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PERSBERICHT
Observaties bij “Beleid tot Macro Economisch Herstel”
De Vereniging van Economisten (VES) heeft op 15 Oktober
2020 haar observaties en inzichten schriftelijk kenbaar
gemaakt aan President Chandrikapersad Santokhi over de
Regeringsnota “Beleid tot Macro Economisch Herstel”.
Op 22 September heeft de VES de nota “Beleid tot Macro
Economisch Herstel” ontvangen van de President en bestaat
conform de inhoudsopgave uit een vier documenten en drie
presentaties, namelijk:
1. Beleid tot macro-economisch herstel 3e kwartaal
2020 tot en met eind 2021, Ministerie van Financiën
en Planning, september 2020 (26 pagina’s);
2. Stabilisatie- en herstelmaatregelen 2020, Ministerie
van Financiën, 26 augustus 2020 (28 pagina’s);
3. Nieuw Wisselkoersarrangement en Methodiek
Vaststelling Wisselkoers, Centrale Bank van Suriname,
8 september 2020 (8 pagina’s);
4. Tussentijdse rapportage, Koersaanpassing effecten en
maatregelen, Ministerie van Financiën en Planning,
14 september 2020 (52 pagina’s);
5. Presentatie ‘Beleid macro-economisch herstel’,
Ministerie van Financiën, september 2020;
6. Presentatie ‘Stabilisatie- en herstelmaatregelen
2020’, CBvS, 28 augustus 2020;
7. Presentatie ‘Cashflow projecties’, Afdeling EA
Ministerie van Financiën, 16 september.
De individuele documenten en presentaties
omvatten bijzonder lezenswaardige analyses
en berekeningen maar vormen geen geheel
samenhangend programma. Een groep van
VES-leden hebben zich diepgaand gebogen
over de documenten, waarbij het niet is
gelukt om uit de losse delen van de “puzzel”
de samenhang te halen.

De VES is van oordeel dat elk programma voor herstel van de
economie welke direct moet aanvangen hoort integraal mede
te beschouwen: de beleidsmaatregen in de Begroting 2020
(Nota van Wijziging) en de Begroting 2021 alsmede het
Jaarplan 2021. Deze documenten heeft de VES niet ontvangen.
Dit is van belang aangezien er daarin enerzijds maatregelen zijn
opgenomen die niet in het “Herstelplan” voorkomen (w.o.
accijnzen op gedistilleerd, bier, rooktabak en alcoholvrije
dranken) en ontbreken er anderzijds ook maatregelen die hier
wel prominent in voorkomen (w.o. grondhuur, goud etc.).
De VES mist een duidelijke consistentie in de nota tot herstel
en adviseert de Regering dat de beoogde economische groei
een resultante is van primair monetaire stabiliteit, gevolgd
door fiscale stabiliteit. Dit is de kritische volgorde waarmee de
ontwrichte economie weer op spoor komt. Verder ontbreekt
in de nota tot herstel aandacht voor de private productiesector
die vereist is om de noodzakelijke valuta te verdienen en een
oplossing dienen te vormen voor afslanking van het
overheidsapparaat, creatie werkgelegenheid, diversificatie van
de economie, vermindering van de overheidsuitgaven en
vergroting van de overheidsinkomsten.
Aanbeveling
De Vereniging heeft sinds haar oprichting gevraagd en
ongevraagd aan diverse regeringen beleidsadviezen gegeven
waarbij de programma’s die zijn uitgevoerd
een duidelijke positief effect op onze
economische groei en stabiliteit hebben
bewezen. Genoemd kan worden het VESdocument van Oktober 2000, getiteld: “Een
Programma voor de Stabilisatie van de
Surinaamse Economie”.

“VES mist een
duidelijke

consistentie…”

De Nota “Beleid tot Macro Economisch Herstel” omvat niet het
door de VES op 16 juni j.l. in een Zoommeeting aan de
coalitieleiders gevraagde, en in het onderhoud met de
President in aanwezigheid van de Ministers van Financiën en
Economische Zaken op 27 augustus j.l. herhaalde,
samenhangend
evenwichtig
Herstructureringsof
Aanpassingsprogramma dat de ontspoorde economie binnen
redelijke termijn weer gezond kan maken.
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De VES-leden bieden aan om de Regering te
ondersteunen om de nota “Beleid tot Macro Economisch
Herstel” verder te verdiepen en uit te bouwen tot een
bruikbaar praktisch uitvoerbaar programma, gekoppeld aan
een tijdslijn, dat bij consistente uitvoering de ontspoorde
economie binnen redelijke termijn weer gezond kan maken.
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Brief van de Minister
van Financiën en
Planning aan de VES
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CBvS publiceert Jaarverslag
2015

-

daartegenover de financiering van het saldo van diverse
overige schulden van de Surinaamse Staat aan onder
andere Staatsinstellingen en derden.

De monetaire financiering van de Staat is in strijd met de
Bankwet en daar staan sancties op.

