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 Fawaka nanga unu bangi? 

"Ontwikkelingen binnen de bankensector" 

  

Positieve eerste 

kwartaal review 

door IMF-staf 
 

VES: “President moet reizen om regionale 
problemen op te lossen, terwijl de bevolking 

zware offers brengt.” 
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Op dinsdag 1 maart 2022 was er weer een live uitzending van 

Econotori te volgen via Apintie TV. Deze 8e aflevering van het 

programma had als onderwerp “Fawaka nanga unu bangi?: 

Ontwikkelingen binnen de bankensector”. Middels dit 

programma wenst de VES de samenleving uitgebreid te 

informeren over de stand van de economie, het economisch 

beleid en de gevolgen van economische beleidsbeslissingen 

van de regering voor de samenleving. 

 

De panelleden waren:  

- Rafiek Sheorajpanday – Surinaamse Bankiersvereniging  

- Nicole Deira – Associatie van Surinaamse Fabrikanten  

- Swami Girdhari – Vereniging van Economisten in Suriname  

 

De MC was John Goedschalk en Mohini Wouter was belast 

met de huiskamervragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De discussie werd ingeleid door Swami Girdhari. Hij begon met 

het uitleggen van de rol van banken in de samenleving. 

Vervolgens ging hij dieper in op de 9 commerciële banken die 

in Suriname zijn voor de 600.000 inwoners. “Je zou denken dat 

ze elkaar flink zouden beconcurreren, waarbij de procedures 

helder en transparant zijn, de kosten draaglijk en redelijk en 

dat de dienstverlening uitstekend zou zijn. Helaas is de realiteit 

anders, het lijkt wel op een bankenkartel.” Swami Girdhari 

noemde enkele pijnpunten waaronder het feit dat de 

kostenopbouw bij de diverse bankproducten niet transparant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn,  het verkrijgen van leningen voor o.a. productie een 

lijdensweg is, de berekening van de rente onduidelijk is en er 

verschillende kosten zijn geïntroduceerd voor de klanten zoals 

kosten voor stortingen, opnamen en pinnen. “Ook de 

dienstverlening is treurig: geringe kennis en desinteresse van 

baliemedewerkers, klantonvriendelijkheid en soms zelfs 

onbeschoftheid”.  

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Hij geeft aan dat er internationaal een verschuiving is van 

“shareholder interest” naar “stakeholders benefits”. Onze 

banken dienen ook deze omslag te maken, richting de 

belangen van de stakeholders in de samenleving rondom de 

banken(sector), namelijk: de cliënten (burgers) en bedrijven. 

Hierbij staan klantvriendelijkheid en transparantie centraal. 

Banken moeten niet vergeten dat als ze geen cliënten meer 

hebben, zij ook geen recht van bestaan meer zullen hebben. 

Kernelement dient te zijn het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Helaas ziet hij dit in Suriname weinig gebeuren.  

 

Garantie fonds 

Girdhari vindt dat de Overheid samen met de banken beleid 

maken om bepaalde kansrijke sectoren zwaar te ondersteunen 

en daarmee, productie en ondernemerschap te stimuleren. 

“Waarom wordt het Garantiefonds niet benut? De banken 

willen het risico helemaal afgedekt hebben. Zouden zij niet 

bereid moeten zijn om te delen in het risico en ervoor zorgen 

dat de kans op falen kleiner wordt of zelfs helemaal 

weggewerkt wordt?” Volgens hem kiezen banken te vaak voor 

de makkelijke, korte termijn kredieten. Daarnaast komt het 

volgens hem ook vaak voor dat de kredietbeoordelaars geen 

kennis hebben van sectoren en daardoor zo’n kredietaanvraag 

negatief beoordelen.  

 

Open Markt Operaties  

Het OMO (Open Markt Operaties) beleid van de CBvS met de 

Termijndeposito’s roept vragen op. Er is al door vele 

John Goedschalk Mohini Wouter 
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deskundigen gezegd dat de hoge rentes van de 

Termijndeposito’s niet goed is voor onze economie.  

 

Financial Inclusion 

Verder verwees hij naar het Herstelplan waarin staat dat via 

een wet Basisbankrekening financial inclusion zal worden 

bevorderd. Echter vindt hij dat we niet hoeven niet te wachten 

op een wet: “wat doen de banken zelf hieraan?” De 

samenleving mist de creativiteit van banken om intelligent 

bankieren mogelijk te maken.  

 

Vertrouwen 

Vervolgens haalde Swami Girdhari de diverse schandalen bij 

banken aan. Dit schaadt het vertrouwen in de banken. Wat 

doen de banken hiertegen? In het financieel arrangement van 

de Regering met het IMF dat bekend staat als het Extended 

Fund Facility wordt gesteld dat onze banken zeer kwetsbaar 

zijn. Er zullen bestuurshervormingen worden doorgevoerd bij 

de overheidsbanken om ervoor te zorgen dat ze volledig 

commercieel worden beheerd. De VES ziet graag dat in dit 

strategisch beleid er veel aandacht besteed zal worden aan 

mogelijkheden aan het gericht stimuleren van de productie in 

bepaalde (groei)sectoren. Daarnaast dienen er ook een aantal 

belangrijke wettelijke regelingen te worden getroffen. Hij 

noemt onder andere het oprichten van een Autoriteit 

Financiële Markten voor controlerende regels van alle actoren 

in de geld- en kapitaalmarkt. Deze autoriteit zal zorg moeten 

dragen voor eerlijke en transparante financiële markten, 

waarbij bescherming van de consumenten centraal staat. Het 

is belangrijk dat de burgers, de Overheid en het bedrijfsleven 

vertrouwen hebben in de banken en de financiële markten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Nicole Deira heeft het onderwerp van de avond 

belicht vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. Banken 

zijn heel belangrijk voor het bedrijfsleven en zijn over het 

algemeen verreweg de belangrijkste externe financier van het 

bedrijfsleven. Echter is een veel gehoorde klacht binnen het 

bedrijfsleven dat bedrijven met goede ondernemingsplannen 

onvoldoende of niet in aanmerking komen voor bancaire 

financiering. Het is alom bekend dat micro- en startende 

bedrijven, innovatieve of snelgroeiende bedrijven, moeilijker 

in aanmerking komen voor financiering. De oorzaak daarvan 

ligt bij het microbedrijf veelal aan onvoldoende aantoonbaar 

terugbetaalcapaciteit, een gebrek aan risicodragend 

vermogen, en onvoldoende garantiestellingen en/of 

onvolledige onderbouwing van een kredietaanvraag. De 

uitdaging is dat wij in Suriname juist te maken hebben met een 

kleinschalige industrie en het overgrootste deel valt helaas in 

deze categorie.   

 

Om de bedrijvigheid te laten groeien, zullen risico’s genomen 

moeten worden, evenwel verantwoorde risico’s. Welke rol 

kunnen banken daarbij spelen? Wij verwachten niet dat 

banken ongeoorloofd gaan financieren, maar dat risico’s zinvol 

gespreid worden zodat meer initiatieven in aanmerking 

kunnen komen voor financiering.  

 

Alternatieven 

Mevrouw Deira geeft aan dat het bedrijfsleven uitkijkt naar 

banken die ondernemers ondersteunen om op een andere 

manier passende financiering te vinden. Bijvoorbeeld, door het 

combineren van verschillende financieringsvormen, ook wel 

‘gestapeld financieren’ genoemd. Denk hierbij aan 

garantiefonds van de NOB.  Volgens mevrouw Deira moet er 

een orgaan zijn die startende en micro- bedrijven helpt om een 

goed bedrijfsplan op te stellen zodat de terugverdienkracht 

duidelijk zichtbaar wordt voor de banken en zij hun risico beter 

kunnen inschatten en hopelijk daardoor meer financiering ter 

beschikking kunnen stellen. Daarbij zou de overheid een 

gedeeltelijke garantiestelling kunnen geven (een soort van 

risico verzekering) waardoor de banken ook een stukje dekking 

Swami Girdhari 

Nicole Deira  
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hebben voor hun risico. Als overige suggesties noemde zij  het 

exploreren van ‘nieuwe’ financieringsvormen zoals 

“crowdfunding” en het aangaan van samenwerkingsverbanden 

met als voorbeeld “IDB Invest” die heeft gepartnerd met een 

commerciële bank in 2020 om MKB  line of credit te 

verstrekken.  

 

Kritische kanttekeningen vanuit het bedrijfsleven 

Zij geeft aan dat het bedrijfsleven zich afvraagt in welke mate 

de termijn deposito’s (TD)  onder de zogeheten “Open Market 

Operations (OMO)” die de Centrale Bank verstrekt tegen 

gemiddelde rentes van 60% niet beperkend werken op het 

faciliteren van het bedrijfsleven. Immers met de TD’s zitten de 

banken op een positieve reële rente in tegenstelling tot het 

uitzetten van geld. Daarnaast geeft zij aan dat als we willen 

inspelen op het “Local Content” verhaal, de vraag is in hoeverre 

de banken bereid zijn te kijken naar de alternatieve 

financieringsbronnen die beschikbaar gesteld kunnen worden 

om goed op de vraag in te spelen? Overigens, wordt door velen 

het beleid van de banken als ad-hoc en klantonvriendelijk 

ervaren. 

 

Cashless systeem  

Mevrouw Deira haalde het voorbeeld aan dat de 

bankiersvereniging het bedrijfsleven 2 jaar geleden heeft 

gevraagd te ondersteunen om naar een “Cashless system” te 

gaan en klanten aan te moedigen giraal te betalen. Er was een 

campagne hiervoor opgestart. Heel wat bedrijven binnen de 

ASFA en het bedrijfsleven hebben gehoor gegeven aan die 

oproep. “Echter kwamen we in een omstandigheid die het 

gevoel gaf dat juist deze bedrijven werden afgestraft tijdens de 

pandemie. Ze konden niet aan cash komen van de banken. Als 

je van je eigen rekening geld wilde lichten als bedrijf moest je 

kosten betalen. En deze bedrijven kwamen ook niet in 

aanmerking om vreemde valuta aan te schaffen via de banken 

en moet vaak veelal op cambio’s een beroep worden gedaan, 

met cash. Het resultaat is dat we als bedrijfsleven terug zijn 

gestapt naar cash. Uiteindelijk moeten we denken aan de 

voortgang van ons bedrijf. Het initiatief voor een cashless 

betalingssysteem, wordt door deze maatregelen door de 

banken zelf weer ongedaan gemaakt.” 

