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“De Oekraïne oorlog is geen ver-van-ons-bed-show. De Staat verdient er goed aan, 

maar de samenleving voelt het in haar zak”. 

“De Regering probeert de groeiende sociale onvrede te sussen en haar 

tijd uit te zitten.” 

“Het beleid voor een 

duurzame ontwikkeling 

en groei van de 

agrarische sector 

ontbreekt, maar de 

minister reist de wereld 

rond.” 
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Elk scenario heeft zijn prijs? 

Hoe snel wij herstellen uit onze 4e economische crisis zal 

bepalend zijn voor de sociale en economische schade die 

de crisis heeft aangericht. Bij een V-vormig herstel ligt het 

verlies gemiddeld voor iedere Surinamer lager dan bij een 

U-vormig herstel. 

 

Recessie en Depressie 

Een economie is in recessie wanneer het gedurende 2 of meer 

achtereenvolgende kwartalen een daling in het nationaal 

welvaartsniveau (uitgedrukt in BBP) vertoont. Andere 

symptomen van een economische recessie zijn een stijgende 

werkloosheid en een dalende koopkracht. Wanneer de 

recessie diep is en het vele jaren aanhoudt dan spreekt men 

van een economische depressie. 

 

Elke Regering heeft als taak het land zodanig te besturen om zo 

snel mogelijk de daling in welvaart te stoppen (stabilisatie) en 

via een groeiprogramma tegen de laagste sociale pijn, weer op 

het oude welvaartsniveau te komen. De crisis zorgt voor een 

complexe verstoring van de gewenste evenwichten tussen 

import en export, overheidsinkomsten en –uitgaven, productie 

en geldhoeveelheid etc. Teneinde uit de recessie te komen zijn 

er verschillende wegen te bewandelen, waarbij er 

verschillende beleidsprogramma’s mogelijk zijn, allen met een 

verschillende uitkomst. Het hersteltraject wordt in de 

economie vaak aangegeven met een letter die de globaal de 

vorm beschrijft: V voor een snel herstel, U voor een traag 

herstel en L voor nauwelijks een herstel.  

 

Figuur 1: Mogelijke Groeipaden om uit de 4e crisis te komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-vorm herstel 

De V-vorm herstel is de grafische weergave van de 

economische welvaart gedurende een recessie. De welvaart 

wordt voor de internationale vergelijkbaarheid doorgaans 

uitgedrukt in het Bruto Binnenlands Product (BBP), maar het 

BNP zou een betere maat zijn. Hierin is een aanvankelijk 

scherpe daling zichtbaar welke door beleidsmaatregelen snel 

wordt omgebogen in een scherpe stijging richting het oude 

welvaartsniveau van voor de crisis.  

 

Een V-vormig herstel van de economie na de crisis naar het 

niveau vóór de start van de crisis is het meest aantrekkelijk 

aangezien de recessie dan van relatief korte duur is. Het wordt 

beschreven als een best-case scenario, maar de keerzijde van 

de medaille is echter dat de correctiemaatregelen pijnlijker 

zijn. De productie neemt aanvankelijk sterker af maar slaat al 

snel over in een sterk positieve groei en komt relatief snel weer 

op het oude niveau.  

 

U-vorm herstel 

De U-vorm herstel geeft grafisch het traject weer van 

geleidelijke stabilisatie, gevolgd door een periode van 

stagnatie waarna de economische groei weer toeneemt. Het 

verschil met de V-vorm is dat die scherpe daling wordt 

vermeden en door gefaseerd doorgevoerde 

beleidsmaatregelen geleidelijk aan wordt omgebogen. Na een 

periode van stabilisatie kan deze weer langzaam stijgen 

richting het oude welvaartsniveau. Door de langere duur van 

het herstel naar het oude niveau is de sociale en economische 

prijs veel hoger dan de V-vorm. 

 

Maar er zijn overduidelijk risico’s dat het slechter uitpakt. Een 

langere periode van verlies van banen en inkomens door 

huishoudens en aanhoudend lagere (her)investeringen door 

bedrijven zullen het herstel waarschijnlijk langer laten duren. 

Een V-vormig herstel lijkt onder dit soort beleid niet mogelijk 

en een U-vorm ligt meer voor de hand. Als er langer durende 

of nieuwe bijgestelde maatregelen nodig zijn, dan zouden we 

zelfs terecht kunnen komen in de beruchte L-vorm. Aangezien 

de hele wereldeconomie gestadig vooruitgaat betekent een L-

vormig herstel eigenlijk geen herstel maar gewoon verdere 

achteruitgang. 
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Terug op oude BBP-niveau 

De snelheid waarmee de productiecapaciteit van een 

economie kan toenemen bepaalt de structurele groei. Let wel 

het gaat hier om duurzame reële groei d.w.z. dat het herstel 

niet gebaseerd is op een toevallige meevaller van kortstondige 

hoge prijzen van grondstoffen. Je bent pas echt uit de crisis als 

je niet alleen terug bent op het oude BBP, maar ook de 

werkgelegenheid en de koopkracht op het niveau van vóór de 

crisis is.  

