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heeft om subjectsubsidie te geven aan degenen die het niet
kunnen betalen, om op die manier de tarieven voor die
specifieke groep betaalbaar te houden. “We moeten gaan naar
een nieuwe situatie en ervoor zorgen dat eenieder wordt
geholpen”, aldus de heer Abeleven.

De Vereniging heeft op dinsdag 17 november 2020 haar
tweede aflevering van het programma Econotori
gepresenteerd met als titel

“Moeten de tarieven

omhoog?”, waarbij de nadruk gelegd is op hoe de
samenleving omgaat met het verbruiken van elektriciteit en
water, en de tarieven die daarbij gepaard gaan. Het panel
bestond uit deskundigen uit deze sectoren waaronder de heer
Dave Abeleven, de heer Alwin Linger, de heer Marlon Telting
en mevrouw Wonnie Boedhoe.
Heroriëntatie tarieven methodologie en subsidieregeling
De heer Abeleven begon zijn relaas met het belang van de
overheid die decennialang objectsubsidie verstrekt aan de N.V.
Energie Bedrijven Suriname (EBS), om zowel de operationele
als investeringskosten te dekken met als doel om de
elektriciteitsrekening laag te houden. Hij is echter van mening
dat deze vorm de doelmatige productie en verbruik niet
stimuleert en moet worden afgebouwd. Evenzo voldoet de
huidige tarievenstructuur niet aan wat beoogd wordt met de
Elektriciteitswet van 2016: een duidelijk verband tussen de
werkelijke kosten van elektriciteit en het elektriciteitstarief.
Het vorenstaande is volgens hem de aanleiding om een
heroriëntatie te plegen op de tarieven methodologie en
subsidieregeling. Om deze verantwoord af te bouwen en de
bedrijfscontinuïteit te verzekeren en hiermee de elektra
voorzieningssector gezond te maken, zal er overgestapt
moeten worden naar een systeem, waarbij het bedrijf in de
gelegenheid wordt gesteld om de efficiënte kosten verband
houdende met de koop, opwekking, transmissie, distributie en
levering van elektriciteit door te berekenen in het
elektriciteitstarief welke een juiste weergave is van deze
kosten, verdeeld naar afnemersgroep. De Energie Autoriteit
Suriname (EAS) heeft daarbij een aansturende en
toezichthoudende rol en kan instructies geven ten aanzien van
de methodologie. Hij is de mening toegedaan dat het
belangrijk is om naar een tarief te gaan die kostendekkend is,
die tenminste de kosten die gemaakt worden voor opwekking
dekken. Daarnaast gaf hij aan dat de regering de mogelijkheid
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Scheve verdeling betaling nutsvoorziening
“Ja de tarieven moeten omhoog om de dienstverlening en
producten op een verantwoorde manier te kunnen leveren”,
aldus de heer Linger. Hij is de mening toegedaan dat als je een
bepaalde dienst wilt leveren je natuurlijk de kostprijs in acht
dient te nemen. Dat zijn de kosten die worden gemaakt om de
diensten en producten te leveren. In het geval van water is de
staat de aandeelhouder en die geeft de instructies om dat te
bepalen, daarbij komen aan de orde kostendekkendheid en
ervoor zorgen dat de minst draagkrachtigen ook nog in staat
zijn om voor het product te kunnen betalen. Om ervoor zorg te
dragen dat de breakdowns binnen het bedrijf opgevangen
kunnen worden, zal er gewerkt moeten worden aan een
tariefsverhoging, rekening houdende met de minder
draagkrachtigen, of subsidies. De Surinaamse Waterleiding
Maatschappij (SWM), in tegenstelling tot de NV EBS, ontvangt
al jaren geen operationele subsidies. Het kan dus niet anders
dat de tarieven omhooggaan. Hij geeft verder aan dat je als
organisatie ervoor moet zorgen dat je de inefficiënties niet
afwentelt op de bevolking. Volgens hem is er sprake van een
scheve verdeling in wat er betaald moet worden en wat er
betaald wordt voor de dienstverlening.