 

Tegenwerking van financiële inclusie  

Verder ging ze in op de kosten voor het afstorten van vreemde 

valuta. Deze maatregelen worden vaak 1 voor 12 

gecommuniceerd waardoor de bedrijven voor extra kosten 

moeten opdraaien voor hun eerste transacties. Verder is het 

risico dat bedrijven - vooral MKB, onderling weer naar een cash 

systeem overgaan en alles zich buiten het bancaire circuit zal 

gaan afspelen. Het steeds veranderende beleid dat als ad-hoc 

wordt ervaren werkt remmend op Financiële inclusie:  Een IDB 

publicatie  van november 2020, toonde aan dat Suriname het 

laagste percentage van alle Caribische landen had die 

aangaven toegang te hebben tot bankrekeningen en 

betaalpassen tijdens de COVID-19 pandemie. Zonder financiële 

inclusie blijven we op een cash systeem en is het moeilijk om 

nieuwe diensten aan te bieden zoals “peer to peer” transacties 

en het bedrijfsleven moet maar hiermee dealen. 

Het bedrijfsleven zit niet hierop te wachten om telkens verrast 

te worden met maatregelen. Zij heeft het al moeilijk genoeg 

gelet op de tegenslagen die zijn geïncasseerd vanwege de 

COVID pandemie, en de steeds veranderende markt en 

wereldinflatie.  “Wij vragen ons dus ook af: fawaka nanga oen 

bangi? Maar in een meer positieve zin, met name: welke 

ontwikkelingen mogen wij verwachten in de bankensector die 

het bedrijfsleven en de banken nog dichterbij elkaar brengen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Sheorajpanday geeft aan dat hij blij is dat de dialoog 

plaatsvindt. “We komen uit een diepe economische crisis 

welke de basis heeft in de ontsporing van de 

overheidsfinanciën, begrotingstekorten, hoge staatsschuld, 

stijging van de koers en de corona pandemie kwam daar nog 

bovenop. De samenleving en de banken hebben hier enorm 

onder geleden. Enerzijds zijn de banken een belangrijke speler 

om bij te dragen aan groei en ontwikkeling als facilitator en 

driver in sommige gevallen. Maar tegelijkertijd worstelen de 

banken ook met de gevolgen. We kunnen constateren dat we 

het afgelopen jaar toch wel succesvolle stappen hebben gezet 

in het stabiliseren van de macro economische omgeving, er is 

een stukje fiscale discipline aan de dag gelegd, de wisselkoers 

is gestabiliseerd en de verwachting is dat de inflatie zal 

afnemen. Dit is een belangrijk basis fundament waarop we 

moeten bouwen aan de groei en ontwikkeling. Het bankwezen 

is bewust van haar rol daarbij. Hij geeft aan te hebben gehoord 

dat de banken het roer moeten ombuigen. Het gaat volgens 

hem niet zo zeer om dingen anders te doen, maar om de 

Rafiek Sheorajpanday  
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dingen die al in gang zijn gezet heel goed aansluiten op de 

aspiraties van de samenleving.  

 

De doelstelling van de banken 

Vervolgens haalde hij aan dat de banken onderschrijven dat 

iedere burger moet participeren, en de gelegenheid moet 

krijgen, in de kansen die er zijn. Financial Inclusion is een 

belangrijke doelstelling voor de bankiersvereniging: Toegang 

tot financiële diensten. Hij geeft aan dat de banken dit niet 

alleen moeten doen, maar in partnerschap met de overheid. 

De banken hebben hun commitment hieraan uitgesproken en 

hebben stappen gemaakt. Er is bijvoorbeeld veel geïnvesteerd 

in digitale toegankelijkheid, mobile banking systemen, en 

tegelijkertijd is dat ook een evolutie. Daarnaast realiseren de 

banken zich ook dat het persoonlijk contact belangrijk is. Ook 

hierin zetten de banken stappen, echter kampen zij hier nog 

met enkele uitdagingen. Eerder is ook de basisrekening wet 

genoemd. De VCB bank heeft al een basisrekening 

geïntroduceerd, daarnaast werkt de Hakrinbank ook hieraan. 

Er zijn initiatieven van verschillende banken die aan producten 

werken die toegankelijker en eenvoudigere zijn.   

 

Integriteit 

Volgens de heer Sheorajpanday is er ook een krachtenveld 

gaande tussen de bonafide burgers en bedrijven, die zich 

houden aan de regels en voorschriften, en de burgers en 

bedrijven die dit niet doen. Dit zijn risico’s zoals witwassen. 

Suriname is nu bezig met de NRA waarbij de assessors ons 

toetsen met betrekking tot de effectiviteit van het regime. Dit 

is belangrijk want als Suriname niet goed door de toets komt 

zullen we in een financieel isolement komen. Onze economie 

is gebaat bij toegang tot het internationaal financieel systeem. 

Dat betekend dat we geen lokale norm kunnen hanteren, maar 

een internationale norm. Banken hebben hier de 

verantwoordelijkheid om de goede krachten te ondersteunen 

en het financieel systeem integer te houden. De tweede 

doelstelling is daarbij het systeem integer houden. Echter is het 

nog een grote uitdaging om de 2 doelstellingen met elkaar te 

verzoenen. Het zoveel mogelijk toegang bieden tot het 

systeem en daarnaast ook het systeem integer houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een uitdaging om de goede risico’s (de eerlijke burgers 

en bonafide ondernemers) vlot door het proces heen te 

trekken en te kunnen scheiden van de hogere risico’s. Hier 

moet scherper naar gekeken worden en dit kan langer duren 

en eventueel ook worden afgewezen. Dit is nog een aspect wat 

tijd vergt en hier werken de banken hard aan. Ook hier maken 

de banken stappen echter zijn deze nog onvoldoende en dit 

moet geïntensiveerd worden. 

 

Het veilig stellen van gelden  

Vervolgens ging hij over naar de OMO die ook eerder op de 

avond werd genoemd. Hij herhaalde dat de banken bijzonder 

zwaar zijn getroffen door de economische crisis. De devaluatie 

van de SRD heeft de solvabiliteit en de BIS ratio van de banken 

onderdruk gezet. Deze zijn de buffer om risico’s op te vangen 

en als deze onder druk zijn, zijn banken minder in staat om 

risico’s op te vangen. Het veilig stellen van de gelden die aan 

de banken toe vertrouwd zijn is de eerste prioriteit van de 

banken.  

 

Hoge kosten  

De heer Sheorajpanday geeft aan dat er eerder op de avond 

ook is gesproken over hoge kosten van de banken. De banken 

hebben ook hoge kosten voor bijvoorbeeld de IT, de systemen, 

risico beheersing, deze kosten zijn heel stevig. Daar is dan een 

spanningsveld. Banken zijn niet zo winstgevend. Het is niet dat 

de banken hoge winsten maken en dit is te zien in de 

resultatenrekeningen van de banken. “Misschien moeten we 

de verschillende tarieven wel beter uitleggen. Heel vaak zijn er 

ook goedkopere alternatieven die ook gebruikt kunnen 

worden. Ook deze moeten we misschien beter uitleggen.” De 

banken realiseren zich dat deze zaken tijd vergen en dat de 

samenleving en de aspiraties die we hebben, tijd zullen nemen. 

Tijd is ons niet altijd gegund. “Fawaka nanga unu bangi? We 

pusu dat ai go bun, ma unu no de ete”. De heer Sheorajpanday 

geeft aan dat hij de input en openhartigheid die aan de dag is 

gelegd waardeert. Samen in partnerschap met ASFA, de VES, 

de samenleving, de cliënten en de overheid werken de banken 

eraan om te verbeteren en de bijdrage te leveren aan de groei 

en ontwikkeling die van ons wordt verwacht. 

 

Zoals gebruikelijk werden kijkers in de gelegenheid 

gesteld om vragen te stellen en zodoende de discussie 

voort te zetten met de panelleden. Voor de uitgebreide 

uiteenzetting van de ingekomen vragen, wordt er 

verwezen naar de herhaling van deze editie via de link:  

https://www.youtube.com/watch?v=2YTGb5Ur1Mk&t=2

41s op de YouTube kanaal van de VES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YTGb5Ur1Mk&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=2YTGb5Ur1Mk&t=241s
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Aan: De President van de Republiek Suriname 

Z.E. Chandrikapersad Santokhi 

 

Paramaribo, 3 maart 2022 

 

Betreft: Voorstel t.a.v. uw Voorzitterschap van de CARICOM 

 

Geachte President, 

De VES heeft met genoegen kennisgenomen van de recente 
Staff Level Agreement met het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF), waarmee ons land als onderdeel van het Extended Fund 
Facility (EFF) eind maart 2022 een tweede tranche zal 
ontvangen van ongeveer US$ 55 miljoen. Deze goedkeuring 
typeert de VES als positief en hoopt dat elke volgende evaluatie 
positief zal zijn. Suriname kan zich niet veroorloven om in een 
situatie te belanden waarbij de tranches niet worden 
uitgekeerd.  

In de media hebben wij vernomen dat u van 1 juli tot en met 
31 december 2022 het voorzitterschap van de Conference of 
CARICOM Heads of Government op zich zal nemen. In deze 
periode zult U intensief bezig zijn met CARICOM. Op zich een 
mooie uitdaging. Het valt echter binnen een bijzonder 
ongelukkige tijdsperiode. Suriname is in de uitvoeringsfase van 
het Herstelplan 2020-2022 en is net begonnen aan het IMF-
programma, waarbij in de periode juli t/m december 2022 
diverse pijnlijke maatregelen uit de twee programma’s zullen 
worden geïmplementeerd, en ook verschillende wetten zullen 
worden behandeld in DNA. 
 
Het komt niet goed over dat U als de President, terwijl de 
bevolking zware offers moet opbrengen, in plaats van leiding 
te geven aan het proces van sociaaleconomisch herstel, de 
CARICOM af zal moeten reizen om de regionale problemen op 
te lossen. Daarenboven zal er ook significante aandacht van 
enkele ministers uit uw kabinet worden gevraagd, die allen nu 
al een behoorlijke achterstand op hun werkprogramma 
hebben. De zwaarwichtige zaken die het voorzitterschap van 
CARICOM met zich meebrengt, ook wanneer U niet op reis 
bent, zal de uitvoering van de bestuurstaken lokaal verder 
ontregelen. Hoe belangrijk de regionale samenwerking ook 
niet is, van U als President van Suriname wordt verwacht dat 
 

 
 
U prioriteit dient te geven aan de zovele uitdagingen in dit land 
om samen met de bevolking door deze moeilijke periode heen 
te komen.  
 
Op basis van het eerdergenoemde doet de VES aan U als 
President van ons land het voorstel om af te zien van uw rol als 
voorzitter van de Staatshoofdenconferentie van de CARICOM 
voor de 2e helft van 2022 en deze functie door te schuiven naar 
een Regeringsleider van een ander CARICOM-land. Volgens het 
rotatieschema staan op het schema de Prime minister van de 
Bahamas voor de eerste helft van 2023 en die van Dominica 
voor de 2e helft. Mogelijk kan een van deze staatshoofden deze 
functie vervroegd op zich nemen. Ze zijn namelijk voldoende 
op de hoogte van de crisis waar Suriname nog in verkeerd en 
de bijzondere verantwoordelijkheid die U als Staatshoofd naar 
uw eigen bevolking toe heeft dit jaar. Mogelijk dat we in 
sociaaleconomisch opzicht in 2024 weer vrij kunnen 
ademhalen en U zich meer kunt richten op de regionale 
vraagstukken die ook in ons belang zijn. 
 