 

Ten tweede zullen investeringen langdurig op een lager peil 

komen te liggen door een hogere risico-aversie. Van belang is 

om geen (paniek)beleidsmaatregelen te nemen in de richting 

van meer protectionisme. Tevens zullen de innovatieve en 

digitale toepassingen, die we zien in veel sectoren, gericht 

moeten faciliteren om te leiden tot significante toekomstige 

productiviteitsverhogingen.   

 

De VES is voorstaander van een V-vorm herstel (zie figuur 1a: 

2018-100). Dat is reeds op 16 juni 2020 in een zoombespreking 

aan de 4 coalitieleiders gedocumenteerd uitgelegd, met 

bijvoeging van de hoofdlijnen van een samenhangend Herstel- 

en Groeiprogramma. Dit programma zou in een korte tijd als 

pakket integraal moeten worden doorgevoerd, waardoor de 

economie binnen ca. 1 jaar weer een lichte positieve groei zou 

kunnen vertonen en binnen ca. 3 jaar weer op het oude 

welvaartsniveau kunnen komen. Uiteraard is dit onder de 

aanname dat de Regering in staat is om met de schuldeisers 

een akkoord te bereiken over het herstructureren van de 

gigantische Staatsschuld. Met het vertrouwen dat het IMF-

programma aan de schuldeiser geeft, aangevuld met een 

realistischer voorstel van de Surinaamse zijde, is het 

aannemelijk dat er op korte termijn een schuldherschikking 

kan worden bereikt. 

 

Hoewel de Minister van Financiën in Econotori in januari 2021 

publiekelijk heeft aangegeven dat hij ook voorstander is van de 

V-curve, blijkt in de praktijk het beleid heel anders uit te 

pakken. De huidige Regering heeft in haar Herstelplan bewust 

gekozen voor een U-curve van geleidelijk herstel waarbij men 

met een gefaseerd programma vele jaren nodig zal hebben om 

weer op het oude niveau te komen (zie figuur 1b: 2018=100). 

Daar heeft het IMF, met enkele bijstellingen, in het 3-jarig 

Enhanced Fund Facility (EFF) mee ingestemd.  

 

De economische prijs van de crisis kan worden bepaald door 

het welvaartsniveau in 2019 (=100) te vergelijken met de 

huidige situatie. Dat wil zeggen dat de samenleving de 

afgelopen 2 jaar al bijna 20% (15,8% plus 3.5%) aan welvaart is 

kwijtgeraakt. Bij de groeiprognoses van het IMF voor de 

komende periode 2022-2026) zal ons BBP met maximaal 10% 

groeien. Dus met dit programma zullen we na 6 jaar nog steeds 

10% armer zijn dan in 2019. Om politieke redenen heeft men  

 

ervoor gekozen om de maatregelen in stapjes geleidelijk aan 

door te voeren. Daardoor zak je minder diep weg, maar het 

herstel naar het oude niveau zal nog vele jaren duren. 

 

Alle hoop op diepzeeolie gelden 

Het nagenoeg ontbreken van gerichte stimulerende 

maatregelen voor de productie bevestigd de gedachte dat de 

Regering de groeiende sociale onvrede probeert te sussen en 

haar tijd probeert uit te zitten. Het effect van de verwachtte 

diepzeeolie inkomsten voor Staatsolie en de Staat kan dit 

plaatje fundamenteel veranderen. Dit zal echter pas vanaf 

2025 de groeicijfers fors verbeteren. Terwijl het gras groeit 

mag het paard niet sterven. 

  

Economic Quotes:  

“Het hoger belasten van de hogere 

inkomens is een belasting heffen op 

nijverheid en economie; het is de 

mensen straffen omdat ze harder 

hebben gewerkt en meer hebben 

gespaard dan hun buren.” 

 

Engels Econoom 1806 - 1873 –  

John Stuart Mill 
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et conflict tussen Rusland en Oekraïne zal de 

wereldeconomie zowel positief als negatief beïnvloeden. 

Hoewel Oekraïne bijkans 15.000 kilometer van ons is 

verwijderd is het zeker geen ver-van-ons-bed-show en zal de 

oorlog via haar impact op de wereldwijde inflatie en lagere 

economische groei ook in Suriname worden gevoeld. De 

directe effecten zijn al te merken via de grondstoffenprijzen en 

de verstoringen van de toeleveringsketen. Indirect zullen ook 

de financiële markten, waar bankwezen en beleggers aan 

verdienen, worden verstoord. 

 

Strengere sancties tegen Rusland  

Op 28 februari trof de VS een sanctiepakket tegen Rusland en 

deze werd snel gevolgd door de Europese Unie. Deze sancties 

beletten Rusland o.a. toegang tot ongeveer de helft van de 643 

miljard dollar, die zij aanhoudt als deviezenreserve. De 

maatregel verhindert ook dat Rusland zijn National Wealth 

Fund aanspreekt. Bovendien hebben de VS en de EU enkele 

Russische banken afgesloten van het wereldwijde 

betalingssysteem SWIFT.  