De impact van de prijsverhoging op het bedrijfsleven
Het bedrijfsleven “pitcht” enorm op continuïteit. De heer
Telting gaf aan dat als de twee nutsvoorzieningen uitvallen,
alles in elkaar zal vallen binnen het bedrijfsleven. Het
bedrijfsleven is ervan bewust dat deze kostendekkend moeten
opereren, maar dat dit efficiënter dient te geschieden. Indien
de nutstarieven omhoog moeten gaan, is het volgens hem van
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belang dat er dermate geïnvesteerd wordt waarbij de kwaliteit
van het product en de dienstverlening omhoog gaat.
Hij heeft het in het bijzonder gehad over het water dat wordt
aangeleverd door SWM aan de voedselverwerkende bedrijven,
die nog moeten investeren om het water bruikbaar te maken
voor de productie. “Investeer in de kwaliteit van water zodanig
dat wij geen extra kosten hebben”, zegt hij. Ten aanzien van de
huishoudens is het volgens hem van belang dat de aanschaf
van een watertank, hydrofoor en druktank geëlimineerd moet
worden zodat zij lagere kosten hebben voor aanschaf en
onderhoud.
Volgens hem zal de verhoging van de tarieven zeer zeker een
impact hebben op de kostprijs van goederen. Maar bij het
verhogen, is het wel zaak dat er goed wordt nagedacht over
het niveau waarop er verhoogd zal worden. De verhoogde
tarieven verhogen de kostprijs, welke vervolgens wordt
doorberekend naar de consument. Verder is het belangrijk om
niet uit het oog te verliezen dat een te forse stijging kan leiden
tot bedrijfssluiting wat, vervolgens zal leiden tot banenverlies.
Tenslotte gaf hij aan dat de verhoging op drie manier de
gemeenschap zal raken:
Voor de gebruiker: de kosten gaan omhoog;
Mensen in dienst: komen niet uit, waardoor
salarisaanpassing aan de orde zal komen;
Omzetdaling voor de bedrijven: minder verkopen.

Moeten we nu niet eindelijk systemen van subjectsubsidie
invoeren?”, aldus Boedhoe. Zij haalde een subjectsubsidie
systeem aan, aan gezinnen met een maximum gezinsinkomen.
In dit systeem moeten alle subsidies verwerkt worden
waaronder elektriciteit, water, brood en melk, medische
bijstand, schoolgeld, schoolbus vervoer, benzine, medische
voorzieningen, enzovoorts. Daarbij gaf ze aan dat het
belangrijk is om een maximum van subjectsubsidie vast te
stellen en het inbouwen van een eigen bijdrage, wat ervoor zal
zorgdragen dat onnodig gebruik wordt tegengegaan.
Als tweede stelt ze voor een investeringsincentive systeem,
waarbij selecte bedrijven in aanmerking komen voor een
incentive. Daarbij zullen de bedrijfsgrootte, de sector en
efficiënte bedrijfsvoering de invalshoeken zijn. Zij typeerde dit
systeem als eentje om ondernemerschap te stimuleren,
waaronder starters en KMO’s, en eveneens op die manier ook
mogelijkheden creëren voor grote bedrijven. UIteindelijk
zullen alle kosten bedrijfseconomisch doorgerekend worden
en zal de consument al de kosten betalen. Zij pleit voor een
commercieel efficiënt tarief, gericht op productieverhoging en
investeringsbevordering. Een programma gericht op
subjectsubsidie
voor
huishoudens
en
efficiëntere
productiestructuren van de bedrijven waardoor de staat geen
objectsubsidie aan de SWM en EBS hoeft te betalen, en er
mogelijk dividenduitkeringen aan de Staat kunnen volgen.
De burgers thuis konden vragen stellen, die werden
beantwoord door de panelleden. Deze aflevering van
Econotori heeft de uitdagingen rondom de nutsvoorzieningen
blootgelegd. Uiteindelijk zal de consument bepalen hoeveel zij
zal verbruiken en haar eigen “bezuiniging” vormgeven.

Hanteren van subjectsubsidiesystemen
Mevrouw Boedhoe is van mening dat tarieven van
nutsvoorzieningen commercieel moeten zijn. Een tarief dat
wordt bepaald op basis van een efficiënte bedrijfsvoering van
de bedrijven. Volgens haar is er momenteel veel inefficiëntie
zichtbaar en die wordt vaak besproken binnen de
gemeenschap. Zij haalde de diverse personeelsvoorzieningen
aan bij de nutsbedrijven als voorbeeld. “De vraag moet zijn:
VES INZICHT # 9 – DECEMBER 2020