President, we kunnen ons NU niet veroorloven om vertraging 
op te lopen bij de uitvoering van de twee programma’s waarbij 
de implementatie van het sociaal vangnet van belang is. Hierbij 
dient U als President vooraan te lopen, het goede voorbeeld te 
geven, het vertrouwen terug te brengen en samen met de 
samenleving de offers te dragen. Dus aan U President het 
vriendelijk doch dringend verzoek om prioriteit te geven aan 
Suriname en het Surinaamse volk. 
 
Hiervoor bij voorbaat onze dank. 
 
 
Met de hartelijke groeten, 
Hoogachtend, 

 

 
 

Steven Debipersad 

(voorzitter)  
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en technisch team van het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF) onder leiding van de heer Ding heeft van 7 

tot 11 februari virtuele besprekingen gehouden met de 

Surinaamse autoriteiten om de eerste evaluatie uit te voeren 

van de 36 maanden durende Extended Fund Facility-

overeenkomst (EFF) die op 22 december door de raad van 

bestuur van het IMF is goedgekeurd. 

 

Het IMF-team bevestigd in een persbericht dat kwantitatieve 

doelen uit december 2021 door hen positief zijn beoordeeld. 

Enkele structurele benchmarks hebben evenwel kleine 

vertragingen opgelopen. Ook de uitvoering van sociale vangnet 

maatregelen hebben een achterstand die door de autoriteiten 

moeten worden ingelopen. De maandelijkse economische 

indicatoren wijzen op een voorzichtig economisch herstel. De 

inflatie, die in december nog hoog was met 60,6 procent (jaar-

op-jaar), is sinds augustus aan het dalen op maandbasis. Fiscale 

en externe onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire 

begrotingstekort voor 2021 wordt geschat op 1,3 procent van 

het BBP en beschikbare internationale reserves zijn weer 

opgebouwd tot ongeveer 3 maanden invoerdekking. De 

overheidsschuld als percentage van het BBP is naar schatting 

gedaald van 148 procent eind 2020 tot 125 procent eind 2021 

als gevolg van fiscale maatregelen van de overheid en een 

stijging van de reële wisselkoers, aldus Ding. 

 

De Surinaamse economie zal zich naar verwachting geleidelijk 

herstellen in de loop van 2022. Het IMF verwacht een reële 

BBP-groei voor dit jaar van 1,8 procent. Op middellange termijn 

zal de groei 3 procent per jaar kunnen bedragen bij een 

groeiende particuliere vraag en een geïntegreerd 

investeringsbeleid. De inflatie zal naar verwachting dalen tot 

26 procent tegen eind 2022. De regering zal deze maand nog 

een herziene begroting voor 2022 moeten indienen bij De 

Nationale Assemblee met een beoogd primair overschot van 

1,7 procent van het BBP en maatregelen aan de inkomsten- en 

uitgavenzijde om dat doel te bereiken. Met name zullen 

elektriciteitstarieven verder worden verhoogd om dit doel te 

bereiken. 

 

Het IMF ziet tweezijdige risico's in het verschiet. Vertragingen 

bij belangrijke begrotingshervormingen of  

 

 

 

 

 

 

 

 

schuldherstructureringen zouden de reeds geboekte 

vooruitgang bij het herstel van de schuldhoudbaarheid kunnen 

vertragen. Een intensivering van de risico's van het bancaire 

systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de 

begrotingspositie en de binnenlandse productie. Positief is dat 

er vooruitzichten zijn voor belangrijke nieuwe 

olieontwikkelingen die de groei, de investeringen en de 

betalingsbalans in de toekomst kunnen versterken. 

 

De Vereniging van Economisten is positief over de gunstige 

eerste review van het IMF-team. Als de raad van bestuur van 

het IMF haar zegen geeft aan het vervolg van dit 

ondersteuningsprogramma zal voor het einde van deze maand 

de volgende tranche van circa. US$ 55 miljoen door dit fonds 

beschikbaar worden gesteld voor de Surinaamse autoriteiten. 

Opgemerkt wordt dat bij deze review de focus gelegd was op 

doelstellingen die voor het einde van 2021 gehaald zouden 

moeten zijn. Enkele hiervan blijken te zijn doorgeschoven naar 

begin 2022. Enige flexibiliteit vanaf de kant van het IMF bij deze 

eerste beoordeling is derhalve merkbaar. De volgende 

beoordeling door de technische staf van het IMF, vind plaats 

medio mei 2022. Voor die datum moeten de Surinaamse 

autoriteiten echter wel meer ingrijpende maatregelen 

doorvoeren waaronder de verhoging van stroomtarieven.  

 

  

Positieve eerste 

kwartaal review 

door IMF-staf 
 

Economic Quotes: 

“Wie kritiek kwalijk neemt, heeft iets te 

verbergen.” – Helmut Schmidt 1918 – 2015       

 

 

 

 

 

 

Duits bondskanselier, econoom en politicus  

E 
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HET TRANSFORMATIEPROCES 

VAN DE ECONOMIE VAN 

SURINAME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Van de oude economie naar een nieuwe economie 

Wij staan voor grote uitdagingen om de oude economie van 

Suriname te transformeren. Deze transformatie is noodzakelijk. 

De economie zit namelijk bevangen in een gecompliceerd 

samenstel van elkaar versterkende factoren, welke haar 

ontwikkeling belemmeren. Het is bekend dat de oude 

economie zich kenmerkt door een overmatig accent op het 

consumeren in relatie tot de binnenlandse productie, een 

teveel aan importen van goederen en diensten, onvoldoende 

productieve investeringen, een te weinig dynamische en 

innovatieve private sector, een te omvangrijk staatsapparaat 

en een te uitgebreid stelsel van overheidssubsidies die 

marktverstorend en verspillend werken. Een en ander 

veroorzaakt uitstel van noodzakelijke infrastructurele 

investeringen en omvangrijke budgettaire tekorten, 

gefinancierd door geldschepping en schuldvergroting. De 

aangeduide factoren hebben ertoe bijgedragen dat de oude 

economie uiteindelijk is ontspoord en vastgelopen. Dit 

weerspiegelt zich in onder andere betalingsbalanstekorten, 

aantasting van de interne en externe waarde van ons geld en 

ondraaglijke schuldaflossingsverplichtingen ten laste van de 

Staat.  

 

Wij staan voor de uitdaging een nieuwe, moderne economie te 

creëren. De eerste stappen daartoe worden al gezet. 

Diepingrijpende veranderingen zijn nodig, omdat wij op elk 

terrein worden geconfronteerd met obstakels en knelpunten. 

Daarom moet het accent geleidelijk worden gelegd op 

duurzame groei van de productie en export, beheerste 

consumptie tegen meer realistischere prijzen, alsook 

evenwichtigere budgettaire en monetaire verhoudingen. Het is 

nodig om een omgevingsklimaat en een dynamische 

ontwikkelingsmentaliteit te scheppen in zowel de overheids- 

als in de private sectoren, welke reële economische activiteiten 

stimuleren en tot ontplooiing daarvan leiden. Het doorvoeren 

van een dergelijke transformatie is naar de ervaring leert voor  

 

 

 

 

 

 

elk land een majeure uitdaging, alsook een moeizaam 

verlopend en langdurig proces. Deze uitdaging weegt in 

Suriname extra zwaar. Vooral de kleine schaal van de economie 

en haar daarmee samenhangende specifieke, zwakke 

karakteristieken werken remmend. 

 

2. Transformeren vergt initieel zware inspanningen en 

veroorzaakt erge pijn  

Het is een illusie om ervan uit te gaan dat onze inspanningen 

om het transformatieproces op de rails te krijgen in korte tijd 

vruchten zullen afwerpen in overeenstemming met onze 

wensen en verwachtingen. Het staat vast dat er al veel werk is 

verzet, maar het staat ook vast dat nog veel meer moet worden 

gedaan. Een vervelend kenmerk van een transformatieproces 

is dat het, ondanks alle inspanningen en opofferingen van land 

en volk, eerst slechter zal gaan alvorens het beter kan gaan. Dit 

brengt de verplichting met zich mee om al in het eerste stadium 

van dit proces forse ondersteuning te bieden aan de sociaal 

zwakkeren. De minister van Financiën beschikt anderzijds op dit 

moment nog niet over de budgettaire ruimte om aan deze 

verplichting te voldoen. Daarom is versterking van de 

onderlinge solidariteit, inclusief van onze diaspora 

gemeenschap, evenzeer geboden. 

 

De initiële verslechtering van de economische toestand komt 

ook in Suriname op pijnlijke wijze tot uitdrukking in de 

versnelling van het inflatietempo en de navenante 

vermindering van de koopkracht van de burgers sinds 2020. De 

versnelling laat zich verklaren door het gepaard gaan van het 

transformatieproces met hogere prijzen, die voor een 

   INGEZONDEN 
door: Prof. Dr. A. Caram 

Prof. Dr. A. Caram 
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belangrijk deel voortvloeien uit de optrekking van de officiële 

koers van buitenlandse valuta tot het niveau van de noteringen 

op de cambiomarkt en door het herstructureren en versoberen 

van het subsidiestelsel. Beleidsmaatregelen worden 

onvermijdelijk geacht om de consumptieve overbesteding te 

verminderen, de budgettaire positie houdbaar te maken en de 

monetaire en financiële situatie te verbeteren. Een extra 

complicatie is dat wij al ruim twee jaren geconfronteerd 

worden met de effecten van de coronacrisis en met de recente 

versnelling van de geïmporteerde inflatie, welke de 

binnenlandse bedrijvigheid verder aantasten en extra impulsen 

geven aan prijsstijgingen. 

 

Het is begrijpelijk dat burgers door de teruggang in de 

koopkracht van hun inkomen en vermogen thans zware tijden 

doormaken, teleurgesteld en somber gestemd raken. Om deze 

teleurstelling te temperen is het wenselijk het sociale vangnet 

versneld verder uit te bouwen, voor zover dit budgettair en 

monetair verantwoord is. Ook dient de communicatie met de 

bevolking te worden geïntensiveerd om haar beter uit te leggen 

wat de doelstellingen zijn van het beleid en wat daarvan naar 

de toekomst toe mag worden verwacht. In dit kader moet er 

meer kwantitatief inzicht worden gegeven in de achterliggende 

oorzaken van de inflatie. Uit de gepubliceerde statistieken 

moet blijken wat het afzonderlijke prijseffect is van getroffen 

overheidsmaatregelen, de stijging van de factorkosten en de 

geïmporteerde inflatie. Het is met andere woorden van belang 

te meten in welke mate de inflatie wordt veroorzaakt door 

aanbod- dan wel door vraagfactoren, gegeven de in de 

volkshuishouding circulerende geldstroom. 

