en een verstandige overheid die dat beseft zal er alles aan doen om
het tij te keren.

Wist

wicht te houden. Bij inflatie
worden rentes verhoogd
en bij deflatie verlaagd.
Net als bij het keynesiaans
model beschouwen monetaristen de centrale bank
als een handig instrument
om crisis te voorkomen of
te bestrijden. Dan is er de
‘supply-side-economie’ die
de aanbodzijde wil versterken vanuit de gedachte dat de vraag vanzelf
opgang komt als het aangebodene maar aantrekkelijk genoeg op de markt
wordt gebracht. Van de
overheid wordt verwacht
dat zij producenten koestert en geen strobreed in
de weg legt en dat zij het
investeringsklimaat verbetert door economische
wetgeving, dereguleren
van de arbeidsmarkt en
verlaging van belastingen.
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Ondernemers onder
elkaar wisselen van
gedachten

Als
de regering het
‘Keynesiaans model’ aanhangt, zal zij de markt
aanzwengelen door: versterking van de aanbodstructuur, ondersteuning
van de vraagzijde, vrij
laten van de waarde van
de munt, kunstmatig laag
houden van de rentestand
en het eventueel treffen
van
protectionistische
maatregelen. Er worden
staatsleningen
uitgeschreven om dit alles te
bekostigen. Dit beleid
houdt het risico in van
‘stagflatie’ met enorme
begrotingstekorten. Vraag
en aanbod stagneren en
inflatie valt dan moeilijk te
beheersen. Bij een ’monetaristische visie’ zullen
monetaristen proberen de
geldhoeveelheid te balanceren om prijzen in even-
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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: www.surinamechamber.com
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: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Een denkwijze die haaks
staat op het keynesiaans
model en de monetaristische visie is de zogeheten
‘nachtwakerstaat’ van de
Oostenrijkse school. Deze
bepleit een ‘laissez-faire’
politiekvoering waarin de
‘onzichtbare hand van de
markt’ tenslotte alles zal
oplossen. De overheid
moet zich beperken tot
haar kerntaken: openbare
orde,
rechtspleging,
defensie en openbaar
bestuur.
Volgens
de
Oostenrijkse school verergert overig ingrijpen van
de overheid de crisis.
Volgelingen van deze
denkwijze vinden dat crises juist worden aangewakkerd door economisch
ingrijpen
waarbij
de
Centrale Bank vaak als
hoofddader wordt aangewezen. RMD

dat ?

Een bedrijfscultuur is een afspiegeling van de manier waarop mensen denken en
voelen. Er heerst een cultuur van onbetrouwbaarheid als men het ene denkt maar
het andere doet. Vertrouwen ligt aan de basis van alle gezonde relaties en vloeit
voort uit betrouwbaarheid. Belangrijke ingrediënten van betrouwbaarheid zijn integriteit en bekwaamheid. Iemand kan eerlijk zijn maar onbekwaam; je mag van zo
iemand niet verwachten dat die opdrachten correct uitvoert. Evenmin kan er vertrouwen zijn in iemand die bekwaam is maar niet integer. Integriteit komt voort uit
karakterontwikkeling; je kunt niet doen alsof je eerlijk bent, want uiteindelijk komt de
aap uit de mouw. Bekwaamheid komt voort uit professionele ontwikkeling en ook
hier kun je niet doen alsof, want uiteindelijk komt men achter de waarheid. Toch worden er posities ingenomen door mensen wier performance verraadt dat ze ver
boven hun competentie zijn gepromoveerd. De ellende blijft dan niet uit en wij lijden
er allemaal onder. Problemen steken de kop op wanneer we iets zaaien en verwachten iets heel anders te kunnen oogsten. “Stem je manier van denken af op principes,” onderwijzen de guru’s. Het betekent de juiste dingen doen en niet alleen de
dingen juist doen; concentreer op wat echt belangrijk is en wees effectief en niet
alleen maar efficiënt. Het efficiëntieparadigma,meer doen in minder tijd, productiviteit verhogen en zo min mogelijk verspillen, lijkt heel logisch. Productiviteit betekent
echter niets als er geen doelen tegenover staan. Je kunt efficiënt in een bepaalde
richting gaan maar als die verkeerd gekozen is ben je niet effectief/doelgericht.
Waarden die onze keuzen bepalen zoals zekerheid, status, geld of erkenning, leiden niet per definitie tot kwaliteitsresultaten. Zeker niet als ze haaks staan op universele principes die gemoedsrust en de kwaliteit van ons leven bepalen. Nodig is
een nieuw denkniveau, een benadering gebaseerd op karakter dat gestoeld is op
principes en het besef dat alles met alles verbonden is.