Op 25 augustus 2020 uitte de VES per schrijven aan de
Centrale Bank van Suriname (CBvS) haar bezorgdheid
over de recente financieel-economische en monetaire
ontwikkelingen in het algemeen en het uitblijven van
sturende en corrigerende maatregelen vanuit de bank
als monetaire autoriteit. Hierbij kwam onder andere de
publicatie van de jaarverslagen van de CBvS over de
boekjaren 2015 tot en met 2019 aan de orde.
De jaarverslagen zijn van belang om de stand van de nationale
economie formeel vast te leggen en eveneens verantwoording
af te leggen aan de samenleving. Het vorenstaande bleef sinds
2014 uit. De Vereniging kreeg na lang aandringen bij
opeenvolgende governors van de CBvS, op 11 september 2020,
de verzekering van governor Maurice Roemer dat de
jaarrekening over het jaar 2015 binnen de kortste tijd zou
worden gepubliceerd en de jaarverslagen van 2016 en de jaren
daarna in hoog tempo zullen volgen.
Op 31 oktober 2020 werd de publicatie van het jaarverslag
2015 een feit. Echter krijgt deze geen goedkeuring van de
accountant BDO en volstaat zij slechts met een 'controle
verklaring'.

Een sterke afname van de exporten en hoge importen, tekorten
op de lopende rekening van de betalingsbalans, afname van de
internationale reserves, sterk gedaalde overheidsinkomsten,
groot financieringstekort, oplopende schulden en een druk op
de wisselkoers, zijn zaken die ervoor hebben zorggedragen dat
de Surinaamse economie in zwaar weer kwam te verkeren
(Centrale Bank van Suriname, 2020).
De door de CBvS ondernomen beleidsacties hebben
geresulteerd in een groot verlies over het jaar 2015 van SRD
256.300.548.
De CBvS geeft verder aan dat zij de nodige inspanningen pleegt
om de jaarverslagen over 2016 en volgende jaren binnen
afzienbare tijd, te publiceren.
Bronnen:
Centrale Bank van Suriname. (2015). Jaarverslag 2015. CBvS.
Centrale Bank van Suriname. (2020). cbvs.sr. Retrieved from
https://www.cbvs.sr/communiques/oktober2020/cbvs-publicatie-jaarverslag-2015

Geen goedkeurende verklaring
De basis voor de oordeelonthouding behelst:
Vorderingen op
Staatsschuld-III’.

de

Staat

Suriname

‘Geconsolideerde

Vorenstaande vordering heeft geen wettelijke basis en is niet
door harde zekerheidstelling gedekt. Deze is afgesloten door
de Bank met de Republiek Suriname voor een bedrag ad. SRD
2.498.327.404. Het vorenstaande betreft (Centrale Bank van
Suriname, 2015):
-

een herstructurering per 17 september 2015 van
vorderingen van de Bank op de Staat waaronder het saldo
van de ‘Geconsolideerde Staatsschuld-II’, die was
afgesloten in 2002, het saldo van het werkvoorschot ex
artikel 21 van de Bankwet, het saldo van de
overtrekkingen van de Surinaamse Staat op zijn rekeningcourantrekeningen en
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Staatshuishouding en een traject uit te zetten om te geraken
tot een nieuw arrangement, waarbij de druk op de
overheidsfinanciën afneemt. In dit traject wordt de regering
bijgestaan door internationale adviseurs Lazard Frères en
White & Case LLP.
S&P

Suriname moest op 26 oktober 2020 aan rente USD 26 miljoen
betalen voor de in 2016 afgesloten Oppenheimer lening ter
waarde van USD 550 miljoen. De Regering is niet in staat

Ratingbureau Fitch heeft na de bekendmaking van
de Regering dat ze de rentelasten van de
Oppenheimer I lening niet kan betalen, de rating
van Suriname omlaag bijgesteld van de “CC”
status naar de single “C” status. Met deze rating
staat Suriname aan de rand van de Default status,
die typerend is voor landen die niet in staat zijn
zelfstandig hun schuldverplichtingen te voldoen.

gebleken om deze betaling te verrichten en wenst binnen de
uitstelperiode van 30 dagen een nieuw arrangement te
formuleren met de crediteuren. De Regering is genoodzaakt
tot deze stap, omdat de Overheid de financiële ruimte
ontbeert om deze aflossing te plegen. De vorige regering heeft
bij Oppenheimer twee leningen gesloten, namelijk
Oppenheimer I van USD 550 miljoen
tegen een rente van 9,25% en
Oppenheimer II van USD 125 miljoen
tegen een rente van 13,25%. Deze twee
leningen drukken zwaar op de
overheidsfinanciën en leggen een
enorme last op de Staatsinkomsten. De
vorige regering had een onverzadigde
drang voor het werven van leningen om
hun wanbeleid te financieren ten koste
van alles. Zo zijn delen van de
Staatsinkomsten gecedeerd en kan de
Regering niet beschikken over deze
inkomsten voor haar beleidsuitvoering
en de aflossing van de schulden.