 

Ook moet worden vastgesteld of het prijseffect incidenteel dan 

wel duurzaam van aard is. In het eerste geval loopt het effect 

na een jaar uit de prijsindex van de gezinsconsumptie. Een 

beleidsmaatregel draagt dan niet meer 

bij tot verdere stijging van de 

binnenlandse inflatie. Mede door het 

bedoelde uitlopen is de gemiddelde 

maandinflatie gedaald van 3,9% 

gedurende het vierde kwartaal van 

2020 tot 2,0% in de overeenkomstige periode van 2021. Het 

tempo van de jaarinflatie vermindert van 61% in 2021 tot naar 

verwachting 38% in 2022. Het laatste cijfer is een projectie van 

het IMF, dat tevens voorspelt dat de dalende tendens zich 

geleidelijk zal voortzetten en in 2025 het niveau van 7,9% zal 

bereiken. Rekening is gehouden met het eventuele effect van 

additionele beleidsmaatregelen, waaronder de invoering van 

de belasting op de toegevoegde waarde en de mogelijke 

verhoging van de elektriciteitstarieven. De cijfers indiceren dat 

er weliswaar sprake van verbetering is ten opzichte van het in 

2021 bereikte hoogtepunt, maar wij mogen hiermee niet 

tevreden zijn. 

De Centrale Bank zet zich in om het inflatietempo te matigen.  

Aan haar is bij wet een voortrekkersrol toegekend als hoedster 

van de stabiliteit in de interne en externe waarde van ons geld, 

voor zover deze stabiliteit afhankelijk is van monetaire 

factoren. Haar rol werd op gezette tijden echter ondermijnd 

door een populistisch geaard budgettair en monetair beleid, 

alsook door institutionele zwakte. Het doet mij dan ook goed 

dat er nu een uitstekend concept van een nieuwe Bankwet 

beschikbaar is, dat vooral haar interne organisatiestructuur en 

autonomie moet versterken.  Ik heb wel moeite met de 

bepaling dat de Staat na 2024 weer een beroep mag doen op 

kredietfaciliteiten van de Bank, zij het onder strikte condities. Ik 

pleit er nadrukkelijk voor deze bepaling uit het concept te 

schrappen. Dit gelet op de pijnlijke ervaringen met deze 

kredietverlening, welke het gevolg waren van een 

tekortschietende discipline en veronachtzaming van de letter 

en geest van de nog geldende wet. 

 

Een ander meer technisch geaarde kanttekening mijnerzijds 

heeft betrekking op het onlangs door de Centrale Bank 

geïntroduceerde systeem van depositoveilingen. Ik vraag mij af 

of de tijd rijp is om bij het bepalen van de rentestand vrijwel 

uitsluitend te steunen op de werking van een financiële markt, 

welke nog niet tot wasdom is gekomen. Het systeem bergt 

mede door marktimperfecties het risico in zich dat de 

rentekosten hoger uitvallen dan de opbrengsten; dit laatste in 

de zin van haar bijdrage tot bevordering van de interne en 

externe stabiliteit van ons geld. Twijfel heerst ook over de 

effectiviteit van het transmissiemechanisme.  

 

In dit verband merk ik op dat de recente daling van het 

stijgingstempo van de maandinflatie niet primair het gevolg lijkt 

te zijn van de depositoveilingen, maar veeleer van het uit de 

prijsindex lopen van het effect van eerder doorgevoerde 

beleidsmaatregelen. Hier speelt mee dat 

een behoorlijk deel van de 

maatschappelijke overliquiditeit al door 

de inflatie is geabsorbeerd. Voorts 

neemt de bancaire kredietverlening 

slechts matig toe, mede onder invloed 

van de slapte in de algemene bedrijvigheid en het heersende 

onzekere omgevingsklimaat. Ofschoon het systeem op 

onderdelen reeds is aangepast, kan op basis van de opgedane 

ervaringen worden overwogen zo mogelijk verdere 

aanpassingen door te voeren. Aanpassingen kunnen volgens 

mij het best tot stand komen door verdere intensivering van 

het overleg met het Internationaal Monetair Fonds en de 

overige banken. Gegeven het beperkt aantal banken lijkt 

morele overreding (moral suasion) een bruikbaar alternatief 

om de effectiviteit van het monetaire instrumentarium te 

optimaliseren en de kosten van de veilingen te minimaliseren. 

 

‘Transformeren vergt 

initieel zware 

inspanningen en 
veroorzaakt erge pijn’ 
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3. Met onze offers en inspanningen scheppen wij een basis 

voor duurzame ontwikkeling 

Ik vang berichten op dat er thans in Suriname een bedrukte 

stemming heerst. Ondanks de moeilijke tijd die wij nu 

doormaken, mogen wij best wel vertrouwen hebben in de 

lange termijn ontwikkelingspotentie van onze economie. Er zijn 

mogelijkheden tot het terugdringen van de bestaande armoede 

en opvoering van onze welvaart. Naar verwachting zal reeds in 

2022 de krimp van het bruto binnenlands product worden 

omgebogen. Dit product is naar schatting in 2020 en 2021 met 

in totaal circa 20% afgenomen. Volgens een projectie van het 

IMF zal er in 2022 sprake zijn van een groei van ongeveer 2%. 

Deze cijfers geven overigens aan dat wij nog veel verloren 

gegane terrein moeten terugwinnen. 

 

Wij hebben allen een eigen specifieke verantwoordelijkheid om 

dit terreinverlies te herwinnen en vervolgens verdere groei tot 

stand te brengen. Om dit doel te bereiken, zullen wij 

intensiever moeten werken aan het verkleinen van de effecten 

van de knelpunten welke de oude economie in hun greep 

houden. Bemoedigend is dat wij nu beschikken over een 

kompas dat ons moet bijstaan op de zware tocht naar de 

toekomst. Het Herstelplan en het leningsdocument van het IMF 

bevatten een scala van aanbevelingen en projecten, primair 

gericht op het herstellen van evenwichtigere budgettaire, 

monetaire en financiële verhoudingen. Daarnaast geeft het 

Meerjaren Ontwikkelings Plan een innovatieve visie over de 

weg naar duurzame, klimaatvriendelijke vergroting van de 

productie en export door middel van de creatie van sectorale 

clusters. Dit plan bevat ook een agenda voor het realiseren van 

de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

 

De plannen geven voldoende handvaten en richting om via het 

transformatieproces een evenwichtigere economische 

ontwikkeling op gang te brengen. Succes is haalbaar naar de 

mate waarin wij door wijs beleid en goed uitvoerend 

management erin slagen de exploitatie van onze natuurlijke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hulpbronnen uit te breiden en daaraan gekoppelde clusters tot 

wasdom te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat een 

verantwoorde intensivering van deze exploitatie ons meer 

kansen biedt om welvaartsgroei en ontwikkeling af te dwingen.  

 

Een samenwerking tot wederzijds voordeel met vooral ons 

buurland Guyana kan daartoe ook bijdragen. Een essentiële 

pre-conditie voor het kunnen uitvoeren van de vele plannen is 

echter dat wij onze capaciteit om projecten ten uitvoer te 

brengen materieel uitbreiden.  Het tempo van de feitelijke 

ontwikkeling wordt immers begrensd door de meest knellende 

bottleneck: onze uitvoeringscapaciteit.  Vergroting daarvan 

vereist veelsoortige, intensieve inspanningen. 

 

De tijd dringt. Wij moeten ons planmatig en doelgericht gereed 

maken om te kunnen participeren in en optimaal profijt te 

halen uit vooral de verwachte impuls die de olie- en gascluster 

in de loop van de komende tijd zal geven aan onze 

ontwikkelingsmogelijkheden, ondanks de veranderingen welke 

zich voltrekken op de mondiale energiemarkt. De uit deze 

cluster te verkrijgen extra inkomsten dienen ook ingezet te 

worden voor bevordering van de zo gewenste sectorale 

diversificatie van de productie en export, het dekken van de 

basisbehoeften van de bevolking en stortingen in een 

spaarfonds voor het opvangen van tegenvallers.  Wij mogen 

niet ontmoedigd raken door de tegenslagen en teleurstellingen 

waarmee wij nu en in de toekomst onvermijdelijk worden c.q. 

zullen worden geconfronteerd. Laten wij eendrachtig, 

enthousiast, vasthoudend en onvermoeibaar samen werken 

om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij in gedachten 

houdend dat het transformeren van een economie nimmer 

loopt over een gemakkelijke weg. 

 

Utrecht, 3 februari 2022. 
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CARIBBEAN EXPORT 

zal ondersteuning aan 

Suriname verbeteren 

 
e nieuwbakken directeur van Caribbean Export, Deodat 

Maharaj, heeft samen met zijn manager voor 

concurrentievermogen en exportbevordering besprekingen 

gehouden met de minister van BIBIS, Albert Ramdin en de 

minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing. 

Caribbean Export Development Agency ook genoemd 

“Caribbean Export” is een regionale handels- en 

investeringspromotie organisatie met het mandaat om de 

competitiveness van CARIFORUM SMEs alsmede de regionale 

en internationale handel en investeringen te bevorderen. 

Suriname is een van de vijftien landen die deel uitmaken van 

CARIFORUM.  

 

Investeringen een cruciale vereiste  

Maharaj benadrukte dat voor een sterker Caribisch gebied 

investeringen een cruciale vereiste zijn. Als zodanig is de 

facilitering van een Suriname Virtuele Investerings Conferentie 

voorgesteld en deze staat wellicht binnenkort op de agenda. Hij 

gaf aan dat Caribbean Export blijft werken aan het versterken 

van de relaties met belangrijke belanghebbenden en het 

bevorderen van nieuwe partnerschappen die hun 

dienstenportfolio kunnen uitbreiden om de ontwikkeling van 

de particuliere sector, de transformatie van de kleine 

Caraïbische economieën en het scheppen van banen voor onze 

mensen te ondersteunen.  

Separaat heeft de delegatie ook gesproken met de Minister van 

EZOTI Saskia Walden om de nieuwe strategische richting van 

deze regionale organisatie te presenteren en relaties op te 

bouwen om de ontwikkeling van de particuliere sector in 

Suriname te ondersteunen. 

Caribbean Export heeft met financiering van de Europese Unie 

steun verleend aan Suriname. Sinds 2017 hebben zo'n 187 

mensen uit Suriname deelgenomen aan Caribbean Export 

activiteiten en tot nu toe is via verschillende 

subsidieprogramma's meer dan US$ 147.000 aan bedrijven 

toegekend. Caribbean Export heeft een aantal 

werkprogramma’s waarin Cariforum bedrijven worden 

geholpen om te exporteren en nieuwe markten te penetreren. 