Volg Econotori -2 op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Dl9XGoyWeA&feature=youtu.be
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Suriname now 45 and at an important crossroads:
Continuing with old habits or embracing opportunities?
Presentatie door Steven Debipersad voor de Indo Caribbean
Center, 22 november 2020.
Noot van de redactie: de inzichten van de presentator zijn niet
noodzakelijkerwijs overeenkomstig die van de Vereniging.
Bij 45 jaar Republiek Suriname is een belangrijke vraag die
beantwoord moet worden: hoe hebben we het economisch
gedaan in die 45 jaren van soevereiniteit? Als de reële
groeicijfers van het bruto binnenlands product (BBP) als
startpunt worden genomen ter beantwoording van deze vraag,
dan valt het op dat de groei in de achterliggende decennia erg
volatiel is geweest met veel dieptepunten, vooral in de jaren
‘80 en ‘90 en meer recentelijk in 2015 en 2016. Het lijkt erop
dat als we 2 stappen vooruitnemen dat direct hierna 1 stap
achteruit volgt. Bij een nadere analyse kan wel duidelijk een
decennium van groei en stabiliteit worden geïdentificeerd, met
name vanaf het jaar 2001. In de hiernavolgende jaren tot aan
2014, nam het BBP gestaagd toe tot US$ 5,2 miljard dollar.
Hierna kwam echter abrupt een einde aan de gestage groei.

Als wordt gekeken naar het BBP per hoofd van de bevolking
(bbp/capita) als algemene inkomensindicator, lijkt het erop dat
wij er nu beter af zijn dan in 1975. Maar als we de prestaties
van Suriname uitzetten tegen die van de wereld over dezelfde
periode, wordt een steeds groter wordende kloof in inkomen
ten opzichte van het wereldgemiddelde sinds het midden van
de jaren ‘80 duidelijk. De verslechtering van de afgelopen 5
jaren heeft de inkomenskloof met de rest van de wereld
alsmaar groter gemaakt.
VES INZICHT # 9 – DECEMBER 2020

Een betere maatstaf voor welzijn van de samenleving dan het
inkomen, is de Human Development Index (HDI). Deze index
toont belangrijke verbeteringen voor Suriname vanaf 2004,
waarbij onze HDI-score ging van 0,68 naar 0,73. Deze
gelijklopende trend was ook het geval bij de omliggende
buurlanden, met dien verstande dat de prestatie van ons land
steeds beter was dan die van Guyana, maar slechter dan
Brazilië. Vanaf 2015 begint de HDI-kloof met Brazilië verder toe
te nemen, vooral door slechtere prestaties van ons land op het
gebied van onderwijs en inkomen (2 van de 3 HDI-indicatoren).

Wordt gekeken naar de structuur van de economie in de
afgelopen 45 jaren, dan valt de grote afhankelijkheid van ons
land van de mijnbouw op, die in 1975 circa. 55% van het BBP
vertegenwoordigde. Het bauxiettijdperk die in 2016 voor ons
land ten einde kwam werd daarvoor geleidelijk overgenomen
door aardolie en goud. Deze extractieve sectoren spelen
tegenwoordig nog steeds een grote rol in onze economie, maar
in de afgelopen tijd is het belang van de dienstensector in het
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BBP aanzienlijk gegroeid. Deze diensten zijn momenteel nog
sterk afhankelijk van de aardolie-industrie en de mijnbouw.
Anno 2020 is goud het belangrijkste exportproduct, na een
millennium van bauxiethegemonie. De goudsector groeide
gestaag door, met een gemiddelde jaarproductie van onder de
10 ton, tot en met 2009. Hierna schoot de goudproductie naar
boven door tot 33,5 ton in 2012 met name als gevolg van
historisch hoge goudprijzen. De productie is nu ongeveer 27
ton, met weinig vooruitgang om meer van de opbrengst in
Suriname te houden.