Moody’s

Fitch

Investment grade
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Speculative grade
BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
SD
D
–

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
–
–
Ca
C
–

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
DDD
DD
D

Suriname zit met C aan de onderkant van de
ladder en op de rand van de “default” status (Bron:
Tradingeconomics)

Op 30 Oktober 2020 heeft de regering
een
presentatie
verzorgd
voor
(internationale) crediteuren met als doel
de schuldeisers te informeren over de
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Begroting 2021 is economisch
onverantwoord
Met een begrotingstekort van SRD 12.9 miljard heeft de
Regering Santokhi-Brunswijk een
nieuw record gevestigd.

De voorgenomen verhoging naar 95% was zinloos nu de schuld
reeds een hoogte van 154% van het BBP heeft bereikt.
Bovendien zal de regering noodgedwongen nog meer moeten
lenen, al was het alleen voor het COVID II fonds welke de
schuld direct met ca. 5% zal verhogen.
Een voorlopige becijfering leert ons dat de totale uitgaven SRD
23.4 miljard zullen bedragen terwijl
er aan Directe en Indirecte
belastingen,
nietbelastingmiddelen
en
donormiddelen in totaal SRD 10.5
miljard. Dit levert een tekort van
maar liefst SRD 12.9 miljard,
oftewel 46% van het BBP.

Regering Santokhi – Brunswijk
vestigt nieuw record met
begrotingstekort

De VES heeft vele jaren de
overbesteding van de vorige
Regering bekritiseerd en ieder jaar
weer publiekelijk gewezen op de
verarming van de bevolking die
een dergelijk tekort veroorzaakte.
De huidige coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben, met
consistente steun van de VES, de onverstandige begrotingen
bestreden. Ja, we zouden het beter doen, en het volk heeft
daarop gestemd.

van SRD 12.9 miljard

In de afgelopen 3,5 maand hebben we allerlei mooie verhalen
zien passeren hoe ze zouden bezuinigen op de overmatige
uitgaven en hoeveel ze de inkomsten zouden verhogen alsook
de productie zouden stimuleren. Daarvan is de Government
take reeds verhoogd. Ja, de regering heeft ons zelfs
gedetailleerd voorgerekend in een Macro-economisch
Herstelplan hoe ze het Begrotingstekort reeds in 2021 zouden
terugbrengen naar 5% van BBP. Hoe is het dan mogelijk dat
met al die aangekondigde bezuinigingen en verhogingen het
tekort in plaats van omlaag zo gigantisch is verhoogd. Dit is in
strijd met het zo vaak met de mond beleden Goed Bestuur.

Effecten van de Gigantische Begroting
Indien DNA deze onverantwoorde begroting zou goedkeuren
dan moeten we, bovenop de reeds bestaande Staatsschuld van
ca. SRD 42 miljard, nog SRD 12.9 miljard gaan lenen. Hiermee
gaat de schuldquote van 154% naar 176% van het BBP.
Dit tekort zal de druk op de wisselkoers direct verhogen en de
dollarkoers boven de SRD 20 stuwen en aansluitend de
winkelprijzen verder opstuwen. Dan gaan we weer de
Cambio’s of winkeliers de schuld geven, maar de enige echte
oorzaak is het roekeloos financieel-economisch beleid van de
Regering Santokhi-Brunswijk. De vorige Regering heeft de
adviezen van de VES hooghartig genegeerd, en de gevolgen
hebben we aan den lijve ondervonden. Laten we hopen dat we
het beleid nog ten goede kunnen keren.

Bron: (Foto) Times of
Suriname (zaterdag 31
oktober 2020)
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relevant is het feit dat ons bos meer dan 12 Gigaton aan
koolstof equivalent opslaat, en jaarlijkse meer dan 8 mln. ton
opneemt uit de lucht. Wanneer we de potentie van elk
van deze mogelijkheden beoordelen is het belangrijk dat we de
benodigde investering voor verlaging/beperken van
emissies in ogenschouw nemen, alsook de potentie voor
volume.

Door John Goedschalk & Eunike Alexander-Misiekaba
John Goedschalk dient momenteel als directeur van Conservation
International Suriname, waar hij zich beijvert voor een groene groeieconomie als drijver van de diversificatie en duurzaamheid van de
economie. Hij heeft als UN-onderhandelaar voor klimaat gediend en
heeft het REDD+ programma van Suriname geleid in de periode 2011
- 2013.
Eunike Alexander – Misiekaba is reeds 7 jaren bij Conservation
International Suriname werkzaam. Zij heeft een achtergrond in
ecotoerisme en duurzame ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft ze
sterke ervaring in project management, beleid en maatschappelijke
betrokkenheid opgebouwd.