De exportpromotie activiteiten zijn er met name op gericht om 

de voordelen van de EPA tussen de EU en Cariforum te 

benutten. Haar dienstverlening is ruim, waarvan genoemd 

kunnen worden: 

Design Caribbean en Caribbean Essence Fashion, ter promotie 

van handmatige modeontwerpen en innovatieve producten; 

• Caribbean Kitchen, ter stimulering van agro-producenten 

o.a. door deelname aan handelsbeurzen; 

• Financial Services, middels het helpen oprichten van de Task 

Force voor de Promotie van de Caraïbische Financiële Sector 

(TFP-CFS); 

• Management Consultancy, middels training (i.s.m. CICMC) 

van gecertificeerde management consultants; 

• Green Initiative, met ondersteuning aan entrepreneurs via 

het Direct Assistance Grant Scheme in duurzame 

energietoepassingen; 

• Spa & Wellness, middels het regionale Private sector 

Ontwikkelings Programma waarin “Specialized Tourism” als 

prioriteit is aangewezen met Spa & Wellness voorop. Dit 

program wordt in samenwerking met de Caribbean 

Development Bank gedaan. 

• Caribbean Exporter of the Year awards w.o. awards voor 

Emerging, Female, Green en Excellence Service Exporters. 

Na een periode van intensieve samenwerking met Caribbean 

Exports is met de impasse binnen het Suriname Business Forum 

de relatie wat verwaterd. In het verleden zaten er Surinamers 

zelfs in de Board van Caribbean Export. Met de reactivering van 

het SBF is er gerede kans dat de voorgenomen intensivering van 

de relatie met Caribbean Export wordt gerealiseerd. 

  

D 
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estuur in tijd van crisis was het onderwerp waarover 

professor dr. Jack Menke en econoom Winston 

Ramautarsing, op donderdag 17 februari presentaties hebben 

gehouden voor de studenten van de richting Public 

Administration (PA) van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname.  

De presentaties vonden plaats, in het kader van de 

Bestuurskundeweek op de campus. Prof. Menke richtte zich op 

het aspect van het politiek bestuur wereldwijd. Menke sprak 

over de wereldpolitieke crisis, waarbij er een tendens is naar 

autoritaire regimes in zowel de westerse als de meer 

socialistische vormen van democratie. Hij verwees hierbij naar 

de crisis in de VS met als dieptepunt de bestorming van het 

parlementsgebouw door aanhangers van Donald Trump. Deze 

negatieve tendens heeft zich ook verspreid naar kleine landen 

als Suriname. De hoogleraar merkt een scheefgroei in de 

Surinaamse democratie, waarbij een inefficiënt en overvol 

staatsapparaat zich minder richt op de duurzame ontwikkeling 

van het land. Het staatsapparaat wordt eerder als een bron van 

verrijking gezien. “Er moet niet steeds worden gezocht naar 

een geluksproduct zoals bauxiet, goud of aardolie, maar naar 

een model voor duurzaam politiek bestuur”, stelde professor 

Menke.  

Onder de titel “Met Goed Financieel-economisch Openbaar 

Bestuur Duurzaam uit de Crisis” gaf econoom Ramautarsing in 

zijn presentatie aan, welke mechanismen hebben geleid tot de 

huidige crisis en welke nodig zijn om eruit te komen. Hij richtte 

zich op de bestuurlijke en financieel-economische aspecten. 

“Goed openbaar bestuur omvat niet alleen de politieke top, 

maar ook de hele ambtenarij. Mensen die bestuurskunde 

studeren, moeten zich bekwamen in de economische aspecten 

hiervan om straks een kwalitatieve verbetering te kunnen 

aanbrengen”. Ramautarsing merkte op dat door het ontbreken 

hiervan, Suriname sinds de onafhankelijkheid van crisis naar 

crisis is bestuurd.   

Goed Financieel-economisch Bestuur omvat zowel de politieke 

leiding als het ambtenarenapparaat. Basisvereisten voor Goed 

bestuur zijn: Doelmatige en efficiënte middeleninzet, 

Integriteit, Transparantie, Verantwoording, Continue 

Verbetering en Burgerparticipatie.  

Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre we al “uit 

de Crisis” zijn en alweer “op het groeipad” legde hij een aantal 

begrippen uit. We spreken van Economische recessie of crisis 

wanneer het Bruto Binnenlands Product (BBP) een negatieve 

groei vertoont, gedurende 2 kwartalen of langer. Economische 

stabiliteit is dan de afwezigheid van buitensporige 

schommelingen in de macro-economie. Een economie met een 

vrij constante positieve groei van het BBP en een lage en 

stabiele inflatie wordt beschouwd als economisch stabiel. Een 

land is op het economische groeipad: wanneer het BBP alweer 

gedurende 2 kwartalen een positieve groei vertoont. 

 

De huidige Crisis is niet onze eerste Crisis maar de 4e. Daarbij 

blijkt de Bestuurlijke zwakte c.q. oneerlijkheid van bestuurders 

aan de basis van elke crisis. Het lijkt erop dat we moedwillig 

van Crisis naar Crisis zijn/worden bestuurd. 

 

De 1e Financiële crisis: 

Gedurende de Militaire periode (1980-1987) is de eerste 

recessie gecreëerd. Het na de democratische overwinning van 

het Front aangetreden Kabinet Shankar-Arron (1987-1990) 

bleek echter vanwege onervarenheid niet in staat de crisis 

adequaat te bestrijden, ondanks financiële ontwikkelingshulp 

uit Nederland. Dit leidde tot de Telefooncoup welke voor 9 

maanden het Kabinet Kraag-Wijdenbosch (1991) opleverde. 

Die verkiezingen werden overtuigend gewonnen door het 

Nieuw Front. Het Kabinet Venetiaan-Ajodhja (1991-1996) 

bleek eveneens weinig daadkrachtig in het nemen van 

impopulaire maatregelen. Het lokale kader was ook niet met 

deze materie vertrouwd en Coopers & Lybrand werd 

ingeschakeld gevolgd door het Warwick Instituut. Het 

Programma mocht echter geen Structureel Aanpassings 

Programma heten maar Surinaams Aanpassings Programma 

(SAP). Het duurde tot 1995 aleer de wisselkoers zich 

stabiliseerde (van Sf 1.80 naar Sf 406 per US-dollar). 

 

2e Financiële crisis 

Als gevolg van de bittere SAP die ook veels te lang had geduurd, 

verloor het Nieuw Front toch het vertrouwen van de kiezer en 

Bestuurskundeweek: 

“Met Goed Financieel-economisch Openbaar Bestuur” 

““Duurzaam uit de Crisis” 

B 
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kon het Kabinet Wijdenbosch-Radhakishun (1996-2000) 

worden gevormd met de belofte om de koers van Sf 406 te 

zakken naar Sf 300 voor de US-dollar. Deze Regering kon haar 

termijn niet afmaken door protestdemonstraties tegen 

corruptie, economisch wanbeleid en het ontslag van de 

directeur van Staatsolie. In plaats van te zakken was de koers 

gestegen naar Sf 3200 voor de dollar. Hierdoor stond het 

Kabinet Venetiaan-Ajodhia/Sardjoe (2001-2010) voor een 

nieuwe uitdaging. Gelukkig had men deze keer voldoende 

ervaring en kon men met een Herstelprogramma binnen 1 jaar 

de koers stabiliseren op Sf 2800 en kon men daarna 3 nullen 

schrappen en de nieuwe munt, de SRD, introduceren op SRD 

2.80 voor de US$. Deze kordate aanpak van de crisis leverde 

het Nieuw Front een herverkiezing op in 2005. 

 

3e Financiële Crisis 

Het Nieuw Front verloor na 10 jaar het vertrouwen van de 

kiezer en het Kabinet Bouterse-Ameerali (2010-2015) kon 

worden gevormd. Vanwege de overbesteding van het Nieuw 

Front op de valreep was een lichte bijstelling van de 

wisselkoers in 2011 noodzakelijk, waarbij de koers van SRD 

2.80 naar SRD 3.25 werd bijgesteld. Daarna maakte de 

economie enkele goede jaren mee hetgeen resulteerde in een 

enorme Begrotingstekorten, het consumptief opmaken van de 

deviezenreserves. Hierdoor werd de 3e Crisis waarin onze 

economie was terecht gekomen verdoezeld en kon men een 

meerderheid van de bevolking op hun laten stemmen. 

Aangezien de reserves waren opgemaakt begon het Kabinet 

Bouterse-Adhin (2015-2020), na een schijnbeweging met een 

IMF-akkoord in 2016, met buitensporig lenen. Hierdoor werd 

de oplossing van de 3e Crisis vooruitgeschoven. Er was wel een 

aanpassing van de koers nodig en men ging in stappen naar de 

koers van SRD 7.50 voor de dollar. Ondanks het ongebreideld 

lenen was die koers niet houdbaar en steeg de straatkoers 

richting SRD 20 per dollar. Als klap op de vuurpijl ging men 

grootschalig monetair financieren en zelfs de vreemde valuta 

kasreserves van de particulieren bij de CBvS opmaken. Deze 

keer had de bevolking het wel door en werd het economisch 

wanbeleid afgestraft. 

 

4e Financiële Crisis 

De Regering Santokhi-Brunswijk staat nu midden in de 

oplossing van de 4e crisis. Er is gestart met een Herstelplan 

2020-2022 en recentelijk een EFF 2022-2024 met het IMF. 

Positief is dat naast een stabilisatie van de vrije wisselkoers 

rond de SRD 21 voor de dollar, mede door de IMF-valuta 

injecties, de deviezenreserves significant zijn toegenomen.  

 

Zijn we al uit de Crisis ? 

De Internationale Reserves zijn fors toegenomen naar US$ 991 

miljoen, maar de “Usable Reserves” zijn toegenomen van US$ 

118 (2020) en US$ 501 (2021). Hiermee zijn we weer in veilige 

wateren met ca. 3 maanden importdekking. Door de 

devaluatie is ook de Staatsschuld uitgedrukt in vreemde valuta 

gedaald van ca. US$ 4 miljard naar ca. US$ 3 miljard per eind 

2021, zonder dat we hebben afgelost. 

 

De externe waarde van de SRD is al 7 maanden redelijk stabiel. 

De interne waarde echter absoluut niet. Met een inflatie van 

60% in 2020 en 61% in 2021 en een verwachte inflatie voor 

2022 van 32% is dat een stuk minder positief. Een stabiele 

wisselkoers is een belangrijke maar niet de enige inflatie 

bepalende factor. Naast de onafwendbare importinflatie zijn er 

ook nog significante lokale prijsverhogende 

beleidsmaatregelen op komst. Genoemd mogen worden de 

stroomprijs, de prijs van kookgas, de invoering van de BTW etc. 

