Ik heet u allen van harte welkom op onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Een
bijzonder welkom heet ik:
-

De minister van Volk…….

-

Onze ereleden

-

Onze oud bestuursleden,

-

Onze leden,

-

Leden van de pers

-

Overige genodigden en aanwezigen

Terugblikkend op de verenigingsactiviteiten in het jaar 2012 stellen wij vast dat de
lezingen, CEO Talks, de deelname in c.q. bijdrage aan commissies en seminars
van belang zijn geweest ter realisering van een van de doelstellingen van de
Vereniging namelijk het stimuleren van de toepassing van de resultaten van de
economiebeoefening op de actuele situatie in Suriname.Voor het verenigingsjaar
2012 moet als belangrijke mijlpaal worden aangehaald het feit dat op 17 oktober
de vereniging 40 jaren bestond. Op 29 oktober hebben wij ter viering hiervan een
receptie gehouden.
Als wij 2012 kort de revue laten passeren en ons laten leiden door een aantal
economische indicatoren komen wij tot de conclusie dat 2012 een goed
economisch jaar is geweest.
Ons Bruto Binnenlands Product is wederom gegroeid en wel met 4,5%. De inflatie,
in 2011 nog 15%, is afgenomen en teruggebracht naar 5%. Onze monetaire
reserves zijn solide gebleven, waarbij niet zozeer de absolute waarde van deze
grootheid van belang als wel de relatieve waarde: dekking van de invoer in
maanden. De wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft zich
gehandhaafd op het door de monetaire autoriteiten vastgestelde niveau zonder dat

er sprake is geweest van verdere interventie op de valuta markt. De omzet van
Staatsolie passeerde voor het eerst de USD 1 miljard.

De vooruitzichten voor Suriname in 2013 mogen als vrij positief beschouwd
worden.
De uitbreiding van de olieraffinaderij is op schema. Voor de periode 2013 - 2016
zal naar begroot jaarlijks nog USD 400 miljoen worden geïnvesteerd. Naast de
reeds geplande investeringen in de goudsector zijn op de valreep in 2012 concrete
stappen gezet opdat de verwachte investeringen in de nieuwe goudmijnen
gerealiseerd kunnen worden.
Met andere woorden :Suriname staat aan de vooravond van de uitvoering van
omvangrijke investeringen ter intensivering van de exploitatie van haar natuurlijke
hulpbronnen. Hierdoor wordt verdere groei van het Bruto Binnenlands Product
verwacht en de schattingen variëren van 4,5% tot 5% .
Ondanks de hoera stemming waarin wij mogen verkeren kan niet genoeg
benadrukt worden dat deze positieve vooruitzichten in samenhang bezien moeten
worden met het mondiale gebeuren.Deze goede vooruitzichten worden
voornamelijk bepaald door de relatief gunstige prijzen op de wereldmarkt voor olie
en voornamelijk goud, als gevolg van de economische ontwikkelingen in het
buitenland. Verandering van deze externe omstandigheden in negatieve zin en de
vermindering van de resterende voorraden aan natuurlijke hulpbronnen op lange
termijn tast de ontwikkelingskansen van toekomstige generaties aan.
Ter ondersteuning van het eerder gestelde wil ik aanhalen hetgeen in het IMF
Article IV rapport van 2012 staat: ” While the economic outlook for Suriname is
positive, it is predicated on a benign external environment and continued
buoyant commodity prices “
Alhoewel wij op korte termijn mogelijke gevolgen van een negatieve verandering
kunnen verminderen door de instelling van buffers zoals een Sovereign Wealth
Fund ontkomen wij niet aan de plicht om ter vermindering van onze

afhankelijkheid van de minerale sector op lange termijn, een aanvang te maken
met de transformatie van onze economie door een diversificatie van onze
productiestructuur. Wij dienen onze productie strategie te hervormen door middel
van creatie van nieuwe economische activiteiten
De forse investeringen in de mijnbouwsector en tegelijkertijd de noodzaak te
streven naar diversificatie van de productiestructuur, vereisen een steeds grotere
inbreng van de factorkennis , naast de inzet van de traditionele productiefactoren
natuur , kapitaal en arbeid.
Gebleken is dat de in de afgelopen jaren gecreëerde economische groei
onvoldoende heeft bijgedragen tot vergroting van onze capaciteit de ontwikkeling
meer in eigen hand te nemen. De exploitatie van ons natuurlijk kapitaal heeft niet
en zal niet automatisch leiden tot kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van
ons menselijk kapitaal.
We dienen het accent bij de beleidsvoering in de private en publieke sector meer te
leggen op duurzaamheid en op het tot ontwikkeling brengen van een
kenniseconomie.
Ter afsluiting: Bij de viering van ons 40 jarig bestaan hebben wij in het
vooruitzicht gesteld dat de Vereniging een seminar zal houden over de relevantie
van de factor kennis voor de duurzame ontwikkeling van de economie van
Suriname. Ik kan u mededelen dat de voorbereidingen in volle gang zijn en dat
bedoeld seminar op 8 maart as zal plaatsvinden. Details zullen tijdig aan u bekend
worden gemaakt.
Mag ik u voor 2013 een gezond en succesvol jaar toewensen