In de afgelopen twee artikelen hebben we aandacht besteed
aan ten eerste, wat een Carbon Credit is, en daarna zijn we
ingegaan op hoe dit op project en op landenniveau fungeert.
In artikel nr. 2 is het argument gemaakt voor waarom de
vrijwillige markt oftewel de “voluntary carbon market” een
geschikte markt is voor landen als Suriname. Ervan uitgaande
dat we het eens zijn hiermee, dan is de volgende vraag,
“Carbon Credits verdienen waarmee?” welke “Carbon Credit
sector” past het beste bij ons in Suriname.

We zullen in dit artikel elk van deze vier mogelijkheden de
revue laten passeren, waarna we tot een advies komen
rondom welke van de vier “Carbon Creditsectoren” Suriname
de meeste kansen biedt gebaseerd op opportunity voor het
genereren van voldoende credits op een kosteneffectieve
basis.
Waar komen emissies wereldwijd vandaan?
Zoals deze afbeelding laat zien beslaan energie (25%),
transport (14%), Industrie (21%) en landbouw en landgebruik
(24%) ruim 84% van alle uitstoot. Het zijn dan ook deze vier
sectoren die het leeuwendeel van ‘climate finance’ hebben
ontvangen de afgelopen jaren om uitstoot terug te dringen. De
vraag is dus, in hoeverre heeft Suriname met haar geringe
bevolking en kleine productiesector te maken met een
vergelijkbaar uitstoot profiel?

Is het bijvoorbeeld zinvol om na te gaan hoe wij onze
transportsector kunnen her formeren om door bijvoorbeeld
elektrische auto’s te introduceren en betere openbaar
transport, zoals Costa Rica dat heeft gedaan en nog doende is?
Misschien is het juiste pad voor Suriname wel de overgang
naar hernieuwbare energie inzetten en de hiermee Carbon
Credits genereren doordat we minder Heavy Fuel Oil gaan
verbranden in onze generatoren? In ieder geval is dit in
bepaalde geïndustrialiseerde landen heel effectief gebleken.
Of is het handig dat we onze industriële processen gaan
beperken in hun uitstoot zoals ze dat in Europa doen? Ten
slotte, is het misschien wel de moeite waard om te kijken naar
ons grootste goed… ons bos. Het is niet zomaar dat we 29.6
hectare bos per persoon in Suriname hebben, en nog minder
VES INZICHT # 8 – NOVEMBER 2020
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Hoeveel stoot Suriname uit per sector?
Om te begrijpen waar de kansen voor Suriname in de carbon
sectoren liggen is het belangrijk dat we kort stilstaan bij het
uitstoot profiel van Suriname. De laatste uitstoot inventarisatie
(GHG inventory) van Suriname stamt uit 2008 en geeft de
volgende kenmerkende informatie:
•
•
•

Suriname haar uitstoot voor 2008 bedraagt 6,3 mln.
tC02e;
De opname van de bossen is gelijk aan 8,2 mln. tC02e;
Suriname is per saldo een netto “opnemer” van C02e
van 1,9 mln. tC02e.

worden, maar de gehele uitstoot van Suriname ’s Energie,
transport en industriële processen worden ook
gecompenseerd.
Alhoewel de bovenstaande cijfers achterhaald zijn in volumes,
is het niet verwachtbaar dat de verdeling in 2020 van ons
emissie profiel significant zal afwijken aangezien onze
industriële en transportsectors niet in grote mate zijn
toegenomen, terwijl energie en emissies uit bos ongetwijfeld
zijn gegroeid.
Waar ligt de opportunity?
Om Carbon Credits op schaal te genereren van een specifieke
sector zal er eerst sprake moeten zijn van voldoende uitstoot,
anders kan deze niet wezenlijk gereduceerd worden.

Hoe is onze uitstoot opgebouwd?
De uitstoot van de vier eerdergenoemde sectoren in Suriname
ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

Energiesector (exclusief transport) 3,1 mln tC02e;
Transport 0,6 mln. tC02e;
Industriële processen 0,053 mln. tC02e;
Land conversie/bos sector (voornamelijk mijnbouw)
1,8 mln. tC02e*.

Industriële processen: met een totaal van 53,000 tC02e die
door deze sector gegenereerd wordt, is de maximum reductie
die mogelijk is dan ook 53,000 tC02e. De investering die
gemoeid zou gaan met het elimineren van alle uitstoot zal
ongetwijfeld meer kosten met zich meebrengen dan de 53,000
Carbon Credits, die gegeneerd zouden kunnen worden. Tegen
een verkoopprijs van $20; per credit is het evident dat de $ 1,6
mln. die dit op zou brengen per jaar, niet zal opwegen tegen
de kosten van een dergelijk programma. De conclusie hier is
dan ook dat het niet zinvol is om Carbon Credits uit deze sector
te trachten te genereren.
Transportsector: met een totaal van 600,000 tC02e die door
deze sector gegenereerd wordt is de maximum reductie die
mogelijk is dan ook 600,000 tC02e. Echter is de haalbaarheid
om deze emissies naar nul terugbrengen nihil, aangezien de
transportsector een zeer kapitaalintensieve sector is voor
hervorming en de huidige infrastructuur indringend aangepast
zou moeten worden om minder uitstoot intensieve
modaliteiten van transport mogelijk te maken. Als er hier
sprake zou zijn van een reductie van 25-33% zou dit al een
aanzienlijke kapitaal en operationele kostenplaatje met zich
meebrengen. In geval dit succesvol zou worden aangepakt, en
er na verloop van tijd 30% aan emissiereducties bereikt
worden, dan zou er dus sprake zijn van maximaal 200,000
tC02e, dit met een aanzienlijk kostenplaatje. Uitgaande van $
20; per tC02e zou dit traject dus maximaal 4 mln. op jaarbasis