 

Zorgpunt blijft het Overheidsbegrotingstekort. Het geplande 

tekort is weliswaar in 2021 omgeslagen in een gerealiseerd 

overschot van ca. SRD 1.5 miljard. Is dit Prudent bestuur, of 

komt het door gewoon je schulden niet af te lossen.? De 

Begroting voor 2022 is economisch onverantwoord met een 

recordtekort van ca. SRD 7.5 miljard. Gelukkig heeft het IMF de 



INZICHT #25 - Maart 2022 

   

       15 | P a g e  
 

Regering opgedragen deze Begroting te herzien, hetgeen voor 

maart is gepland. 

 

De productie van Goederen en diensten vertoont voor het 

tweede jaar een krimp. Na de 15,8% daling van het BBP in 2020 

blijkt nu dat het BBP in 2021 nog verder is gedaald met 3.8%. 

Dit is geen verbetering met 12% zoals onlangs door de minister 

van Financiën euforisch werd uitgelegd, maar een 

verslechtering t.o.v. januari 2020 met 19,6%. 

Ook het uitblijven van de broodnodige investeringen is een 

zorgpunt, aangezien de economie alleen weer gaat groeien 

door gericht de productie te verhogen. De groei van de 

exportwaarde in 2021 is geheel gelegen aan de verhoogde 

internationale prijzen voor goud en aardolie, een te onzekere 

basis om op te bouwen.  

Van de aangekondigde 150 investeerders is slechts 1 

investeerder goed bevonden. Deze HPSG-deal blijkt tot 

overmaat van ramp ook nog met gelukszoekers te zijn 

aangegaan. Aan ons investeringsklimaat is er met onze 162e 

plaats op de Doing Business Index ook niks verbeterd. 

Essentie van de Crisis 

Er is stabilisatie van de koers en verbetering van onze 

deviezenreserves. Maar er is geen structurele verandering van 

de economische basis. 

❑ Ambtenarenapparaat fungeert nog steeds als sociaal 

vangnet (geen NDP-uitvinding); 

❑ De groei van de Lokale Private sector/ werkgelegenheid 

stond (staat) niet centraal. Men gokt nog steeds op de 

multinationals: eerst zouden Suralco/ Billiton, dan 

Iamgold/Newmont het doen. Nu ligt het bij Total en 

Apache. De lokale ondernemers richten zich op 

importhandel en rents. 

 

Ondanks de ruime natuurlijke hulpbronnen lukt het maar niet 

om een evenwichtige economische ontwikkeling te realiseren. 

Er zijn namelijk een aantal hardnekkig remmende factoren: 

 Resource curse/ Dutch disease 

 Rents en Corruptie 

 Drugshandel en witwassen 

 Bestuurlijke zwakte 

 

Resource Curse: “hulpbronnen-vloek”  

Landen met veel natuurlijke hulpbronnen (z.a. Congo, 

Suriname) vertonen een correlatie tussen minerale rijkdom en 

democratie. Ruime hulpbronnen stagneren de democratische 

en duurzame economische ontwikkeling en kunnen van 

democratieën, autocratieën maken! 

 

Dutch Disease 

Grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen leidt tot 

grootschalige exportinkomsten (kan ook door hogere prijzen) 

de lokale munt wordt harder. Hierdoor worden alle andere 

exporten minder competitive, met gevolg afname van 

productie en export. In Suriname was het eerst bauxiet en nu 

on-shore olie en goud, straks diepzeeolie. 

 

Hoger dan noodzakelijke winsten/ meer dan evenredige 

beloning voor degenen die voorkeursbehandeling krijgen van 

politici/ bureaucraten voor het verkrijgen van allerlei 

gereguleerde diensten/ goederen (Vb. deviezen 1,80 koers, 

grondbeschikking, concessies, volkswoningen). Dit leidt tot 

Rent seeking gedrag bij ondernemers die meer tijd en geld 

stoppen in goede relaties met politici/ bureaucraten dan 

innovatief de concurrentiepositie van hun bedrijf te 

verbeteren. Als voorbeeld: Gronduitgifte, Visvergunningen, 
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Hout- en Goudconcessies. Hoe verwerpelijk ook niet, het 

uitdelen van Rents, of het ontvangen ervan, is nog geen 

corruptie. Rent seeking gaat over in Corruptie pas als de wet 

wordt overtreden. Het bewijs daarvan is moeilijk te leveren. De 

Anti-corruptiewet is, na meer dan 10 jaar, in 2017 uiteindelijk 

aangenomen, maar de uitvoeringsbesluiten zijn bewust niet 

gemaakt. Ook na 19 maanden Regering Santokhi is dat nog 

steeds niet geheel operationeel. De wijdverbreide corruptie 

leidt tot misallocatie en maakt het economisch proces 

stroever. Het leidt hogere transactiekosten een verslechtering 

van ons investeringsklimaat en gemiste kansen. Transparantie 

is het enige effectieve wapen hiertegen. 

 

Drugshandel/ Witwasserij 

Suriname is de afgelopen 2 decennia uitgegroeid tot major 

doorvoerland, vooral naar Europa. Er is sprake van economics 

of scale: van kleinschalige bolletjesslikkers zijn we gegroeid 

naar Containers en Duikboten, hetgeen ons de status geeft van 

Narcostaat. 

Daaraan 

gekoppeld is 

grootschalige 

money 

laundering. De 

pakkans en de 

strafmaat is 

gering. Ondanks 

de Wet Melding 

Ongebruikelijke Tranasacties (MOT) en het bestaan van een 

Financial Intelligence Unit (FIU) is er nog niemand voor 

grootschalige witwasserij veroordeeld. De 4e toetsing door de 

CFATF zal de diverse tekortkomingen aan het licht brengen.  

 

Terwijl dit een significant deel van de zichtbare welvaart 

beslaat heeft het een gevaarlijke bestuurlijke doorwerking. Via 

verbindingen met en infiltratie in politieke partijen door de 

onderwereld wordt de democratie subtiel ondermijnd (het 

eerlijk “kopen” van de verkiezing). De financiering van Politieke 

Partijen is een taboe onderwerp die niet besproken mag 

worden, aangezien vermoedelijk alle partijen zich hieraan op 

grote schaal schuldig maken. Welke van de partijen heeft ooit 

navraag gedaan naar de oorsprong van de sponsormiddelen of 

heeft men ooit een donatie geweigerd omdat men het 

verdacht vond. Welke van de partijen hebben hun financiële 

verslagen altijd waarheidsgetrouw en conform de wet 

gepubliceerd. Hij trekt de conclusie dat aan de lijst van hoge 

risicogroepen in de NRA moet worden toegevoegd “de 

politieke partijen”. 

 

De inleider gaf aan dat de vraag wat we mogen verwachten 

voor 2022 niet eenvoudig te beantwoorden is. Economen zijn 

geen waarzeggers, wel kunnen ze projecties naar de toekomst 

toe maken, op basis van aannames. De verwachte diepzeeolie 

gelden biedt de Staat enorme kansen. Cruciaal wordt de vraag 

voor welk model de Regering zal kiezen, ruwweg de keuze 

tussen het Noorwegenmodel of het Nigeriamodel. Het blijkt 

dat onze bestuurders wachten op Total / Apache voor de 

productiebeslissing t.a.v. de off-shore olie, dan kunnen ze op 

basis van toekomstig oliegeld uitgebreid gaan lenen. De 

productiebeslissing is echter doorgeschoven naar eind 2022.   

Het IMF en de CFATF zullen de bestuurlijke besluiteloosheid 

(Regeren is Vooruitschuiven) mogelijk doorbreken, maar dat is 

geen substituut voor de zwakke instituties en het 

gedemotiveerde en grotendeels incompetente 

ambtenarenapparaat.  

 

De Regering zal prioriteiten moeten stellen, want er zijn ook 
grote bedreigingen w.o.: 
-  Climate Change; pompen of verzuipen. 

- Het niet (kunnen) nakomen van de IMF-EFF eisen en de              
gevolgen i.v.m. de schuldeisers. 

-   Het niet (op tijd) nakomen van de bevindingen van het CFATF 
review zal consequenties hebben voor ons internationaal 
zakendoen. 

Enkele conclusies 

Hij concludeerde dat Goed financieel-economisch bestuur niet 

wacht op diepzeeoliegeld. De Surinaamse economie is 

structureel ziek, hinkt op 1 been, die van de minerale 

hulpbronnen, die opraakt. Dat vraagt om structurele 

oplossingen. 

De reel duurzaam te ontwikkelen sectoren landbouw, veeteelt, 

visserij, bosexploitatie (+NTFP), groene energie en diensten 

(ICT, eco-toerisme, carbon credits) zijn zwak ontwikkeld. 

Diversificatie is geen optie maar harde noodzaak, NU meer dan 

ooit. We zijn laat, maar geen reden tot paniek, wel de 

Noodzaak om het anders te gaan doen. De nationale productie 

van goederen en diensten moet verbreed en verhoogd 

worden. Dit is een NOODZAAK als we die geplande 1.8% groei 

van BBP dit jaar ook willen realiseren. Dit kan in een tandem 

van Goed Financieel-economisch Overheidsbestuur en 

dynamisch Ondernemerschap als basisvoorwaarde, maar 

alleen met goede 2 –richtings-communicatie komt Suriname 

duurzaam uit de crisis. 
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Het Caribbean Investment Forum (CIF2022) met als thema 

“Ontdek mogelijkheden om te investeren in de plek die 

iedereen wil bezoeken: het Caraïbisch gebied” wordt 

gehouden op 22 maart 2022 in Dubai. CIF2022 zal een scala aan 

investeringsmogelijkheden presenteren in AgTech, hotel- en 

resortontwikkeling, fintech, logistiek en transport.  

CIF2022 wordt georganiseerd door de Caribbean Export 

Development Agency, in samenwerking met de Caribbean 

Association of Investment Promotion Agencies (CAIPA) in de 

Verenigde Arabische Emiraten (VAE) tijdens de Expo Dubai. 

Tijdens dit evenement zullen afgevaardigden uit de eerste 

hand horen van ervaren Emirati-investeerders hoe ze succesvol 

hebben geïnvesteerd in het Caraïbisch gebied en zullen ze 

netwerken met potentiële investeerders en financiële 

instellingen. De aanwezigen krijgen de kans om te horen over 

de rijkdom aan investeringsmogelijkheden die voor hen 

beschikbaar zijn in het Caraïbisch gebied en om in contact te 

komen met bedrijven.  

 

 

 

“Doing Business in the Caribbean”  

De president van de Coöperatieve Republiek Guyana, Dr. Irfaan 

Ali zal als officiële beschermheer de keynote-toespraak 

houden. Verder zijn er 2 belangrijke presentaties. Tijdens de 

presentatie “Doing Business in the Caribbean” zal er worden 

ingegaan op het ondernemingsklimaat in het Caraïbisch 

gebied, de prognoses van de regio voor groei, waarde 

proposities en prioritaire sectoren. Tijdens de “Caribbean 

Investment Opportunities” zullen de beschikbare 

investeringsmogelijkheden in agritech, duurzame energie en 

hotel- en resortontwikkelingen in het Caribisch gebied worden 

belicht. Sectorexperts zullen beschikbare kansen presenteren 

in de logistiek en transportsector van het Caribisch gebied, de 

grenszone van Haïti/Dominicaanse Republiek, evenals 

investeringsmogelijkheden in kleine bedrijven met een hoog 

potentieel. Tijdens de slotsessie zal er een Memorandum of 

Understanding (MOU) tussen Caribbean Export en Dubai 

Chamber of Commerce worden getekend. 