 

Anders dan in het verleden hebben de VS en de EU hele strenge 

sancties tegen Rusland ingesteld. Toch wil men, uit vrees dat al 

te strenge sancties de EU-economieën te hard gaan treffen, de 

energie-import uit Rusland niet beperken. Uit eigenbelang 

heeft de VS de export van Russisch gas vrijgesteld, en Russische 

banken die betrokken zijn bij de energiehandel worden ook 

niet uitgesloten van SWIFT. Daardoor zal de economische 

impact van sancties van de EU en de VS buiten Rusland relatief 

beperkt blijven. Uiteraard zullen de zwakkere economieën in 

de wereld het zwaarst worden getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondstoffenprijzen zullen nog geruime tijd hoog blijven  

De Economist Intelligence Unit (EIU) verwacht dat het grootste 

effect van de oorlog voor de wereldeconomie zal komen in de 

vorm van hogere grondstofprijzen. Zelfs als er geen olie-

embargo komt zullen de prijzen voor olie, gas, basismetalen en 

granen stijgen. De olieprijs zal boven US$ 100 per barrel blijven 

zolang het conflict in Oekraïne voortduurt. Verwacht wordt dat 

de effecten nog vele maanden na het beëindigen van de oorlog 

zullen worden gevoeld. Voor de Europese aardgasvoorziening 

uit Rusland, bestaat geen realistisch alternatief op korte 

termijn. De Europese voorraden zijn mager en de gasvoorraden  

m.n. voor het volgende winterseizoen zijn slechts genoeg om 6 

weken gasleveringsstops uit Rusland te weerstaan. Hoewel de 

OPEC+ en de VS de productie van ruwe olie zullen verhogen, 

zal dat pas in de tweede helft van het jaar een neerwaartse 

druk uitoefenen op de prijzen. De EIU verwacht dat de olieprijs 

in 2022 gemiddeld meer dan US$ 90 per vat zal bedragen, 

ongeveer een derde hoger dan in 2021 en de aardgasprijzen in 

2022 met nog eens 50% zullen stijgen.  

 

Rusland is ook een belangrijke producent van verschillende 

basismetalen (aluminium, titanium, palladium en nikkel), die 

allemaal prijsstijgingen zullen laten zien. Dit zal een 

substantiële impact hebben op industriële sectoren (zoals de 

auto-industrie) over de hele wereld.  

 

De prijzen van landbouwproducten (tarwe, maïs, gerst en 

koolzaad) zullen fors stijgen. Samen zijn Oekraïne en Rusland, 

ook wel de breadbasket van de wereld genoemd, goed voor 

30% van de wereldwijde tarwehandel, 17% van de maishandel 

en meer dan 50% van de zonnebloemoliemarkt. Ook wanneer 

de oorlogsmachine tot stilstand is gekomen zullen de 

agrarische prijzen nog een tijdje hoog blijven. Indien de 

aanstaande inzaai van gewassen wordt verstoord zal dat voor 

het volgend jaar leiden tot een verlaagde productie. De angst 

voor een langdurige oorlog leidt initieel tot paniek-aankopen, 

waarbij de handel zich haast om alternatieve leveringen veilig 

te stellen. De vermindering van aanbod aan zonnebloemolie 

heeft de prijzen van palmolie, sojaolie en kokosolie ook doen 

stijgen. Zo zullen hogere graanprijzen wereldwijd de prijzen 

van de verschillende soorten vlees omhoog drukken. 

Verstoring van de toeleveringsketens zal de druk op de 

graanprijzen vergroten. Het grootste deel van de agrarische 

exporten gaan via de Zwarte Zee havens, waarvan de meeste  

Economische implicaties 

van de  

Rusland - Oekraïne 

oorlog 

H 
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ADVERTENTIE 

 

nu gesloten zijn. Ook hebben de 3 grootste container 

verschepingsbedrijven ter wereld (Switzerland’s 

Mediterranean Shipping Company (MSC), Denemarken’s 

Maersk, en Frankrijk’s CMA CGM) per 1 maart hun cargo 

verschepingen van en naar Rusland opgeschort.  Financiële 

sancties zullen gevolgen hebben voor toeleveringsketens over 

land, lucht en zee en handel, aangezien bedrijven moeite zullen 

hebben om financiële kanalen te vinden om handel met 

Rusland te drijven. De EIU voorspelde eerder dit jaar al een 

wereldwijde inflatie van bijna 6%, maar nu wordt verwacht dat 

die grens zal worden overschreden, gegeven de enorme pieken 

in de grondstoffenprijzen. Ook de groeivooruitzichten leiden 

tot een verlaging van de wereldwijde BBP-groeiprognose met 

0,5 procentpunt tot ongeveer 3,4%.  

 

Langdurige onzekerheid alsmede de verwachtte stijgende 

rente zal een rem zetten op investeringen en consumptie. De 

gevolgen van een massale toestroom van vluchtelingen uit 

Oekraïne naar Europa kan niet worden overzien. Het is wel 

verwachtbaar dat de EU zal proberen een deel van de 

vluchtelingen naar bevriende landen op andere continenten 

door te sluizen. 

