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VES Training voor Mediawerkers: Cijfers liegen niet ……!
Basis economie voor niet-economen
Onder de kop “Cijfers liegen niet” heeft het Ministerie van Financiën recentelijk een rapport met de
naam ‘2018, Begroting Snapshot & Economisch Review’ aan de pers gepresenteerd. Na
bestudering komt de Vereniging van Economisten (VES) tot de conclusie dat het rapport beter de
titel had kunnen dragen die door statistici vaak wordt gebruikt “Figures don’t lie, but lyers figure“
(Cijfers liegen niet, maar leugenaars gebruiken cijfers).
Het rapport staat bol van holle frasen en er worden een aantal open deuren ingetrapt. Bijvoorbeeld
“De economie van vandaag tikt veel beter aan dan in 2016.” Elke vergelijking met 2016, het laatste
economisch dieptepunt, valt per definitie beter uit. Bovendien, als we Suriname met Venezuela of
Haiti vergelijken doen we het uitmuntend goed.
Tegenstrijdigheden en Feitelijke Onjuistheden
Terwijl er wordt aangegeven dat door bezuinigingen de uitgaven van de overheid zijn afgenomen
tonen de cijfers aan dat de uitgaven fors zijn toegenomen. Daarnaast wordt er voor 2019 een
financieringstekort van SRD 1,664 miljard geprojecteerd, -6 procent van de BBP. Dit is ronduit een
aanslag op de intelligentie van elke Surinamer.
Het ministerie geeft aan maar liefst 3 jaar lang te hebben gewerkt aan het stroomlijnen van de
Staatsfinanciën en deze manier om het te presenteren en zal ze binnenkort ook de website, het
Suriname Transparantie Portaal, lanceren. De bewuste verdraaiing van de werkelijke toestand van
de economie middels cijfers, al dan niet via de mediawerkers, is dus onderdeel van gericht
overheidsbeleid. Uit de verslagen in de media hebben we kunnen constateren dat de mediawerkers
inhoudelijk niet in staat waren de gepresenteerde cijfers en conclusies op de persconferentie
adequaat te beoordelen.
Basistraining Economie “Cijfers liegen niet ….!”
Al met al genoeg reden voor de VES om een Basistraining Economie met de titel “Cijfers liegen
niet!” aan te bieden. Deze training is in de eerste plaats bestemd voor mediawerkers, maar is ook
relevant voor meerdere beroepsgroepen (volksvertegenwoordigers op nationaal en regionaal
niveau, politiek analisten, vakbondsleiders, voorlichters etc).

VES Training voor Mediawerkers: Cijfers liegen niet ………..!
Basis economie voor niet-economen
Achtergrond:
Het is bekend dat het kennis- en opleidingsniveau van een bevolking grotendeels het economisch
ontwikkelingsniveau van een land bepaald. Het kennisniveau van een bevolking over economische
onderwerpen wordt grotendeels bepaald door wat zij via de verschillende media (radio, TV, krant,
social) ontvangen. De kwaliteit (relevantie, actualiteit, begrijpelijkheid, correctheid etc.) van het
mediaproduct is voor een groot deel afhankelijk van het economische kennis- en ervaringsniveau van
de mediawerker. Mede daarom is de kennis van de economie en de toepassing ervan door de
mediawerkers van belang voor de ontwikkeling van ons land.
Doel:
Mediawerkers vertrouwd maken met de basisbegrippen in de economie en statistiek, alsmede de
toepassing in de Surinaamse economische praktijk.
Doelgroep:
“Economische verslaggevers”, werkzaam bij lokale mediabedrijven in Suriname
Vooropleiding: Minimaal Mulo niveau
Aantal deelnemers: Maximaal 20
Methodiek:
In 5 sessies van elk 2 uren.
Voorstel: Elke maandagavond 18.00-20.00 uur in September / Oktober 2019
1. 45 minuten presentaties waarin een deskundige de economische theorie over het bewuste
onderwerp in eenvoudige woorden uitlegt en aan de hand van Surinaamse cases met behulp
van Powerpoint met tabellen, grafieken de bijbehorende kerncijfers begrijpelijk maakt;
2. 15 minuten break;
3. 60 minuten vragen/discussie ronde.
Materiaal:
Trainingsmap

Certificaat:
Deelnemers die minimaal een 80& attendance hebben krijgen een Certificaat van deelname.

Mogelijke onderwerpen:
Dagdeel

Hoofdonderwerpen

1. Inleiding en
Nationale Rekening

Doel van het Trainingsprogramma; introductie van de
docenten;
---------------------------------------------------------------------------Kort overzicht van de economische historie.
Geldstroom-goederenstroom;
Nationale
productie;
goederen en diensten; BBP/BNP/Nationaal Inkomen;

Mogelijke
deskundige

primaire/secundaire/tertiaire sector; werkgelegenheid/
werkloosheid/ sociale programma’s/ duurzame/ niet
duurzame sectoren; markt/ collectieve goederen.
2. Monetaire economie
Lopende Rekening Betalingsbalans: Goederenbalans
(importen/ exporten/ belangrijkste exporten en importen;
handelspartners); Dienstenbalans; Kapitaal-balans/ Gouden deviezenreserve.
Taken, rol en instrumenten CBvS; Wisselkoersbeleid;
kasreserveregelingen.
3.Overheidsfinancien
Inflatie/
CPI;
koopkracht;
armoedegrenzen;
inkomensverdeling/ relatie inflatie en wisselkoers;
Begroting 2019/ Belastingen/ niet-belastingmiddelen/
Bestedingen (apparaatskosten/ beleidsprogrammas)/
Financieringstekort/
Staatsschuld/
Schuldquote;
binnenlandse/
buitenlandse
schulden/
Monetaire
financiering.
4, Economie en Bestuur
Economische planning/ Nationaal Ontwikkelingsplan (OP)/
Jaarplan/ sectorplannen/ regionale/ districtsontwikkelings
plannen /ontwikkeling binnenland/ Resource curse; dutch
disease; corruptie/ PPP/ rol private sector/ FDI/ locaal
ondernemerschap.
5.Internationale
NRA/ CFATF/ De-risking/ blacklisting/ correspondent
economie en Compliance bank/ aanhouding 19,5 miljoen euro
Regionale Integratie/ Caricom/ EPA
Groene Economie.
Certificaten/ Sluiting.