We bevinden ons nu midden in een diepe crisis, met een
negatieve groeiverwachting voor dit jaar van maar liefst 12,5%
van het BBP, de grootste terugval sinds de onafhankelijkheid.
Hierboven komt een uitstaande overheidsschuld van
omgerekend meer dan 125% van het BBP. Combineer deze
negatieve resultaten met een ‘CC-rating’ met een ‘default’ om
de hoek, een hoog landenrisico, de dreiging van ‘de-risking’,
het aanboren van nieuwe financieringen en het aantrekken
van investeerders wordt een buitengewone moeilijke
uitdaging. De onhoudbare schuldenlast samen met Covid-19
zorgen hebben dit jaar ertoe geleidt dat de in 2016 en 2019
door de Regering van Suriname uitgegeven internationale
obligaties veel van hun waarde hebben verloren. De zorgen bij
internationale schuldeisers bleek dit jaar tot 2 keren terecht,
daar ons land zowel in juni als in oktober, niet in staat bleek
om haar schuldverplichtingen jegens de 2 staatsobligaties na
te komen. Op beide momenten werd om uitstel van betaling
gevraagd, waarbij de onderhandeling met de schuldeisers van
de in oktober niet betaalde rente op dit moment nog loopt.
Ons land heeft hiervoor internationale assistentie ingeroepen
van Lazard Frères en White & Case.
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Tot slot: hoe ziet de weg vooruit eruit? Als allereerste moet de
regering werken aan een alomvattend herstructureringsplan
om de ontspoorde economie weer op de spoor te krijgen. Deze
routekaart voor stabiliteit en duurzame groei moet zo snel
mogelijk worden afgerond en hierna worden bediscussieerd in
DNA en met maatschappelijke groepen, om voldoende
draagvlak te krijgen. Evenzo belangrijk is het zo snel mogelijk
hebben van een nationaal schuldbeheersplan voor de lange
termijn, vooral vanwege de enorme schuldenlast die de
omvang van de economie overschrijdt, de ernstige crisis
waarin wij verkeren en er nog meer leningen in 2021
noodzakelijk zullen zijn om de productiviteit te stimuleren.
Met een plan van eigen bodem (‘home grown’) moet
ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
worden gezocht, bijvoorbeeld middels een Stand by
Arrangement. Dit blijkt een noodzaak te zijn geworden om het
vertrouwen bij de schuldeisers in binnen- en buitenland te
herstellen. Slechts met de zegen van het IMF zullen andere
internationale financiële instellingen (IFIs) over de brug komen
met financiering ter ondersteuning en verbreding van onze
economie. Hiermee wordt naast de monetaire en fiscale kant
ook direct gewerkt aan de uitdagingen in de reële economie.
Even zo belangrijk zijn bi- en multilaterale samenwerkingen
met de Amerika, Frankrijk en Nederland om investeerders die
terughoudend zijn als gevolg van ‘de-risking’, over de brug te
krijgen. Met al deze initiatieven zal ons comparatief voordeel
als land op korte termijn vergroot kunnen worden, waarmee
de verdiencapaciteit structureel zal verbeteren.
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Eerste Gesprek VES-bestuur met de Minister van Financiën
Dag:

Maandag 23 november 2020; 18.10 – 20:20 uur

Aanwezigen: De heer Armand Achaibersing (Minister van
Financiën), de heer Silvano Tjong Ahin (Minister van
Ruimtelijke Ordening en Milieu), de heer Kermechand
Raghoebarsing (adviseur van de minister van Financiën),
Annand Jagesar (adviseur van de minister van Financiën) en
Karel Eckhorst (hoofdonderhandelaar namens de regering bij
het IMF).

Maatregelen: De komende periode zullen diverse
maatregelen in de fiscale sfeer worden getroffen alsmede
hervorming van het sociaal systeem. Ook het subsidiebeleid
zal worden omgegooid. Ingaande januari 2021 zal er “iets”
moeten gebeuren aan de salarissen van de ambtenaren.
Voor TWK is er echter geen ruimte. De BTW zal pas per 1
januari 2022 worden ingevoerd.