 

Implicaties voor Suriname 

De verhoogde grondstoffenprijzen hebben zowel voordelen als 

nadelen voor Suriname. Ons belangrijkste exportproduct gaat 

dit jaar de Staat rechtstreeks en indirect via de Staatsolie 

participatie in Newmont en de Grassalco participatie in 

IAmGold significant meer deviezen opleveren. De goudprijs is 

al boven de US$ 1900 per troy ounce. Daarnaast is de 

aardolieprijs gestegen naar ruim boven de US$ 100 per barrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een forse meevaller voor Staatsolie en de Staatskas. De 

windfall gain (toevallig voordeel) uit de gestegen goud- en 

aardolieprijs voor de overheid zal derhalve aanzienlijk zijn. 

 

Anderzijds zullen de burgers van ons land die part noch deel 

hebben aan deze oorlog het gelag moeten betalen. Dit zal 

direct merkbaar zijn aan de benzineprijzen aan de pomp, de 

elektriciteitstarieven van de EBS, de gasbomprijzen van de EBS 

en de prijzen van levensmiddelen in de supermarkets. Dit alles 

komt boven op de toch al hoge inflatie die door het Planbureau 

was geschat op 32% voor dit jaar. 

 

Deze zal naar boven moeten worden bijgesteld richting 50%. 

Wat dat betekent voor de huishoudens hebben wij de 

afgelopen 2 jaar met vergelijkbare ontwaarding van de 

koopkracht aan den lijve ondervonden. 

 

Ook voor het lokale bedrijfsleven zijn er extra risico’s. De 

prijsverhogingen van de geïmporteerde inputs voor de 

productie en de verstoringen van de toeleveringsketens zullen 

de nationale productie doen stagneren en in ieder geval hun 

kostprijzen verhogen. Voor lokale personen en bedrijven, w.o. 

banken, verzekeringsbedrijven, pensioenfondsen etc., die 

internationaal beleggen in aandelen en bonds is er nu al sprake 

van een waardedaling van hun belegd vermogen die tussen 3% 

en 5% liggen. Dit zal de door het Planbureau geschatte BBP-

groei in 2022 van 1.8% significant omlaag drukken. 

Let wel de Oekraïne oorlog is geen ver-van-ons-bed-show. De 

Staat zal goed verdienen hieraan, maar de samenleving als 

geheel zal het in haar zak voelen en het herstel van onze 

welvaart helaas nog verder vooruitschuiven. 
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Pompen of Verzuipen; 

Een kwestie van 

prioriteiten 

 
ele dorpen in het binnenland van Suriname staan 

blank. De Regering doet haar best om de acute 

nood te lenigen. De ondersteuning met drinkwater, 

medicamenten, voeding, tenten etc. komt langzaam op 

gang en de plannen van Operatie Falawatra die worden 

weer uit de kast gehaald. Ook in de kustvlakte beginnen 

hele buurten onder te lopen. Regeringsautoriteiten 

betuigen hun medeleven, maar structureel wordt er 

niets gedaan. 

 

 

Niet de eerste Overstroming binnenland 

Hoewel het de eerste keer is dat de rivieren in het binnenland 

in de kleine droge tijd buiten hun oevers zijn getreden is de 

trend overduidelijk. Sinds de grote overstroming in 2006 

komen de excessieve regens steeds vaker voor. Dit onder 

water lopen van delen van het binnenland is een terugkerend 

fenomeen. De verschijnselen El Nino (exorbitante droogte 

gedurende ca. 1 jaar) en La Nina (exorbitante neerslag 

gedurende ca. 1 jaar) doen zich op gezette tijden voor. Het is 

niet iets dat zich voltrekt op Surinaams grondgebied alleen, 

maar het voltrekt zich in de totale wereld. Sommige landen zijn 

daar goed op voorbereid en sommigen niet. Suriname moet 

daarom proactief zijn en beleid gaan ontwikkelen daarvoor. 

 

Climate Change 

Tijdens de Rio conferentie in 1992 kwamen de wereldleiders 

tot de conclusie dat o.a. door de industrialisatie het klimaat aan 

het veranderen is en dat er wereldwijd maatregelen hiertegen 

moet worden ondernomen. Na uitgebreid wetenschappelijk 

onderzoek en verschillende praatconferenties, w.o. de 

Conference of Parties (COP), bereikte men consensus dat om 

de aarde nog leefbaar te houden de gemiddelde temperatuur 

niet meer dan 2 graden mag stijgen. De door het stijgende 

zeewaterniveau meest kwetsbare landen moeten 

beschermende maatregelen treffen indien ze hun laaggelegen 

kustvlakten willen behouden. 

Suriname hoort tot de meest kwetsbare landen in de wereld. 