*opname van C02e uit het bos is 8,248,858, hetgeen ertoe leidt
dat niet alleen de uitstoot uit de bossen gecompenseerd
VES INZICHT # 8 – NOVEMBER 2020
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kunnen opleveren in de vorm van omzet uit Carbon Credits. De
conclusie hier is wederom dat het niet zinvol is om Carbon
Credits uit deze sector te trachten te genereren.
Energiesector: met een totaal van 3,1 mln. tC02e uitstoot is de
energiesector in Suriname verreweg de grootste atmosferische
vervuiler. Hier ligt dan ook duidelijk een kans voor het
genereren van Carbon Credits. Bij de introductie van
hernieuwbare energiebronnen bovenop het stuwmeer, zou
Suriname met de juiste fiscale maatregelen, zoals het
ondersteunen van lage rente leningen ten behoeve van zonneenergie, ervoor kunnen zorgen dat de adoptie van zonneenergie met een sneltrein vaart haar intrede in Suriname zou
kunnen maken. Bij het converteren van 10,000 aansluitingen
van het EBS-netwerk naar zonne-energie zou Suriname 1,1
mln. Carbon Credit per jaar kunnen genereren. Het stimuleren
van zonne-energie door middel van het nodige flankerend
beleid is dan ook duidelijk een opportunity voor Suriname.
Landgebruik/Bossector: met een totaal aan uitstoot van 1,8
mln. tC02e is de landgebruik/bossector in Suriname de tweede
grootste bron van atmosferische vervuiling. Hier ligt een
bijzondere kans, niet alleen omdat het tegengaan van deze
emissies kunnen zorgen voor additionele inkomsten,

“Carbon Credits met $65,4 mln.
op jaarbasis”
maar ook omdat de investering in het bos relatief gering is, en
de rendementen zich ook uiten in de vorm van voordelen voor
de biodiversiteit, de lokale gemeenschappen en de totale
bevolking van Suriname die in de toekomst kan blijven
genieten van haar bossen. Het reduceren van uitstoot uit het
bos zou zich voornamelijk kunnen richten op methoden die het
gebruik van de lokale bevolking niet beknotten, en die de
mijnbouw en bosbouw productief niet hoeven te schaden.
Indien Suriname de uitstoot uit het bos met 20% zou verlagen,
zou op basis van 2008 cijfers, reeds 360,000 Carbon Credits per
jaar gegenereerd kunnen worden. De afgelopen
jaren is de ontbossing, degradatie en dus ook de uitstoot
behoorlijk toegenomen, waardoor Suriname in 2019 +/- 16,3
mln. tC02e heeft uitgestoten middels de bossen. Een reductie
van 20% van dit hoger, actueel getal zou kunnen resulteren in
3,2 mln. tC02e per jaar aan Carbon Credits, hetgeen
overeenkomt met $65,4 mln. op jaarbasis. Hier zien we
wederom een sterke opportunity voor Suriname om Carbon
Credits te genereren.

Sector

Uitstoot

reductie in %

Mogelijke credits

Opbrengst bij $20 per CC

Industriële processen

53,000 C02e

100%

53,000

$1,6 mln.

Transport

600,000 tC02e

25%-33%

150,000-200,000

$3,0-$4,0 mln.

Energie

3,100,000 tC02e

35%

1,100,000

$22 mln.

Landgebruik/Bos

1,800,000 tC02e

20%

360,000

$7,2 mln.

Landgebruik/Bos 2019*

16,359,000 tC02e

20%

3,271,985

$65,4 mln.