VES: Winston Ramautarsing, Steven Debipersad, Swami
Girdhari en John Goedschalk.
Kernpunten van het gesprek:
Erfenis: Minister Armand Achaibersing gaf een uitgebreid
overzicht van de erfenis die de regering heeft aangetroffen.
IMF: Het ministerie is nu met haar deskundigen bezig om het
IMF-traject uit te zetten, waarbij er gewerkt wordt aan een
home-grown economisch herstelplan die ter goedkeuring zal
worden aangeboden aan het IMF. Inmiddels is er al een
gesprek geweest met de board members van het IMF en
enkele zoommeetings. De regering heeft reeds een formele
VES betrokkenheid: De minister wenst graag de betrokkenheid
aanvraag ingediend bij het IMF, welke positief is beoordeeld.
van de VES in het traject voor de komende periode. De
Vanuit het IMF is de heer Ali Alichi in de beginfase belast met
afgelopen maanden was de relatie tussen het ministerie en de
de onderhandelingen met Surinaamse deskundigen. Bij
VES niet optimaal.
goedkeuring zal vanuit het fonds financiële steun worden
gegeven aan ons land in de vorm van
Voorzitter
Winston
Ramautarsing
“Ingaande januari
betalingsbalanssteun. Met IMF-steun zullen ook
bedankte de Minister voor deze eerste
2021 zal er ‘iets’
andere internationale financiële instelling (IFI’s)
formele meeting met de VES. Hij gaf aan
worden benaderd. Deze zullen meer betrokken
dat de VES wilde praten over de status van
moeten gebeuren aan
zijn bij economische diversificatie en vergroting
het Economisch Herstelplan van de
de salarissen van de
van onze verdiencapaciteit. Indien de regering
regering waarover de VES haar feedback in
ambtenaren.”
gedurende het IMF-traject zou besluiten om te
oktober heeft gegeven aan de President
stoppen, zal het Surinaamse home-grown
Wanneer kunnen wij over het plan
programma ook zonder het IMF verder kunnen worden
beschikken en hoe zit het met de uitvoering daarvan.
uitgevoerd.
Tevens vroeg hij naar de status van het IMF-plan. Wanneer kan
Schulden: Het meest urgente probleem is het
schuldenvraagstuk welke de regering als erfenis heeft
aangetroffen. Ter herstructurering van de schulden heeft de
regering het Frans bedrijf Lazard Frères in de arm genomen.
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de VES het document krijgen om inhoudelijk haar bijdrage te
kunnen leveren. De VES ondersteunt de keuze van de regering
om het IMF om steun te vragen. Dat hebben wij met name
tijdens de verkiezingsdebatten, toen alle grote partijen de
discussie over de noodzaak van de gang naar het IMF
angstvallig vermeden, als onvermijdelijk aangegeven. Dit is ook
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bij de presentatie van de VES aan de coalitieleiders op 16 juni
2020 benadrukt.
De VES heeft ook de behoefte aan toegang tot de meest
recente economische statistieken om een juiste analyse te
maken van de Surinaamse economie.
Swami Girdhari gaf aan dat de losse maatregelen die de
regering de afgelopen periode heeft genomen de
samenleving onaangenaam hebben getroffen. Door het
ontbreken van ondersteunings-maatregelen naar de
behoeftige doelgroepen zijn de losse maatregelen hard
aangekomen. Wat doet de regering hiertegen?
De maatregelen zijn ook nadelig voor de lokale productie. In
bepaalde sectoren zijn de kosten fors toegenomen. Hoe denkt
de regering de productie te vergroten en de private sector de
ruimte te geven om zich te herstellen en verder te groeien?
Minister Silvano Tjong Ahin gaf aan dat de regering nu bezig is
met het uitwerken van een model. In dit model zal nooit
eenieder tevreden worden gesteld. De lening bij het IMF is
bedoeld om stabiliteit te creëren op monetair vlak. Na
monetaire stabiliteit zal de regering ontwikkelingsprogramma’s uitvoeren waarbij de productie ook zal worden
gestimuleerd. Dit zal de regering samendoen met diverse
instellingen zoals o.a. de Wereldbank, IDB, Caribbean
Development Bank, IsDB, enz.
Hij geeft aan dat de huidige situatie vele malen erger is dan de
situatie die we eerder hebben meegemaakt in Suriname. Als
oud-voorzitter van de VES moet de VES betrokken worden in
dit traject, zodat het programma goed onderbouwd is en een
breed draagvlak geniet.
Adviseur Annand Jagesar gaf aan dat er momenteel geen IMFplan op papier is. IMF vraagt naar informatie en die gebruiken
ze voor hun model en analyse.
Karel Eckhorst geeft aan dat er momenteel een 30 pagina’s
rapport bestaat die verder wordt aangevuld ten behoeve van
het IMF. Het IMF heeft haar raamwerk en de data moet door
Suriname worden aangeleverd. Met de aangeleverde data
rollen uit het model de resultaten. Op basis van de resultaten
geeft het IMF aanbevelingen. Het is van belang om monetaire
stabiliteit te realiseren, waarbij herschikking van de schulden
prioriteit geniet. In het IMF-traject krijgt Suriname
ondersteuning van Lazard Frères.