Dat de neerslag in bepaalde periodes gaat toenemen en het 

zeewater zal stijgen is niet te vermijden. Wat wel mogelijk en 

noodzakelijk is, betreft het treffen van beschermende 

maatregelen en het bouwen van infrastructurele werken die 

deze grillige natuur in goede banen kunnen leiden. 

 

 

Operatie Falawatra 

Operatie Falawatra is de naam van de hulpactie die op gang 

gekomen is bij de overstroming van verschillende gebieden in 

het binnenland door zware regenval in mei 2006. In het gebied 

van de Boven-Suriname- en de Boven-Marowijnerivier trof het 

stijgende water zeker 120 dorpen. Deze hulpactie heeft van 

mei tot augustus geduurd. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator 

van het Nationaal Coördinatie Centrum voor 

Rampenbeheersing (NCCR), gaf recentelijk in de media aan dat 

de plannen van operatie Falawatra nu weer boven water  

 

 

worden gehaald. Tijdens de operatie waren er toen een aantal 

gebieden geïdentificeerd, die zouden functioneren als tijdelijke 

opvang voor de bewoners wanneer ze weer geconfronteerd 

worden met wateroverlast. Slijngard geeft aan dat de plannen 

jammer genoeg niet tot uitvoer zijn gekomen. Het is de 

bedoeling om de plannen weer op de tekentafel te plaatsen, 

zodat die nu wel uitgevoerd kunnen worden. 

 

Helaas geeft hij niet aan waarom de plannen van operatie 

Falawatra niet zijn uitgevoerd. Plannen worden niet gemaakt 

voor de bureaulade om die weer tevoorschijn te halen 

wanneer het kwaad alweer geschied is. Wat is de zin om het 

weer op de tekentafel te plaatsen als het toch niet gaat worden 

uitgevoerd. De kwetsbare gemeenschappen in de laaggelegen 

regio’s en buurten hebben genoeg van de mooie beloften als 

het kalf reeds verdronken is. Na zovele keren belazerd te zijn 

blijft de hamvraag: “waarom zal de politiek zich deze keer wel 

aan de belofte houden”. 

 

De regering belooft structurele maatregelen te zullen treffen  

Recentelijk hebben ook in de kustvlakte, w.o. Creola en 

omgeving in het district Saramacca, gezinnen te kampen met 

wateroverlast. Een Regeringsdelegatie heeft de 

buurtbewoners gesproken en hen veel sterkte toegewenst. Er 

zijn 150 voedselpakketten overhandigd. De regering zal zeker 

aandacht schenken aan het probleem, meldt het Burger 

Informatie Centrum Saramacca. De ministers hebben 

meegedeeld dat ze deze kwestie zullen bespreken binnen de 

regering. Er zullen structurele maatregelen getroffen worden 

om het probleem dat vaker terugkeert, op te lossen. Het 

ministerie van Openbare Werken zal worden gevraagd om in  

 

V 

Historische foto van Crematieoord Weg naar Zee 
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te komen met deskundig advies om het steeds terugkerende 

probleem te verhelpen. 

 

19 pompen voor US$ 13 miljoen opgeslagen 

De Regering van Suriname heeft sinds 2018 in het kader van de 

India-creditline 19 grote waterpompen voor plaatsing op 10 

locaties landelijk aangeschaft middels een lening van maar 

liefst US$ 12.6 miljoen. Volgens de voortgangsmonitoring van 

het Herstelplan is het project reeds voor “84% gerealiseerd” 

met de aantekening “reeds geleverd en opgeslagen”. Deze 

pompen blijken allemaal nog in originele verpakking in een 

door de Regering tegen een fors bedrag gehuurde loods van 

Kuldipsing opgeslagen. Het exacte huurbedrag per maand 

wilde men niet doorgeven. 

 

Regering: Shame on you 

Suriname heeft aan al de wereldconferenties geparticipeerd en 

de politici zijn voldoende op de hoogte van de bedreigingen 

voor ons land. Opeenvolgende Regeringen en parlementen 

hebben het belang van goed waterbeheer in woord en 

geschrift gepredikt. Toch functioneren de zovele 

waterschappen in Nickerie nauwelijks en zijn de 

aangekondigde nieuwe waterschappen nooit gerealiseerd. 

Terwijl de ministeries van LVV, OW en RO bakkeleien over wie 

het beleid voor de waterschappen mag bepalen blijft modern 

waterbeheer achterwege en lopen woonbuurten en 

productiegebieden met regelmaat onder water lopen. 

 

 

 

Terwijl delen van de kustvlakte, zowel woongebieden als 

landbouwgebieden in de kustvlakte, regelmatig onder water 

staan liggen er 19 sterke pompen in een loods te verroesten.  

 

Terwijl de rente op de lening van India aantikt worden de 

pompen maar niet nuttig ingezet. Terwijl de schade aan de 

agrarische productie in de ondergelopen gebieden toeneemt 

weigert ook deze Regering deze pompen te plaatsen. Dit 

beleid, dat weliswaar onder de vorige Regering is begonnen 

maar ook door deze Regering de afgelopen 20 maanden is 

voortgezet, is geen productie stimulerend beleid maar een 

productie vernietigend beleid. 