CITAAT
“Als we niet in staat zijn om ongegronde aannamen over anderen en vooroordelen t.o.v.
nieuwe ideeën los te laten, kunnen we niet verwachten dat we blijvend verbetering kunnen
aanbrengen in onze relaties met anderen of in onze organisaties.” (Colin Turner)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

41746

ROSE NAIL STUDIO

Johan Adolf Pengelstraat 92

41761

ARTHUR M. FOFO

Ramcharanprojekt 28

Importeur, Exporteur

41768

ESURE INTERNATIONAL

Haydnstraat 33

Importeur

41777

METRO CARWASH

Kwattaweg 22a

Autowasserij

41779

SARMIDJAN IMANREDJO

Alexander Samuelstraat 46

Importeur, Exporteur

41780

TAXIBEDRIJF F. WAAKZAAM

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

41805

ALBERT J. PINAS

Carthagoweg 31

Exporteur

41813

LICANIA'S TAXI

Anjelierstraat 20

Taxibedrijf

41825

RUPO IMPORT & EXPORT

Copieweg BR. 99

Importeur, Exporteur

41828

SIMON'S TROPICAL WOOD

Johan Adolf Pengelstraat 214

Exporteur

41834
41835

HALF MOON BAY RESTAU- Jupiterstraat 23
RANT
ERIC'S TAXI
Indira Gandhiweg 279

41837

SARWANKOEMAR JAGAI

41852
41854

C.M. OTTEVANGER CONSUL- Sunparklaan 9
TANCY
K. NANDPERSAD
Tout Lui Fautweg perceel 7

41856

WANG GUOJUN

Nieuwestraat 13

Importeur, Exporteur

41859

TUCAN'S CAR RENTAL

Floralaan 45A

Verhuurbedrijf

41868

MASSIAH MECHANIC

Gemenelandsweg 81

Monteur

41870

MARVIN KASTIEL

Faridaweg 6

Taxibedrijf

41872

TRANZOLUTION Translation Petuniastraat 12
Services
BAOLUAN IMPORTS
Tajerbladstraat 106

Vertaalbureau

Inklaarder

41879

MARIELLA I. INKLARINGSBU- Larecoweg 388
REAU
GUBBIO COUNSELING
Ramenasstraat 2

41896

DE GROENE PALM

Tithoniastraat 72-87

41915

P.I. GROS-DESIRS

Pandorastraat hoek Atlasstraat no. Importeur, Exporteur
20

41876
41878

Ondernemersavond

ACTIVITEIT

Dinalaan 6

KKFacts

Onderwerp: Ondernemers praten met elkaar
Inleider: Dhr. A. Padarath
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W. J. A. Kernkampweg
37.
Datum:dinsdag 19 september 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Manicure, Masseur

Eet- En Drankinrichting
Taxibedrijf
Importeur, Exporteur
Adviesbureau, Promotion
Bureau, Bemiddelingsbureau

Importeur, Exporteur

Importeur

Adviesbureau, Servicebureau
Bewakings- En Beveiligingsdienst,
Uitzendbureau

Douanekoersen
M.i.v. 09/08/2016 en tot nader order
U.S. dollar
7,56 Indian rupee (100) 6,32
Euro
8,46 Brazil real
2,32
Ned. Ant. gld.
4,20 Pound sterling
5,38
Yen (10.000)
425,59
Trin. & Tob. dollar 1,11