John Goedschalk, die het VE- bestuur ondersteunt, geeft aan
dat voor de vlotte informatie uitwisseling het noodzakelijk is
dat er een contactpersoon is op technisch niveau bij Financiën,
waarbij er snel geschakeld kan worden.
Kermechand Raghoebarsing is blij dat het gesprek tussen de
minister en de VES heeft plaatsgevonden, want toen de
minister 2 weken terug aangaf met de VES te willen praten hij
wat reserves had. De financieel-economische erfenis is vrij
ernstig dus is de deskundigheid van de VES gewenst in het
traject. Het moeilijk jaar is niet 2020, maar 2021.
Minister Armand Achaibersing gaf aan dat het herstelplan van
September 2020 alleen bedoeld was om snel wat maatregelen
door te drukken. Het wordt nu verbeterd, waarbij ook de input
van de VES wordt meegenomen. Dit herstelplan zal worden
ingevoegd in het IMF-rapport tot 1 samenhangend Suriname
home-grown plan voor herstel van de economie.
Medio December zal het finaal IMF-rapport af zijn. Het
Suriname home-grown plan zal dan gedeeld worden met de
VES.
IMF Statement on Technical Discussions with Suriname
November 20, 2020
Washington, DC: International Monetary Fund (IMF)
Director of the Western Hemisphere department, made
the following statement today regarding technical
discussions between IMF staff and the Surinamese
government.
“The Surinamese government has recently requested
Fund financial support for their economic plan aimed at
tackling the country’s macroeconomic vulnerabilities and
putting Suriname back on a path of strong, sustained, and
equitable growth. The authorities have also retained
financial and legal advisors to help address issues relating
to Suriname’s public debt and have begun the process of
engaging with creditors. An IMF team and the Surinamese
authorities
have
been
engaged,
via
video
teleconferencing, in a very constructive and close
dialogue. These talks are ongoing. The team will
communicate further at the end of these technical
discussions.”
Source:https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/
20/pr20350-suriname-imf-statement-on-technicaldiscussions-with-suriname
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E-Governance in Suriname
De wereldwijde digitale revolutie biedt ons land met meer dan 380.000 internetgebruikers, waarvan 90% via
smartphones, volop kansen. De potentie hiervan wordt echter nog nauwelijks benut omdat E-Governance systemen
onvoldoende zijn ontwikkeld.
Recentelijk is er een nieuw E-Governance team (afgekort EGov) samengesteld. Dit team staat onder leiding van de ITadviseur van de President Drs. Paul Mehilal. Het E-Gov SR
2020-2025 team heeft als doelstelling: Suriname technologisch
hoogwaardig aan te laten sluiten bij de rest van de wereld. Dit
team heeft daartoe een Masterplan geformuleerd met een
Roadmap, die in de komende periode zal worden
geïmplementeerd.
Wat is E-gov?
E-government kan worden gedefinieerd als het gebruik van ICT
om op een effectievere en efficiëntere manier
overheidsdiensten aan burgers en bedrijven te leveren. Het is
de toepassing van ICT bij het optreden van de overheid,
waarbij met digitale middelen publieke doelen worden bereikt.
Het onderliggende principe van E-overheid is het verbeteren
van de interne werking van de publieke sector door de
financiële kosten en transactietijden te verminderen om zo
werkstromen en processen beter te integreren en een effectief
gebruik van hulpbronnen mogelijk te maken.
Door innovatie en E-government kunnen overheden over de
hele wereld efficiënter zijn, betere diensten verlenen, inspelen
op de eisen van burgers om transparantie en verantwoording,
inclusiever zijn en zo het vertrouwen van burgers in hun
overheid herstellen.
Hierbij worden verschillende termen gebruikt:
• Government-to-Government (G2G) omvat het delen van
gegevens en het uitvoeren van elektronische
uitwisselingen tussen overheidsactoren. Dit omvat zowel
uitwisselingen binnen en tussen instanties op nationaal
niveau, als uitwisselingen tussen het nationale, districtsen lokale niveau.
•

•

Government-to-Consumer
/Citizen
(G2C)
omvat
initiatieven die zijn ontworpen om de interactie van
mensen met de overheid als consumenten van openbare
diensten en als burgers te vergemakkelijken.

De EGDI is gebaseerd op een uitgebreide enquête naar de
online aanwezigheid van alle 193 lidstaten van de Verenigde
Naties. Hierin worden nationale websites beoordeeld alsmede
hoe E-overheidsbeleid en -strategieën worden toegepast in
het algemeen en in specifieke sectoren voor de levering van
essentiële diensten. Bij de beoordeling worden de prestaties
van landen op het gebied van e-overheid ten opzichte van
elkaar beoordeelt en is geen absolute meting.
E-Government Development Index (EGDI)
De EGDI beoordeelt de ontwikkelingspatronen van websites in
een land alsmede de toegangskenmerken, zoals de
infrastructuur en het opleidingsniveau, om weer te geven hoe
een land informatietechnologieën gebruikt om de toegang en
inclusie van zijn mensen te bevorderen. De EGDI is een
gewogen gemiddelde van de scores op de drie belangrijkste
dimensies van E-government, namelijk:
(1) omvang en kwaliteit van onlinediensten (Online Service
Index, OSI);
(2) ontwikkelingsstatus van telecommunicatie-infrastructuur
(Telecommunicatie Infrastructure Index, TII), en
(3) inherent menselijk kapitaal (Human Capital Index, HCI).