 

De conclusie is dan ook dat de natuur zich niet laat 

programmeren en elke samenleving de plicht heeft zich tegen 

de climate change in te dekken door gerichte 

waterbeheersings-maatregelen. De Regering zal deze pompen 

zo snel als mogelijk met prioriteit op de 10 locaties moeten 

plaatsen. Het kans is anders groot dat wanneer die gebieden 

de volgende keer weer onder water komen te staan en de 

politiek hun gezicht laat zien, de gemeenschappen ze gaan 

wegjagen. 

 

 

 

 

 

  

Bewoners van Creola en omgeving hebben regelmatig last van overstromingen 

 

De ministers Mathoera en Ramadhin in gesprek met getroffen bewoners 

mailto:inzicht@ves.sr
mailto:info@ves.sr
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uriname heeft een elektronisch Magazine erbij. Hoewel 

ze nog weinig bekendheid geniet bevat het bijzonder 

lezenswaardige artikelen over de agrarische sector, zowel 

nationaal als internationaal. Een bezoek aan 

www.agricopia.net is alleszins de moeite waard. 

 

Uitgever George Orie schrijft in Woord Vooraf: “Je vindt hierin 

achtergrondinformatie, tips en trucs voor beleidmakers, 

consumenten en producenten. Dit magazine is gemaakt voor 

zowel bestaande initiatieven die willen door ontwikkelen als 

voor starters die om ideeën verlegen zitten, ideeën om een 

initiatief te ontplooien. 

 

Internationale en Nationale oriëntatie 

Teleurstellend is wel te moeten constateren dat de agrarische 

sector maar weinig initiatief neemt. Dat heeft verschillende 

oorzaken, waarvan de eerste is gebrek aan informatie en 

voorlichting. Agrarische ondernemers verwachten dat de 

overheid, in deze het ministerie van LVV, tegen beter weten in 

zal voorzien in hun behoefte aan informatie.  

 

Onder informatie wordt hier verstaan alles wat aan 

inlichtingen, berichten, mededelingen of kennisoverdracht 

verstrekt of ingewonnen wordt om hun kennis over 

ontwikkelingen in hun vakgebied, of over een branche 

specifiek onderwerp te vermeerderen. Bijgevolg zijn ze niet op 

de hoogte van wat er zich buiten Suriname allemaal op hun 

vakgebied afspeelt. En zelf achter informatie aangaan doen ze 

niet, omdat ze veelal niet weten waar ze die moeten zoeken. 

Dat brengt dan weer met zich mee dat ze niet kunnen inspelen 

op veranderingen op markt en kansen aan zich voorbij laten 

gaan. Het artikel West Afrikaanse Peulgewassen is daar een 

mooi voorbeeld van. 

 

 

Marktgericht Produceren 

Een tweede horde die ze moeten nemen is de weg naar de 

markt, een weg die toch al niet over rozen gaat. In Suriname is 

het probleem bijna nooit de productie, maar de afzet. Iets 

produceren maar het aan de straatstenen niet kwijt kunnen, 

telt natuurlijk niet op. Maar als de straat niet weet, om bij 

dezelfde metafoor of beeldspraak te blijven, wat je allemaal te 

koop hebt, omdat je verzuimt dat onder zijn aandacht te 

brengen, dan schiet dat ook niet op. De markt gaat echt niet 

naar je toe komen om te vragen wat je allemaal te koop hebt. 

Je moet je product(en) aan de man en naar de markt brengen. 

Kortom, je moet aan marktonderzoek, aan marketing, sterker 

nog, aan exportmarketing gaan doen. Maar dat is makkelijker 

gezegd dan gedaan, want daar komen dan weer enkele zwakke 

punten om de hoek kijken. Eén zo’n zwak punt is het ontbreken 

van een Export Marketing Board. De ander daaraan 

gerelateerd manco, is het ontbreken van een Export-

Financiering Maatschappij, maar dat lijkt op dit moment nog 

een brug te ver. Dat het Ministerie van LVV nu het oprichten 

van Productschappen, binnen de op vrijdag 11 maart 

goedgekeurde Wet NOFA, wil stimuleren is leuk en aardig, 

maar je kunt niet het een doen en het ander laten. Stof tot 

nadenken…en terug naar de tekentafel? Een goede 

leesbeleving in een al even goede leesomgeving toegewenst”.  

 

Het Team van Agricopia bestaat uit: Martin Panday, 

Rosita Leeflang, Beta Debidien, Sharon Singh, Siegfried 

Gerling, Fred Soerodimedjo. De uitgever is George Orie. 

  

S 

De Nieuwe Magazine 

voor de Agrosector 
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p 22 maart heeft de Raad van Bestuur van het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) de eerste beoordeling 

afgerond van de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname. 