 

  

Caribbean Investment Forum 2022 in Dubai 

 

FATU 
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Wie is de Surinaamse literator? 

Wie is de Surinaamse literator 

hij die in het Surinaams schrijft? 

hij die het hindi bezigt? 

hij die het veilige nederlands 

prefereert boven het jonge taaltje 

dat maar moeilijk op gang komt? 

ik weiger mij met dit klein burgerlijk gezwam bezig te 

houden 

ik weiger de ene taal te verkiezen boven de andere 

ik ben door het toeval 

verzeild geraakt in een spinneweb van kulturen en talen 

ik accepteer mijn toestand 

ik ben surinamer 

en ik onttrek mij niet aan de konsekwenties 

daarom schrijf ik sranang 

klets ik nederlands 

brabbel ik hindi 

lust ik pitjel 

smul ik van tjau min 

drink ik kassiri 

en dans ik merengue 

daarom bewonder ik de schone klanken 

van shrinivasi al versta ik er geen woord van 

daarom zeg ik jan tegen de blanke in suriname 

al heet hij niet zo 

en ik schrijf een ode aan al mijn collega's 

die weigeren te weten wie de Surinaamse literator is 

want zij zijn de pioniers 

de helden die later geciteerd zullen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wols, Frits, Pseudoniem van Eugène Wilfried Wong-Loi-Sing. 

Geboren op 2 juli 1938 te Post Groningen (Saramacca). Hij 

werkte als onderwijzer, leraar Engels, vertaler.   

 

 

 

Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie tussen 1957 en 1970, 

samengesteld en ingeleid door Shrinivāsi.  

INZICHT heeft voor U een selectie gemaakt uit deze 

bloemlezing en zal elke maand onder de naam: “Wortoe d'e 

tan abra” een gedicht publiceren.  

Onze dank gaat uit naar alle dichters waarvan de meeste er 

niet meer zijn maar het land iets prachtigs hebben nagelaten.  

 

Bron: Times of Suriname: 2 maart 2022 

https://nl.wikipedia.org/wiki/2_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
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Waarde heer Girdhari, 
 
 
Hartelijk dank voor VES Inzicht, welke we met genoegen hebben 
doorgenomen, vooral de items betreffende Mia Mottley en BTW. 
Gaarne ontvangen we ook de toekomstige issues op beide adressen die in 
de cc zijn aangegeven (we doen dus een verzoek tot abonnement). 
 
Voor de goede orde (en een vermelding in uw volgend exemplaar zal op 
prijs worden gesteld): 
 

De cijfers op pagina  32 voor de jaren 2015 tot en met 2020 zijn correct en 
zijn afkomstig van het ABS.  
 

Met betrekking tot pagina 31 zijn de cijfers van 2016-2020 allemaal correct 
en afkomstig van het ABS wat betreft: 
groei BBP constant, Overheid, Onderwijs en Gezondheidszorg, belastingen 
minus subsidies. 
Achter de rest van pagina 31: minerale sector, niet minerale sector, 
productiesector, dienstensector staan we niet.  
Die zijn waarschijnlijk van een andere bron afkomstig (al dan niet uitgaande 
van ABS data). 
 

Overigens staan we op pagina 31 ook niet achter  "De schattingen van het 
ABS laten een reële BBP-groei voor 2022 zien van 1,6%.",  want het ABS 
maakt geen economische projecties. Voor economische projecties moet 
men bij het Planbureau en/of de Centrale Bank wezen. Het ABS heeft BBP 
cijfers t/m 2020 en de 2021 schattingen zijn voor het derde kwartaal 2022 
gepland. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Iwan A. Sno 

DIRABS/GBS-SURINAME 

PS. Het ABS produceert wel bevolkingsprojecties 
 
Ontvangen per mail op 6 februari 2022 

  Feedback 
op INZICHT #24 
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Sommige landen die te maken hebben met hoge inflatie, soms 

hyperinflatie, als gevolg van macro economische instabiliteit, 

kiezen ervoor hun economie te dollariseren met de bedoeling 

dat officiële dollarisering, waarbij hun nationale munteenheid 

wordt vervangen door een andere munteenheid, een oplossing 

zal bieden voor de macro economische instabiliteit. Suriname 

heeft verschillende perioden van macro-economische 

instabiliteit gekend, gekenmerkt door hoge 

begrotingstekorten, wisselkoersstijgingen en hoge inflatie. In 

2020 werd wederom de economie geteisterd door enorme 

macro-economische onevenwichtigheden, waarvan de basis 

gelegd is in de jaren ervoor. De belangrijkste oorzaak van de 

macro economische instabiliteit is gelegen in een onhoudbare 

onevenwichtige overheidsbegroting en de daarmee gepaard 

gaande hoge staatsschuld, gefinancierd door buitenlandse en 

binnenlandse bronnen, waaronder de Centrale Bank van 

Suriname.  

 

Zoals het geval is geweest bij eerder perioden van macro-

economische instabiliteit wordt ook deze keer  vanuit delen 

van de samenleving de vraag gesteld of  het adopteren van de 

US dollar als wettig betaal middel (officiële dollarisatie) in deze 

geen oplossing zal zijn. Om hierop antwoord te geven heb ik in 

het kader van de afronding van mijn master’s studie Public 

Administration aan de FHR Institute for Higher Education 

onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid 

van officiële dollarisering in Suriname. Behalve literatuurstudie 

is er ook gevraagd naar de visie van twee belangrijke 

stakeholders waaronder de Centrale Bank van Suriname en de 

Vereniging van Economisten in Suriname. Andere stakeholders 

die ook benaderd waren hebben hun bijdrage niet kunnen 

leveren aan dit onderzoek of zij hebben geen officieel 

standpunt ten aanzien van het adopteren van officiële 

dollarisatie in Suriname. 

 

Officiële dollarisatie 

Dollarisering kan worden onderverdeeld in twee hoofdtypen, 

officiële of volledige dollarisering, ook bekend als de “de jure” 

dollarisering, en gedeeltelijk of onofficiële dollarisering, ook 

wel bekend als de “de facto” dollarisering. Als er sprake is van 

officiële (de jure) dollarisering dan zal de vreemde valuta de 

status van wettig betaalmiddel krijgen. Bij onofficiële (de facto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dollarisering blijft de nationale valuta van een land het officiële 

wettig betaalmiddel, maar de transactie kan ook in vreemde 

valuta worden uitgevoerd, waardoor het land in feite een 

systeem met twee valuta’s krijgt. 

 

Voordelen, nadelen en voorwaarden officiële dollarisatie. 

Dollarisering is een veelbesproken fenomeen in landen die te 

maken hebben met hoge inflatie, stagnatie van de 

economische groei en wisselkoersfluctuaties. Onderzoek heeft 

aangetoond dat officiële dollarisering een oplossing kan zijn 

voor hoge inflatie, wisselkoersschommelingen en stagnatie van 

de economische groei. Het aannemen van een vreemde valuta 

als wettig betaalmiddel kan echter zowel nadelen als voordelen 

hebben. Het is daarom ook belangrijk als land ervoor te zorgen 

dat de overheidsuitgaven niet hoger zijn dan de 

overheidsinkomsten. Het grootste nadeel kan zijn dat een land 

sterk afhankelijk is van het monetair beleid van de Verenigde 

Staten. Voordat een land tot volledige dollarisering overgaat, 

moet grondig worden onderzocht welke voorwaarden er zijn 

voor officiële dollarisering. Dit omvat gezonde staatsfinanciën, 

sterk financieel systeem, en vooral voldoende internationale 

reserves om de nationale valuta voor het dollariserende land 

te vervangen. De aanwezigheid van beleidsmakers met 

voldoende kennis binnen de financiële instellingen en de 

overheid over deze issue zal ook een belangrijke rol spelen als 

een land besluit tot officiële dollarisering over te gaan. 

Behalve economische overwegingen zullen ook 

nationalistische overwegingen ook een rol spelen bij 

adopteren van een vreemde munt als wettig betaalmiddel. 

Voor dit onderzoek werd de nadruk gelegd op de economische 

factoren. Echter, kan in de praktijk de nationalistische 

overweging doorslaggevend zijn. 

 

De Surinaamse situatie 

Suriname kent een hoge mate van financiële dollarisering. Een 

hoge mate van dollarisatie geeft aan dat zowel krediet- als 

depositodollarisatie een waarde van meer dan 35% hebben 

bereikt (zie grafiek dollarisatie ratio). 

 

 

 

 

 

“Officiele Dollarisatie: Een optie voor Suriname?” –  

Vikash Mahabier Khemradj MPA  
 



INZICHT #25 - Maart 2022 

   

       22 | P a g e  
 

 

 

Een hoge mate (meer dan 35%) van onofficiële dollarisering 

wordt algemeen als onomkeerbaar beschouwd, dit geeft aan 

dat het moeilijk zal zijn om deze ongedaan te maken (Jameson 

2003). 

 

Suriname is een van de landen die een hoge mate van contante 

betaling gebruikt voor SRD transacties, namelijk 49%. Een 

“cash-based” economie brengt ook risico's met zich mee in het 

geval van officiële dollarisering. Stel dat de aanvoer van 

Amerikaanse dollars vanuit de Verenigde Staten stagneert, of 

de FED kan geen contante Amerikaanse dollars aan Suriname 

leveren. De gevolgen hiervan kunnen op den duur leiden tot 

een tijdelijke inzinking van de economie vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van contant geld. Een ander risico volgens the 

Institute for Security Studies is dat een op contant geld 

gebaseerde economie vatbaarder is voor illegale praktijken 

zoals het witwassen van geld. 

 

Suriname moet ook sterke instellingen/instituten hebben als 

het officiële dollarisering zou overwegen. De afgelopen jaren 

zijn bepaalde beslissingen genomen door beleidsmakers die 

nadelig zijn geweest voor Suriname. De regering heeft ook 

besluiten genomen tot wijziging van wetten, met name de Wet 

op de Staatsschuld. Zo werd in 2019 een wijziging van de Wet 

op de Staatsschuld aangenomen die het leningenplafond 

verhoogde van 60% naar 95% van het BBP. Suriname heeft ook 

een hoge staatschuld die een obstakel zal vormen indien er 

overwogen wordt over te gaan tot officiële dollarisering. Sinds 

2016 ligt de staatschuld van Suriname boven de toegestane 

grens van 60% van de BBP (zie onderstaand grafiek). 