REDD+
Zoals
uit
bovenstaande
analyse
blijkt
is
de
Landgebruik/bossector de meest voor de hand liggende sector
om Carbon Credits te genereren. De verzamelnaam voor
verschillende methodes die gebruikt kunnen worden om uit
landgebruik/bos Carbon Credits te genereren heet REDD+
(Reducing emissions from Deforestation, Degradation, Forest
Conservation, Enhancement of Forest Carbon Stocks and
Sustainable Forest management). Suriname is sinds 2009 zich
aan het gereedmaken om dergelijke credits te genereren uit de
landgebruik/bos sector en staat thans op de vooravond om de
eerste projecten hiervoor uit te voeren.
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Veilingexperts Milgrom en
Wilson winnen de Nobelprijs
voor Economie
De Amerikanen Paul R. Milgrom (72) en Robert B. Wilson (83)
hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Dat maakte de
jury op 12 oktober 2020 bekend. Ze ontvingen de prijs voor hun
bijdrage aan veilingtheorie en hun uitvindingen van nieuwe
veilingvormen.
Milgrom en Wilson hebben de veilingtheorie verbeterd, die de
mechanismes achter veilingen in kaart brengt, zowel voor
eenvoudige veilingen als voor ingewikkelde veilingen. De
wetenschappers werken beiden voor de Stanford University.
De prijs wordt later dit jaar uitgereikt en de winnaars worden
(zodra het weer kan) uitgenodigd in Stockholm voor een
feestelijke ceremonie. In een eerste reactie zei Wilson laconiek
dat hij zelf alleen nog een paar skilaarzen heeft gekocht via een
veiling op eBay.
Veilingen zijn van groot belang voor de samenleving,
benadrukte de jury. Woningen, energieprijzen en andere zaken
die zeer belangrijk zijn voor de economie, worden zo verkocht.
Sinds de opkomst van het internet worden voortdurend dingen
via veilingen verkocht. Als het over de gewone
consumentenproducten gaat, is het vrij eenvoudig: iemand
verkoopt één goed terwijl geïnteresseerden er een bod op
kunnen uitbrengen (Nagtegaal, 2020).
Complexe mechanismen
Volgens de jury hebben Milgrom en Wilson systemen bedacht
om allerlei veilingen te organiseren. Hun werk is onder meer
gebruikt voor de veiling van visquota, emissierechten en
landingsrechten op vliegvelden. Het kiezen van de juiste
veilingvorm is complex.
Het wordt ingewikkelder als we naar de veiling van
verschillende goederen en diensten in het zakenleven kijken,
die tegenwoordig per opbod worden verkocht: elektriciteit,
uitstootcertificaten en frequenties voor telecommunicatie

Milgrom en Wilson hebben belangrijke bijdragen geleverd aan
het begrip van die verkoopmethodes. Daarbij hebben ze ook
naar nieuwe manieren gezocht om de ingewikkelde veilingen
vlot te laten verlopen. In 1994 bedachten ze de gelijktijdige
meer-ronden-veiling, die sindsdien wereldwijd gebruikt wordt
om allerlei goederen en diensten te veilen, zoals
telecomfrequenties. Eén van de onderwerpen waar ze
onderzoek naar deden is de zogenoemde ‘winners curse’: het
mechanisme dat iemand die de waarde van het geveilde
overschat, eerder de hoogste bieder zal worden (vrtnieuws,
2020).
Veiling van telecomfrequenties
Het was begin jaren negentig een aanlokkelijk perspectief voor
consumenten én bedrijven: grootschalig gebruik van de
mobiele telefoon. Zo mooi als de belofte was, zo rommelig
verliep het opzetten van de mobiele netwerken. Zeker in de
Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid verleende van
oudsher telecomlicenties aan bedrijven via ‘beauty contests’:
het bedrijf dat het beste wist uit te leggen dat het een
frequentie nuttig kon gebruiken, kreeg deze – meestal na fors
lobbywerk bij de autoriteiten. Echter voor de nieuwe mobiele
netwerken kreeg toezichthouder FCC zoveel aanvragen, dat
een nieuwe methode moest worden gevonden. Eerst werd
geprobeerd de frequentie per regio te verloten, maar dat
zorgde voor een chaotisch lapwerk van frequenties, waar de
consument weinig aan had. Vervolgens kwam in 1994, dankzij
de Nobelprijswinnaars, de oplossing de Simultaneous Multiple
Round Auction (SMRA). Bedrijven mochten in meerdere
rondes meebieden, 47 rondes in totaal. De openingsprijs in de
veiling was laag. Al met al leverde dat een hoge eindprijs op,
althans voor die tijd: 617 miljoen dollar voor tien frequenties,
aldus het rapport van de Academie. Daarna werd de SMRAmethode standaardpraktijk in veel andere landen. Zo veilde
Nederland afgelopen zomer meerdere 5G-frequenties in twee
rondes voor 1,2 miljard euro (Beunderman, 2020).

Economie Nobelprijswinnaars voor Robert Wilson
(links) en Paul Milgrom (rechts).
VES INZICHT # 8 – NOVEMBER 2020
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Decision Making Approach to Determining International
Reserves for Suriname
Door Firoz Ishak
Firoz Ishak is op 16 oktober afgestudeerd aan de
Master of Science opleiding Research Methods van het

Institute for Graduate Studies and Research van de

de ex-post regressieanalyses geven aan dat het verwachte
beleid over de reserve-importdekking de belangrijkste
determinant is van de internationale reserves. Daarnaast heeft
Ishak geconstateerd dat ondanks de hoge mate van valutainterventies ter ondersteuning van de SRD in het verleden,
depreciaties in latere periodes onvermijdelijk bleken. De
rentestand bleek een matig positief effect te hebben, terwijl de
externe schuld in de latere periodes een negatief effect had op
de omvang van de internationale reserves.

Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zijn
specialisatie is Economic Modelling and Research.
Ishak is de eerste afgestudeerde van deze opleiding die
in oktober 2017 startte. Hij verdedigde met succes de
thesis: ‘Decision Making Approach to Determining
International Reserves for Suriname’.
In Suriname worden net als in de meeste ontwikkelingslanden
de evaluaties en beslissingen over de internationale reserves
ad-hoc uitgevoerd. De evaluaties en beslissingen door de
Monetaire Autoriteiten zijn vaak niet goed afgestemd en niet
transparant. Een harmonieuze opbouw en duurzame groei van
deze voor elke economie noodzakelijke reserve blijft daardoor
in ons land uit. In het afgelopen decennium zijn er meerdere
momenten geweest waarbij de omvang van de internationale
reserves kritiek waren, met nadelige uitwerkingen voor de
wisselkoers en de economie.
Firoz Ishak heeft met zijn afstudeeronderzoek getracht een
transparant econometrisch beleidsmodel te ontwikkelen. Het
model wordt ook wel “Decision Making International
Reserves” genoemd afgekort als “DMIR”. Dit model kan door
beleidsmakers toegepast worden voor het bepalen en
voorspellen van internationale reserves, waardoor er meer
inzicht verkregen wordt in de historische ontwikkelingen en
toekomstige
vooruitzichten
van
de
internationale reserves, die voorafgaand
bepaald zijn door externe beleidsvariabelen,
waaronder importdekking, wisselkoers, rente
en externe schuld.
Het DMIR-model is getoetst met kwartaal data
van 2011-2020 en slaagt erin om 84% van het
verloop in de internationale reserves te
verklaren. Het restant van 16% wordt gesplitst
in overige deeleffecten zoals economische en
niet-economische deviaties. De resultaten bij
VES INZICHT # 8 – NOVEMBER 2020

Foto van Firoz Ishak tijdens het afstuderen.
Tot slot is er een beleidsscenario gesimuleerd dat gebaseerd is
op een jaarlijks economische groei van 2.5%, vrije importen
met een dekkingsnorm van 4 maanden, stabiele wisselkoers en
een externe schuld tot 62% van het BBP tot eind 2024. De
simulatie geeft als resultaat een forecast van circa. US$ 805
miljoen voor de internationale reserves, waarbij de
autoriteiten maar 12.25 % opwaarts en neerwaarts van de
voorspelde internationale reserves mogen afwijken (figuur I).
Hoewel het huidig DMIR-model is samengevat in een basis
relatie, kan het model altijd worden uitgebreid met meerdere
economische relaties en daardoor nuttig blijken voor de
Monetaire Autoriteiten. Een elektronisch exemplaar van de
thesis van Firoz Ishak kunt u opvragen bij de administratie van
het Institute for Graduate Studies and Research door te mailen
naar igsr@uvs.edu.

Figuur I. Forecast IR- lange termijn groeiscenario
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Titel afstudeeronderzoek:
“Relationship between firm features and corporate political
donations.”
Samenvatting van het onderzoek:
Mijn afstudeeronderzoek met als onderwerp corporate
political donations, is verricht in de Verenigde Staten van
Amerika onder de Fortune 500 firms. Hierbij is nagegaan of de
firm features; board composition, board size, firm leverage,
liquidity en corporate diversification invloed hebben op de
keuze van de Fortune 500 firms bij het doen van politieke
donaties. Voor board composition is nagegaan of boards die
bestaan uit meer mannen, invloed hebben op de keuze van de
Fortune 500 firms om politieke donaties te doen. Binnen board
size is de nadruk gelegd op het feit of grote boards (betaande
uit meer dan 10 leden), de keuze van de Fortune 500 firms om
politieke donaties te maken beïnvloeden. Met betrekking tot
firm leverage is er gekeken naar het schulden niveau van de
Fortune 500 firms en of deze de keuze van politieke donaties
beïnvloed. Vervolgens is bij liquidity nagegaan of de mate
waarin de Fortune 500 firms in hun dagelijkse verplichtingen
kunnen voldoen, hun keuze bij het maken van politieke
donaties beïnvloed. Tot slot is er bij corporate diversification
nagegaan of de participatie van de Fortune 500 Firms in meer
dan één branche, invloed heeft op hun politieke donaties. Uit
het onderzoek is gebleken dat enkele firm features significante
invloed hebben op de keuze voor politieke donaties van de
Fortune 500 firms.
VES INZICHT # 8 – NOVEMBER 2020