Government-to-Business (G2B) omvat bedrijfsspecifieke
transacties (bijv. Betalingen, verkoop en aankoop van
goederen en diensten) en het leveren van bedrijfsgerichte
diensten.
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De E-Participatie-index (EPI)
Het bevorderen van participatie van de burgerij is de
hoeksteen van sociaal inclusief bestuur. Het doel van Eparticipatie-initiatieven is om de toegang van de burger tot
informatie en openbare diensten te verbeteren; en het
bevorderen van deelname aan openbare besluitvorming die
het welzijn van de samenleving in het algemeen en het
individu in het bijzonder beïnvloedt.
De EPI richt zich op het gebruik van onlinediensten om de
verstrekking van en toegang tot openbare informatie door
overheden aan burgers te vergemakkelijken ("E-informatieuitwisseling"), interactie over overheidsbeleid en -diensten
met belanghebbenden ("E-raadpleging") en burgers mondiger
maken en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen (“Ebesluitvorming”).

Helaas nam daarna het tempo van verbetering af waardoor wij
ondanks een toename van de score naar 0,52 ons land weer
afzakte naar een 122e plaats in 2020.
De EPI vertoont hetzelfde patroon. Van de 180e plek in 2010
was ons land gestegen naar de 122e plek in 2016 met een score
van 0,34. Daarna slabakken we enorm want niet alleen t.o.v.
andere landen verliezen we positie en zakken we naar de 170e
plaats, maar ook absoluut zakt onze score naar 0.25.
De conclusie is dan ook dat ondanks enorme investeringen in
infrastructuur gedurende afgelopen 10 jaar er enorm veel
werk is blijven liggen. We wensen de E-Gov SU 2020-2025 veel
succes toe.

Hoe goed doen we het ?
Volgens de Wereldbank vertoonde Suriname in 2010 een EGov score van 0,33 en nam daarmee de 127e plaats (van de
193 landen) in. Door gerichte actie steeg onze score naar 0,45
in 2016 en konden we klimmen naar een 110e plaats.

Advertentie
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Op weg naar 2021
Tien belangrijke trends voor het
komend jaar
DO YOU FEEL lucky? The number 21 is connected with luck,
risk, taking chances and rolling the dice. It’s the number of
spots on a standard die, and the number of shillings in a guinea,
the currency of wagers and horse-racing. It’s the minimum age
at which you can enter a casino in America, and the name of a
family of card games, including blackjack, that are popular with
gamblers.
All of which seems strangely appropriate for a year of unusual
uncertainty. The great prize on offer is the chance of bringing
the coronavirus pandemic under control. But in the meantime
risks abound, to health, economic vitality and social stability.
As 2021 approaches, here are ten trends to watch in the year
ahead.
1 Fights over vaccines. As the first
vaccines become available in quantity,
the focus will shift from the heroic effort
of developing them to the equally
daunting task of distributing them.
Vaccine diplomacy will accompany fights
within and between countries over who
should get them and when. A wild card: how many people will
refuse a vaccine when offered?
2 A mixed economic recovery. As economies bounce back
from the pandemic the recovery will be patchy, as local
outbreaks and clampdowns come and go—and governments
pivot from keeping companies on life-support to helping
workers who have lost their jobs. The gap between strong and
weak firms will widen.
3 Patching up the new world disorder. How much will Joe
Biden, newly installed in the White House, be able to patch up
a crumbling rules-based international order? The Paris climate
treaty and the Iran nuclear deal are obvious places to start. But
the crumbling predates Donald Trump, and will outlast his
presidency.

geopolitical battlefield. As well as pressure from above, bosses
also face pressure from below, as employees and customers
demand that they take stands on climate change and social
justice, where politicians have done too little.
6 After the tech-celeration. In 2020 the pandemic accelerated
the adoption of many technological behaviors, from videoconferencing and online shopping to remote working and
distance learning. In 2021 the extent to which these changes
will stick, or snap back, will become clearer.
7 A less footloose world. Tourism will shrink and change
shape, with more emphasis on domestic travel. Airlines, hotel
chains and aircraft manufacturers will struggle, as will
universities that rely heavily on foreign students. Cultural
exchange will suffer, too.
8 An opportunity on climate change. One silver lining amid the
crisis is the chance to take action on climate change, as
governments invest in green recovery plans to create jobs and
cut emissions. How ambitious will
countries’ reduction pledges be at the
UN climate conference, delayed from
2020?
9 The year of déjà vu. That is just one
example of how the coming year may
feel, in many respects, like a second take
on 2020, as events including the
Olympics, the Dubai Expo and many other political, sporting
and commercial gatherings do their best to open a year later
than planned. Not all will succeed.
10 A wake-up call for other risks. Academics and analysts,
many of whom have warned of the danger of a pandemic for
years, will try to exploit a narrow window of opportunity to get
policymakers to take other neglected risks, such as antibiotic
resistance and nuclear terrorism, more seriously. Wish them
luck.
The coming year promises to be particularly unpredictable,
given the interactions between the pandemic, an uneven
economic recovery and fractious geopolitics. This annual will,
we hope, help you improve your odds as you navigate the risks
and opportunities ahead.