 

 
De internationale reserve die nodig is om het vertrouwen en 

de stabiliteit van de nationale munteenheid te garanderen, het  

 

 

internationale betalingsverkeer te bevorderen en tijdelijke 

verstoringen op de valutamarkt op te vangen, is na 2012 

afgenomen (onderstaand grafiek). 
 

 
De internationale reserve in het jaar 2020 bestaat deels uit 

ring-fence middelen van commerciële banken ter waarde van 

326 miljoen US dollar. De importdekking in 2020 met ring-

fence middelen was 3,8 maanden import terwijl exclusief die 

fondsen de importdekkingsgraad slechts 1,6 maanden is. Het 

niveau van de internationale reserves van Suriname is dus veel 

lager dan de veelgebruikte IMF-benchmark van 3 maanden (in 

het algemeen) en 6 maanden voor kleine ontwikkelingslanden. 

Volgens de criteria van de Europese Unie is het wenselijk om 

een tekort te hebben van niet meer dan 3% van het BBP. Het 

begrotingstekort van Suriname is echter hoger dan de 

gebruikelijke 3% benchmark. Volgens de gebruikelijke normen 

en criteria op het gebeid van overheidstekorten en 

importdekking kan worden geconcludeerd dat Suriname nog 

niet voldoet aan de randvoorwaarden van officiële 

dollarisering. 

 
 

Visies CBvS & VES officiële dollarisatie 

De stakeholders, de Centrale Bank van Suriname en de 

Vereniging van Economisten in Suriname zijn geen voorstander 

van officiële dollarisering. Volgens de Centrale Bank van 

Suriname is de officiële dollarisering nergens ter wereld een 

wondermiddel gebleken, en dat zal ook voor Suriname gelden. 

Door het herstelplan van de regering en het akkoord met het 

IMF zal de inflatie in Suriname stabiel of laag worden 

gehouden. Een van de belangrijkste punten in het herstelplan 

en de overeenkomst met het IMF is het verbieden van elke 

vorm van monetaire financiering. 
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VES geen voorstaander 

Ook de Vereniging van Economisten in Suriname is geen 

voorstander van officiële dollarisering. Volgens de VES is 

Suriname door de economische situatie niet in staat de 

overstap te maken naar officiële dollarisatie. Met de 

introductie van de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel 

zal de Centrale Bank ook niet langer zelf de rentetarieven 

bepalen en geld kunnen creëren om haar monetair beleid uit 

te voeren. Om de inflatie laag te houden, zal de overheid haar 

beleid moeten aanpassen aan een productie stimulerend 

beleid. Ook het herstel van het vertrouwen in het monetaire 

beleid en in het bijzonder het vertrouwen van de samenleving 

in het monetaire beleid zal een positief effect hebben. 
 

Conclusie en aanbeveling 

Studies hebben aangetoond dat landen officiële dollarisatie 

adopteren om de inflatie in evenwicht te brengen. Maar op 

basis van de belangrijkste bevindingen uit mijn onderzoek en 

de standpunten van de CBvS en VES, kan worden 

geconcludeerd dat officiële dollarisering op dit moment geen 

haalbare optie is voor Suriname. Deze conclusie is gebaseerd 

op de resultaten die stellen dat er onvoldoende internationale 

reserve is om de Amerikaanse dollar om te wisselen, Suriname 

een hoge staatschuld en een hoog begrotingstekort heeft. Het 

kan dus in de toekomst een haalbare optie zijn als Suriname 

aan de minimumeisen kan voldoen. 
 

Voor een stabiele en gezonde economie zal Suriname aan de 

randvoorwaarden moeten werken zoals een gezonde en 

houdbare Staatsfinanciën. Veder dienen belemmeringen voor 

investeerders weggewerkt te worden. Dit is vooral belangrijk 

voor het aantrekken van buitenlandse investeerders die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiteindelijk zullen zorgen voor instroom van vreemde valuta. 

Suriname moet werken aan versterking van de betalingsbalans. 
 

Dit kan door de exportsector te stimuleren. Het versterken van 

de internationale reserve is van groot belang voor Suriname. 

Dit kan worden bereikt door het verdienen van buitenlandse 

valuta. Het beleid moet echter zodanig worden gevoerd dat de 

exportsector floreert. Suriname zal moeten werken aan 

diversificatie van de economie en niet alleen afhankelijk zijn 

van de mijnbouwsector. Ook de overheid moet werken aan 

haar bestedingspatroon en een transparant beleid voeren. Aan 

de uitgavenkant zal fors moeten worden bezuinigd. Er moeten 

plannen worden gemaakt om bepaalde subsidies en uitgaven, 

die een grote druk op de begroting uitoefenen, geleidelijk af te 

bouwen.  
 

Het terugdringen van contante transacties en het stimuleren 

van digitale transacties moeten hoog op de 

ontwikkelingsagenda worden geplaatst. Suriname kan een 

nationale werkgroep instellen om de kwestie betreffende het 

adopteren van officiële dollarsatie uitgebreid en systematisch 

te onderzoeken. Dit onderzoek bevat inzichten vanuit een 

macro-economisch perspectief. Er zijn echter ook zaken als 

nationale trots die een rol spelen bij het adopteren van officiële 

dollarisatie. Om een idee te krijgen hoe de bevolking denkt 

over volledige dollarisering, zal er een systematische 

vervolgonderzoek moeten komen waarin de visie van de 

bevolking wordt onderzocht. 
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Staff Level Agreement 
Suriname heeft  op  14 februari jl.. een Staff Level Agreement 
met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bereikt, waarmee 
ons land als onderdeel van het Extended Fund Facility (EFF) de 
tweede tranche zal ontvangen van ongeveer US$ 55 miljoen.  
Hiervoor zal nog de formele goedkeuring door de Raad van 
Bestuur van het IMF moeten worden verleend eind maart 
2022. De voortgang van het IMF-EFF programma is midden 
februari geëvalueerd met een positieve beoordeling, op basis 
van de prestaties per eind december 2021. Opgemerkt moet 
worden dat het IMF-team op verzoek van Suriname t.a.v. de 
publicatie van de Jaarverslagen van de CBvS, de deadline had 
verschoven van December naar Februari 2022. De volgende 
beoordeling is midden mei op basis van de resultaten van eind 
maart 2022. Deze goedkeuring typeert de VES als positief en 
hoopt dat de Regering ervoor zorgt dat elke volgende evaluatie 
positief worden beoordeeld. Suriname kan zich niet 
veroorloven om in een situatie te belanden, waarbij de 
tranches niet worden uitgekeerd.     
 
President, Geef prioriteit aan ons Economisch Herstel! 
President Santokhi zal als Staatshoofd van Suriname van 1 juli 
tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de 
Conference of CARICOM Heads of Government op zich nemen. 
Daartoe neemt hij nu reeds als Incoming Chairman deel aan het 
Bureau. Het Bureau is het hoogste orgaan van de Caricom en 
bestaat uit de huidige voorzitter, de net afgetreden voorzitter 
en de inkomende voorzitter. In deze periode zal de President 
intensief bezig zijn met CARICOM. Op zich een mooie uitdaging. 
Maar het is toch paradoxaal dat, terwijl de bevolking zware 
offers moet opbrengen, de President die leiding moet geven 
aan het proces van sociaaleconomisch herstel, de CARICOM af 
moet reizen om de regionale problemen op te lossen.  
 
Hoe belangrijk de regionale samenwerking ook niet is, de 
President dient prioriteit te geven aan de zovele uitdagingen in 
Suriname om samen met de bevolking door deze moeilijke 
periode heen te komen. Daarenboven zal naast de aandacht 
van de President ook de aandacht van enkele ministers worden 
gevraagd, die allen nu reeds een behoorlijke achterstand op 
hun werkprogramma hebben. Ook wanneer de President niet 
op reis is, zal hij zich moeten bezighouden met de 
zwaarwichtige zaken die het voorzitterschap van CARICOM 
met zich meebrengt.  
 
Suriname is in de uitvoeringsfase van het Herstelplan 2020-
2022 en is net begonnen aan het IMF programma, waarbij in 
de periode juli t/m december 2022 diverse pijnlijke 
maatregelen uit de twee programma’s zullen worden 
geïmplementeerd, en ook verschillende wetten zullen worden 
behandeld in DNA.  

 
 
 
In deze periode staan op programma o.a.: 
 
1. Introductie van BTW per 1 juli 2022 
2. Ontwikkeling van een plan voor herkapitalisatie van de 

CBvS (tussen de Overheid en de CBvS) 
3. Publicatie van een hervormingsplan van de douane 
4. Opgeschoonde database van het Ministerie van Sociale 

Zaken met een koppeling naar de kwetsbare groepen die 
in aanmerking komen voor geldtransferprogramma's 

5. Verbetering van het bestaande begrotingskader voor de 
middellange termijn 

6. Start en uitbreiding voor degenen die in aanmerking 
komen voor voedselhulpprogramma 

7. Goedkeuren van de Wet op kredietinstellingen door DNA  
8. Opstelling van  de begroting voor het dienstjaar 2023 , de 

Jaarrede, gevolgd door de Algemeen Politieke 
Beschouwingen en misschien daarna ook de 
begrotingsbehandeling. 

 

Daarbij geldt dat alle activiteiten die niet gerealiseerd zijn in 
het eerste halfjaar van 2022 worden doorgeschoven naar het 
tweede halfjaar van 2022. 
 
Op basis van het eerdergenoemde heeft de VES aan de 
President van ons land het voorstel gedaan om af te zien van 
zijn rol als voorzitter van de Staatshoofdenconferentie van de 
CARICOM voor de 2e helft van 2022 en deze functie door te 
schuiven naar een Regeringsleider van een ander CARICOM 
land. Volgens het rotatieschema volgen de Prime minister van 
de Bahamas voor de eerste helft van 2023 en die van Dominica 
voor de 2e helft. Mogelijk kan een van deze staatshoofden 
vervroegd de voorzittersfunctie op zich nemen. Deze 
bevriende staatshoofden zijn namelijk voldoende op de hoogte 
van de crisis waar Suriname nog in verkeerd en de bijzondere 
verantwoordelijkheid die U als Staatshoofd naar uw eigen 
bevolking toe heeft dit jaar. 
 
Mogelijk dat we in sociaaleconomisch opzicht in 2024 weer vrij 
kunnen ademhalen en U zich meer kunt richten op de regionale 
vraagstukken die ook in ons belang zijn. 
 
We kunnen ons NU niet veroorloven om vertraging op te lopen 
bij de uitvoering van de twee programma’s waarbij de 
implementatie van het sociaal vangnet noodzakelijk is. Hierbij 
dient de President vooraan te lopen in soberheid en samen 
met de samenleving de offers te dragen. Dus aan de President 
het vriendelijk verzoek om prioriteit te geven aan Suriname en 
het Surinaamse volk.  

 

……………Nawoord van de redactie ………………..  
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