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GOPEX INTERNATIONAL N.V. WINT “EMERGING EXPORTER OF THE YEAR” AWARD
GOPEX International N.V. is door de Caribbean Export Development Agency (CEDA) uitgeroepen
tot winnaar van de Emerging Exporter of the Year Award (de Award voor Opkomende Exporteur van het
jaar).
De CEDA schrijft in haar brief naar de heer B. Gopal, directeur van Gopex: “We believe that your company best
embodies the principles of the award having entered the export market within the last 3 years and already experiencing
success and the brand epitomizes Caribbean Export’s guiding philosophy of “Taking Caribbean Excellence to the World.”
Gopex International N.V. heeft ook tijdens de eerste VSB MVO/CSR Award Gala, die de VSB organiseerde
in verband met haar 65-jarig jubileum, op 25 maart de Corporate Social Responsibility Planet Award in
ontvangst mogen nemen.
De CEDA heeft op 16 april 2015 de Caribbean Exporter of the Year Awards ceremony georganiseerd te
Montego Bay, Jamaica, als onderdeel van het 3e Cariforum-EU Business Forum.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven feliciteert GOPEX International N.V. van harte
met het bereiken van deze mijlpaal.

VSB ORGANISEERT INFORMATIE SESSIE OVER
DE WET ALGEMEEN PENSIOEN EN DE WET NATIONALE BASISZORGVERZEKERING

De informatiesessie die de VSB voor haar lidbedrijven
organiseert in samenwerking met het Algemeen Pensioenfonds
en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg vindt plaats op:
maandag 20 april om 19:00 uur in het auditorium van
Self Reliance.

VERWACHTING UNECLAC VOOR SURINAME IN 2015
De United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC) heeft haar verwachtingen voor 2015 ten
aanzien van de economische groei van de regio (Latijns-Amerika en het Caribisch gebied) bijgesteld. De verwachting is nu een groei
van 1.1 procent van het Bruto Nationaal Product, dat op hetzelfde niveau is als in 2014. Redenen voor de lagere groei zijn globale
economische condities, die minder dynamisch zijn dan wat aan het einde van 2014 werd verwacht. Vooral het einde van de
zogenoemde “Super Cyclus” van grondstoffenprijzen heeft een negatief effect op vele landen in de regio.
Voor Suriname geeft de ECLAC aan, dat sinds het begin van de wereldcrisis, de groei van de Surinaamse economie in 2013 voor het
eerst beneden de 3 procent is gebleven, namelijk 2.9 procent. De projectie voor 2014 was een groei van 3.5 procent en voor 2015 een
groei van 3.6 procent. UNECLAC verwacht dat de Surinaamse economie mogelijk weer boven de 3 procent zal komen, maar in de
komende jaren niet wederom een snelle groei zal meemaken, zoals in de periode 2010-2013, gelet op de afhankelijkheid van de export
van grondstoffen.
Voor wat betreft de sub-regio’s, verwacht UNECLAC de volgende groeipercentages: Zuid-Amerika bijna 0 procent, Centraal Amerika en
Mexico 3.2 procent en het Caribisch gebied 1.9 procent. Naast de lagere groei van de wereldeconomie, zullen naar verwachting ook
monetaire maatregelen in Europa en Japan en het mogelijk opschroeven van de rentetarieven in de Verenigde Staten een impact
hebben op de groei in de regio.

ILO WAARSCHUWT VOOR TOENAME VAN WERKLOOSHEID EN INFORMALITEIT
De Director-General van de International Labour Organization, de heer Guy Ryder, heeft
tijdens het Civil Society Forum van de Zevende Summit van de Amerikas op woensdag 8
april 2015 gewaarschuwd voor toename van werkloosheid en informaliteit in de regio als
gevolg van de huidige economische omstandigheden. Hij benadrukte de noodzaak om een
economisch groeimodel te vinden, dat zal resulteren in meer en betere jobs voor een ieder.
Landen werden ook opgeroepen om maatregelen te treffen om een toename van de
werkloosheid en informaliteit tegen te gaan, zodat een productieve transformatie van de
economie kan worden bewerkstelligd. In de regio werkt de helft van de werknemers al in de
informele sector.
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_359772/lang--en/index.htm

BEZOEK FAB LAB PARAMARIBO
Fab Lab Paramaribo is opgezet in februari 2013, met het doel om innovatie
en ondernemerschap door technologie te stimuleren. Fab Lab heeft in de
afgelopen 2 jaar zijn diensten geboden aan jongeren, studenten, ICT
professionals, kunstenaars, midden en kleine ondernemers alsook NGO’s
en scholen, bestaande uit presentaties, workshops, doe het zelf werkuren,
stages, technische ondersteuning en advies.
Fab Lab Paramaribo nodigt u uit voor een kennismakingsbezoek op de Made in Suriname Beurs. U kunt zich ook opgeven voor een
presentatie en rondleiding op dinsdag 19 mei 2015 om 11:00 uur v.m. in het Regeringsgebouw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Reina Raveles op het telefoonnummer: 08858718.
De activiteiten van Fab Lab Paramaribo kunt u volgen via Facebook: https://www.facebook.com/FabLabParamaribo?ref=hl
Fab Lab Paramaribo is een initiatief van het Kabinet van de Vice-President met als motto “ Make it in Sranan”.
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Missie
Toegewijd werken aan een competitief ondernemerschap dat hoogwaardige
goederen en diensten produceert op een maatschappelijk en milieu
verantwoorde wijze.
Visie
De VSB is de toonaangevende vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het
Surinaams bedrijfsleven en streeft als werkgeversorganisatie naar een leidende
rol in de regio.