4 More US-China tensions. Don’t expect Mr. Biden to call off
the trade war with China. Instead, he will want to mend
relationships with allies to wage it more effectively. Many
countries from Africa to South-East Asia are doing their best to
avoiding picking sides as the tension rises.

And it’s not all doom and gloom. Our special section,
“Aftershocks”, considers some of the lessons, and chances for
positive change, that have emerged from the crisis. So let the
dice fly high—and, whatever cards 2021 may end up dealing
you, may the odds be ever in your favor.

5 Companies on the front line. Another front for the US-China
conflict is companies, and not just the obvious examples of
Huawei and TikTok, as business becomes even more of a

Bron: Economist 16 november 2020 van Tom Standage: Editor,
The World in 2021

VES INZICHT # 9 – DECEMBER 2020

14

……………Nawoord van de redactie……………
Suriname staat aan de voordeur van het IMF en moet
haar huiswerk maken om binnengelaten te worden. Deze
stap is voor de VES onvermijdelijk, omdat enerzijds geen
enkel land Suriname financieel-economisch momenteel
wenst te ondersteunen en anderzijds zal de IMFondersteuning de regering dwingen om de noodzakelijke
hervormingen te plegen. Jammer is het wel dat we
maanden achter lopen. Indien de coalitiepartijen hun
huiswerk eerder hadden gedaan, dus begonnen waren
voor de verkiezingen, zouden we nu veel verder zijn.
Maar goed, we zijn nu eenmaal in deze situatie. Nu is de
kans voor de regering om het anders te doen. Men is nu
bezig met een home-grown herstelplan welke een IMF
stempel moet krijgen. De regering heeft nu de keuze om
daadwerkelijk de diverse relevante maatschappelijke
organisaties te betrekken of te verkiezen om het in de
achterkamertjes te bekokstoven. Regeringsautoriteiten
hebben aangeven de VES graag te betrekken in het
“home-grown IMF-traject”. Helaas is de ruimte die
geboden wordt aan de VES in dit traject tot nu toe
beperkt. De VES heeft meerdere keren gevraagd naar het
concept plan voor het IMF, maar helaas wordt geweigerd
het concept plan van 30 pagina’s beschikbaar te stellen
aan de VES, waardoor het moeilijk is om de juiste en
gefundeerde input te verstrekken.

De VES vraagt zich wel af of er daadwerkelijk een
gewijzigde versie is samengesteld van het herstelplan,
want volgens de minister van Financiën is de regering nu
bezig met het Suriname home-grown plan ten behoeve
van het IMF. Dit plan zal dan het geheel “nieuw
herstelplan” worden.

Herstelplan van September 2020
In September 2020 ontving de VES de documenten
behorende tot het “Beleid tot Macro Economisch
Herstel”. De VES heeft haar feedback doen toekomen
aan de President en heeft hierover een brief ontvangen
met de vermelding “Het advies is in regeringsverband
integraal doorgenomen en besproken en heeft daarmee
een vruchtbare bijdrage geleverd aan de verdere
totstandkoming van het macro-economisch herstelplan”.
De VES is verheugd dat de regering haar bijdrage heeft
gewaardeerd en deze heeft opgenomen. Helaas heeft de
VES niet de beschikking kunnen krijgen over de
gewijzigde versie van het herstelplan om deze te toetsen.

Goed Bestuur
Op weg naar het IMF, het ontwikkelen van het Suriname
home-grown programma, stimuleren van de productie
en het verruimen van de export, implementeren van de
noodzakelijke maatregelen zal alleen mogelijk zijn als er
sprake is van goed financieel-economisch bestuur met
“the right person on the right place”.

Productie
Binnen het IMF-traject gaat de aandacht uit naar
hervormingen gericht op het in acceptabele niveau
brengen van de begroting, overheidsbezuinigingen,
afslanken van het overheidsapparaat, afbouw van
subsidies, vergroten van de overheidsinkomsten,
herschikken van de schulden, enz…
Als Suriname mogen we niet uit het oog verliezen dat we
moeten produceren en exporteren. Geld verdienen is
essentieel en voornamelijk buitenlandse valuta. De
maatregelen die getroffen zijn de afgelopen periode,
zonder
het
implementeren
van
ondersteuningsmaatregelen is ongunstig voor de
productieve sectoren. Productiekosten zijn substantieel
toegenomen. Wat zijn de voornemens van de regering
om het “anders” te doen inzake het verhogen van de
productie en export?
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