Het besluit van de Raad van Bestuur voorziet in een 

onmiddellijke uitbetaling van de tweede tranche van het EFF-

programma van ongeveer US$ 55 miljoen. De 36-maanden EFF-

regeling die het IMF-bestuur met de Surinaamse regering is 

overeengekomen op 22 december 2021, voor een bedrag 

circa.US$ 659 miljoen heeft als belangrijkste doelen:  

• Het ondersteunen van de overheidsbegroting door een 
discretionaire begrotingsconsolidatie naar 10% van het 
BBP van 2021 tot en met 2024. 

• De kwetsbaren te beschermen met sociale 
vangnetprogramma's. 

• De overheidsschuld terug te brengen tot een houdbaar 
niveau. 

• Het monetair- en wisselkoersbeleidskader en het 
financiële systeem stabiliserene institutionele capaciteit 
versterken om corruptie en witwassen aan te pakken en 
het bestuur te verbeteren. 

 
De heer Kenji Okamura, plaatsvervangend algemeen directeur 

en waarnemend voorzitter van het IMF bevestigde de positieve 

review met name door het beginnend herstel van de economie 

en de fiscale pogingen voor begrotingsconsolidatie. Echter 

zullen de voor dit jaar geplande maatregelen op het gebied van 

inkomstenverruiming en uitgavenbeperking door de overheid 

(ondanks de programma's voor sociale steun) van cruciaal 

belang zijn om de overheidsfinanciën te versterken en 

tegelijkertijd de meest kwetsbaren te beschermen. Net zo 

belangrijk zijn de onderhandelingen van de regering voor 

schuldsanering met particuliere en officiële bilaterale 

schuldeisers. De beoogde schuldverlichting, samen met 

begrotingsconsolidatie, zijn belangrijk voor Suriname om de 

schuldhoudbaarheid te herstellen. Het IMF onderschrijft dat 

structurele hervormingen om de capaciteit van het bestuur en 

de datakwaliteit te versterken topprioriteiten zijn. De 

autoriteiten moeten met urgentie maatregelen nemen om het 

bestuur van de centrale bank en de anticorruptie- en AML/CFT-

kaders te versterken. Technische bijstand van het IMF en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere ontwikkelingspartners zal een cruciale rol spelen 

bij de ontwikkeling van institutionele capaciteit. 

Tot slot wordt opgetekend dat het IMF-programma steeds 

aanloopt tegen aanzienlijke risico’s van zowel binnenlandse als 

externe bron. Een sterk eigenaarschap door de Regering en 

standvastige uitvoering van economische verantwoorde 

maatregelen, samen met voortdurende steun van de 

internationale gemeenschap, zullen essentieel zijn voor het 

langdurig succes.  

  

IMF-directie voltooit eerste  

evaluatie en continueert 

financieringsprogramma 

O 
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Voorwoord: 

Anthony Caram, Gerard Lau en Marein van Schaaijk trachten 

onder meer door middel van een decompositie van het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zich een 

onderbouwd oordeel te vormen over de mate van effectiviteit 

van het in juli 2021 door de Centrale Bank geïntroduceerde 

instrument van de termijndepositoveilingen; dit mede tegen 

de achtergrond van de daarmee gemoeide kosten. Van belang 

hierbij is dat het MacroabcSU model een sterk verbeterde 

economische omgeving voor Suriname laat zien, ondanks het 

feit dat het OMO- instrument nog niet in het model is 

opgenomen. Deze uitkomst is verkregen op basis van de 

assumpties en aannames in het Behoedzame Scenario van 

Januari 2021. 

 

De vraag die wij proberen te beantwoorden is welke extra 

toegevoegde waarde de toepassing van dit instrument met 

zich meebrengt. Onze voorlopige indruk is dat deze 

toegevoegde waarde relatief beperkt is, gegeven de 

karakteristieken, de huidige staat van de economie van 

Suriname en de inzet van traditionele, niet-marktconforme 

instrumenten in het kader van het Herstelplan. Daarom moet 

meer werk worden verricht en moeten meer cijfers publiekelijk 

beschikbaar zijn. Modelmatige aanpassingen dienen te worden 

gedaan om het macro-economisch effect van dit instrument te 

kwantificeren. Een en ander moeten wij ook bezien binnen de 

context van de kleinschaligheid van de economie, alsook van 

de minder ontwikkelde vermogensmarkten en de bestaande 

distorsies. Het is niet reëel om te verwachten dat onder de 

aangeduide omstandigheden er een aanvaardbare 

marktwerking zal zijn die efficiënte resultaten oplevert. 

 

Deze paper bestaat uit 2 delen, te weten een kwalitatieve 

macro-economische beschouwing over de achterliggende 

oorzaken van de inflatie en een kwantitatieve technische en 

modelmatige onderbouwing van onze analyse. Onze 

gedachten hierover blijven zich continue ontwikkelen. Wij 

hopen dat deze paper de lezer meer inzicht zal geven over het 

inzetten van het OMO- instrument en dat de technische 

analyse u ook inzicht verschaft over de modelmatige 

berekeningen, zoals wij die hanteren.  