De firm features die een significante impact hebben getoond
op de keuze voor politieke donaties onder de Fortune 500
firms zijn; board composition, board size en firm leverage. Dit
betekent dat boards die uit meerdere mannen bestaan, boards
die meer dan tien leden hebben en bedrijven met grote
schulden veel meer politieke donaties doen. Verder is er bij
liquidity en corporate diversification geen significante
samenhang geconstateerd in relatie tot politieke donaties.
Waarom heeft u ervoor gekozen om lid te worden van de
VES?
Ik heb ervoor gekozen om lid te worden van de VES, omdat ik
middels deze organisatie een bijdrage wil leveren aan de
ontwikkeling van de Surinaamse economie, waarbij de nadruk
sterk wordt gelegd op de vooruitgang van het bedrijfsleven.
Life quote/ boodschap:
Stay true to who you are because only then you’ll be able to
succeed.
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……………Nawoord van de redactie……………
Oktober 2020 kan getypeerd worden als een hobbelige
maand die de economische uitdagingen en problematiek
alleen maar heeft vergroot.
De VES heeft haar observaties en inzichten schriftelijk
kenbaar gemaakt aan President Chandrikapersad
Santokhi over de Regeringsnota “Beleid tot Macro
Economisch Herstel”. Helaas moet de VES haar
teleurstelling uitspreken in deze nota, die niet zal leiden
tot herstel van de economie. De President heeft op basis
van de observaties van de VES de instructie gegeven aan
de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën &
Planning om de VES te betrekken als “adviesorgaan” in
het traject.
Adviesorgaan
Wat wordt bedoeld met “adviesorgaan”? Al maanden
terug zijn de regeringsautoriteiten formeel en informeel
op de hoogte gebracht van de contouren van de VES
aanpak. Helaas heeft men toen de ondersteuning van de
VES niet ter hand genomen. Wat heeft geleidt dat men
nu tot het INZICHT is gekomen om de VES te benaderen?
Het gaat om de toekomst van ons land. De VES is en blijft
daarom bereid om samen met de regering te werken aan
het opstellen van een evenwichtig economisch
herstelplan.
De regering heeft tot nog toe 2 maatregelen genomen
t.w. de verhoging van de government take en de onder
de noemer “unificatie van de koers” feitelijke devaluatie
van de SRD. Deze twee losse maatregelen die de regering
de afgelopen maanden, heeft doorgevoerd, zonder
ondersteunende maatregelen, heeft gezorgd dat de
armoede is toegenomen. De inflatoire werking van deze
maatregelen heeft vooral de meest kwetsbaren zwaar
getroffen. Het doorvoeren van de 2 pijnlijke maatregelen
zonder sociale compensatie is kenmerk van een a-sociaal
beleid. Dit beleid getuigt van geen besef over de nut en
noodzaak van een sociaal vangnet als onderdeel van een
samenhangend herstructueringsprogramma.
Het niet kunnen betalen van de Oppenheimer 1
rentelasten door de tegering heeft geleid tot de verdere
downgrading van Suriname door het internationaal
ratingbureau Fitch.
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Dit is weer een smet op het financieel-economisch beleid
van de Overheid. Weliswaar is de vorige regering
hiervoor verantwoordelijk, maar de huidige regering
heeft zich gecommitteerd om de problemen op te lossen.
White & Case LLP en Lazard Freres
Het herschikken van de schulden door de regering wordt
toegejuicht door de VES. De buitenlandse bedrijven
White & Case LLP en Lazard Freres zijn door de regering
aangetrokken als respectievelijk de juridische en
financiële adviseurs. Het prijskaartje is echter niet
meegedeeld. Mag de samenleving weten hoeveel dit de
samenleving zal kosten, zodat dit vergeleken kan worden
met de baten en de samenleving hierover een oordeel
kan vellen.
Suriname staat reeds aan de voordeur van het IMF. Dit is
een hele goede en noodzakelijke stap. De enige weg die
de regering kan bewandelen, mede gezien de reacties
van de diverse landen en instanties naar de regering toe
over ondersteuning aan Suriname inzake het herstel van
de economie. Enkele weken terug is gebleken dat de
twee ministers bij hun bezoek aan Nederland de
boodschap hebben gekregen dat Nederland geen “zak
met geld” beschikbaar heeft, en de weg naar IMF dus
meer dan ooit noodzakelijk is. Immers de VES had dit al
voorgesteld maanden terug.
De regering wordt nu gedwongen om daadwerkelijk een
plan te formuleren die zowel voldoet aan de noden van
de Surinaamse samenleving als aan de criteria van het
IMF.
Liever te halve gekeerd …..
Over een paar weken praat niemand dus meer over de
regeringsnota “Beleid tot Macro Economisch Herstel”,
maar over het “Surinaams – IMF programma”. Hopelijk
dat de regering tot inkeer komt en de samenleving
betrekt bij het opstellen en uitvoeren van een
evenwichtige en samenhangend herstelplan, en niet
vanuit een achterkamer onderling de zaken bedisseld.
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