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Het is mij een waar genoegen, u te verwelkomen bij deze Round Table, 

met als centraal onderwerp: “Productiviteit”.  

 

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die in de afgelopen 

jaren vele naamsveranderingen heeft ondergaan, bestaat deze maand 

70 jaren en mede in dit verband, wordt het nuttig en zinvol geacht, aan 

het meten en verhogen van “Productiviteit” bijzondere aandacht te 

schenken. 

 

De aanname is, dat door middel van productiviteitsverhoging, de groei 

van de economie en het proces van institutionele modernisering kan 

worden versneld.  

 

Volgens studies is de relevantie van “productiviteitsverhoging” 

overschaduwd geworden, doordat positieve economische groei 

gerealiseerd werd met gunstige prijzen voor commodities. 

De terugval van de economie vanaf 2015 is hoofdzakelijk te wijten aan 

de daling van de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud, wat een 

kettingreactie heeft veroorzaakt.  

 

Productiviteitsverhoging is reeds onder normale omstandigheden 

relevant voor de groei van de nationale economie, voor de overheid, 

sectoren, de private sector, bedrijven, de werknemer, maar ook voor de 

individuele burger. Tijdens een crisisperiode is productiviteitsverhoging 

echter een bittere noodzaak. 

 

Wat wordt verstaan onder productiviteitsverhoging? Er zijn hiervoor 

verschillende definities. 

De kern van alle defenities is, dat door productieverhoging meer bereikt 

wordt met de beschikbare hulpmiddelen, of dat hetzelfde bereikt wordt 

met minder middelen, met behoud van de kwaliteit en zonder roofbouw 

te plegen op mens, maatschappij en milieu. 



 

Immers, groei van economieën en dus ook de economie van ons land, 

hangt in belangrijke mate af van ons vermogen om op efficiënte wijze, 

de beschikbare arbeid, kapitaal, initiatef, talent, werkmethoden en 

innovatie te maximaliseren, om zo een hogere productiviteit te 

bereiken.  

Verder gaat het om het meetbaar en zichtbaar maken van verspillingen 

en verliezen. 

 

Productiviteit kan gemeten worden op landennivo, sectorennivo, 

bedrijfsnivo en op werknemersnivo. 

Productiviteit is van invloed op de arbeider die streeft naar een zekere 

mate van financiële onafhankelijkheid en op de burger die verlangt 

naar een hogere levensstandaard. Productiviteit is echter ook van 

invloed op de aantrekkelijkheid van een land, productiesectoren, het 

rendement van een onderneming (ook van zgn. staatsbedrijven) en 

andere organisaties. Productiviteit is dus zeker ook relevant voor en 

van invloed op het aantrekken van investeerders, zowel DDI als FDI, 

inclusief de diaspora. 

Voorwaarde hiervoor is dat wij een productieve mentaliteit hebben en 

dienovereenkomstig handelen, waarvoor hierbij dan ook een oproep 

gedaan wordt. 

 

In dit kader citeer ik Paul Krugman, winnaar van de nobelprijs voor 

economie: 

 

Productivity isn't everything, but in the long run it is almost 

everything. 

 

Paul Krugman is schrijver van het boek: The Age of Productivity: 

Transforming Economies from the Bottom up”. 

 



U zult het met mij mee eens zijn, dat hetzelfde blijven doen en een 

ander resultaat verwachten onmogelijk is. De bekende Albert Einstein 

zei eens: 

 

“Doing the same thing over and over again, expecting different results, 

is insanity”. 

 

Om de economische groei en het proces van institutionele 

modernisering verder te versnellen, schenkt de regering dan ook 

aandacht aan initiatieven, die onder meer moeten resulteren in: 

 uitbreiding van de export in de sterke en zwakke sectoren van de 

economie: mijnbouw en sectoren anders dan mijnbouw; 

 toenemende toegevoegde waarde van de export, ook in de 

mijnbouwsector; 

 versterking van internationale waarde-ketens (de zgn. value chains) 

en bevordering clusterontwikkeling, met name die welke betrekking 

hebben op de mijnbouwsector, voor toenemende “local content” in de 

mijnbouwsector, landbouw, visserij en andere sectoren; 

 diversificatie van de economie, productieverhoging, 

importvervanging en export; let wel, uitvoer van zowel mijnbouw- en 

niet-mijnbouwproducten met verhoogde toegevoegde waarde. 

 

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft in het kader 

van productiviteitsverhoging het volgende geïnitieerd en afgerond of in 

uitvoering: 

 er zijn voorlopige schattingen gemaakt ten aanzien van 

productiviteit in Suriname, welke door de key note speaker zullen 

worden gepresenteerd.  

Met klem wordt benadrukt dat het voorlopige schattingen betreft, die 

verfijning vereisen.  



Echter zijn voor het eerst deze schattingen “in huis” gemaakt, 

waardoor wij als land, in de toekomst zelf veranderingen kunnen 

meten.  

Wij zullen middels metingen kunnen vaststellen als veranderingen 

zijn opgetreden in onder meer de Total Factor Productivity; 

 

 er zijn reeds vier korte-termijn initiatieven geïdentificeerd, om de 

productiviteit te verhogen door de waarde-keten (value chain) te 

versterken. 

Wij zijn nu in overleg met bedrijven, om op korte termijn concrete 

acties te identificeren en uit te voeren om de productiviteit in de 

geïdentificeerde waarde-ketens te verhogen; 

 

 de analytische capaciteit is versterkt – zowel intern als bij 

stakeholders- ten aanzien van het meten en verhogen van 

productiviteit, local content, project-identificatie en economische 

kosten-batenanalyse; 

 

 In voorbereiding enterprise survey. 

 

Vermeldenswaard is, dat het Ministerie van Arbeid samen met 

stakeholders een Concept Wet Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) 

heeft opgesteld.  

 

 en vandaag wordt deze Round Table georganiseerd over het meten en 

verhogen van productiviteit in ons land. 

 

Ik hoop dat deze Round Table zal bijdragen tot vergroting van ons 

inzicht in belangrijke uitdagingen m.b.t. het meten en verhogen van 

productiviteit in Suriname.  

 

Comment [U1]: Kunnen ze kort genoemd 
worden? 



De gewenste output van de Round Table, betreft voorstellen inzake 

concrete acties voor een fundamentele ommekeer naar voortdurende 

verhoging van de productiviteit in ons land, ter stimulering van 

voortschrijdende economische groei en sociale vooruitgang voor allen in 

Suriname. 

 

Ik wens u een prettige tijd en een resultaatgerichte discussie toe. 

 

De concrete voorstellen zie ik tegemoet en verklaar hierbij de Round 

Table “Productiviteit en Economische Groei: De Suriname Case”, voor 

geopend. 

 

 

 

 