 

Deel 1: De inflatieproblematiek en het monetair 

beleid nader bezien 

De kern van ons betoog 

Na een vrij rustig verloop in de twee voorafgaande jaren, 

schoot het jaargemiddelde prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie in 2020 omhoog tot 35% en vervolgens tot 

59% in 2021. Als hoedster van onze nationale munt, maakt de 

Centrale Bank zich terecht zorgen over deze prijssprong. Mede 

op aandringen van het Internationaal Monetair Fonds, zag zij 

hierin aanleiding om rond juli 2021 het raamwerk van het 

monetair beleid uit te breiden en te wijzigen. Hiermee beoogt 

zij de effectiviteit van haar taakuitoefening te vergroten. Met 

het in het kader van dit raamwerk veilen van termijndeposito’s 

tracht zij de beoogde monetaire stabiliteit beter te bereiken en 

wel door de wisselkoers en de rentestand op marktconforme 

basis tot stand te laten komen. Voorheen werd het monetair 

beleid primair gevoerd met inzet van traditionele, niet-

marktconforme instrumenten. 

 

In dit artikel vragen wij ons af of de inzet van het 

veilingeninstrument vanaf het genoemde tijdstip wel nodig is 

geweest, mede gelet op de daarmee gemoeide kosten. De 

prijssprong werd immers grotendeels veroorzaakt door de 

unificatie van de officiële SRD/US$ en de vrije marktkoers in 

september 2020. Na ongeveer een jaar begon het 

inflatietempo af te zwakken vooral als gevolg van het 

stopzetten van de monetaire financiering door de Staat en het 

achterblijven van loonstijgingen bij de inflatie. De meningen 

over het effect van de veilingen lopen uiteen, mede omdat 

gedetailleerde geaggregeerde cijfers niet voor het publiek 

beschikbaar zijn. Wij zijn geneigd te twijfelen aan hun 

effectiviteit in 2021 en 2022. Wij zijn voorts van mening dat 

onder verbeterde omstandigheden de veilingen wel een 

bijdrage kunnen leveren aan het zodanig reguleren van de 

binnenlandse liquiditeit dat de macro-economische 

bestedingen in de pas lopen met het aanbod van goederen en 

diensten. 

 

Opvallende sprong van het inflatietempo  

Het monetaire beleid van de Centrale Bank richt zich thans 

mede op de beheersing van vooral de SRD component van het 

zogenoemde basisgeld. Per definitie is het basisgeld gelijk aan 

de som van de door de banken bij de Centrale Bank 

aangehouden deposito’s en de bankbiljetten in omloop. Ter 

beheersing van het basisgeld veilt zij sinds juli 2021 regelmatig 

kortlopende rentedragende termijndeposito’s onder de 

banken. Deze sluizen een deel daarvan door naar hun klanten. 

STUSECO
sedert 1977

De essentie van het OMO-beleid van de 
CBVS nader beschouwd middels: 

De decompositie van de inflatie en het 
toegepaste Macro Economisch beleidskader 

   INGEZONDEN 
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Geaggregeerde gegevens over dit doorsluizen en over de 

voorwaarden waaronder het geschiedt zijn niet beschikbaar 

voor het publiek. Via beheersing van de omvang van het 

basisgeld tracht de Centrale Bank invloed uit te oefenen op de 

liquiditeitspositie en het geldscheppend vermogen van de 

banken en uiteindelijk op de omvang van de maatschappelijke 

geldcirculatie en het inflatietempo. In theoretische zin is deze 

gedachtegang prima en werkt zij goed in vooral de 

geavanceerde economieën. Er bestaat echter twijfel over de 

effectiviteit van dit instrument als het wordt toegepast in een 

andere omgeving. Het is bekend dat marktconforme 

monetaire instrumenten minder goed werken waar 

dynamische markten ontbreken en er sprake is van al te grote 

onevenwichtigheden in de economie. In Suriname is hiervan 

momenteel nog sprake. 

 

In de loop van 2021 is hier de monetaire ontwikkeling 

geleidelijk in wat minder onstuimig vaarwater terecht 

gekomen. Na het besluit tot unificatie van de officiële en de 

cambiokoers op een niveau van circa SRD 21,50 per US dollar, 

is deze koers nu alweer ruim een jaar stabiel en laat zij zelfs een 

licht dalende neiging zien. Ook het prijsindexcijfer op 

maandbasis toont sinds begin van het genoemde jaar een 

voorzichtige daling, zij het dat het niveau nog hoog en het 

verloop nog wisselvallig is. Gedurende september 2021 tot en 

met februari 2022 beliep de gemiddelde maandinflatie 2,0%. 

Voor de komende jaren wordt een verdere daling verwacht. 

Een samenstel van factoren draagt bij tot deze op zich 

bemoedigende tendens. Prijsdrukkende effecten gaan uit van 

het gematigde macro-economisch bestedingsniveau van de 

publieke en private sectoren. Dit gaat gepaard met de 

vermindering van de invoer van goederen en diensten. De 

inflatie draagt bij tot absorptie van tenminste een deel van de 

bestaande overliquiditeit en vervolgens tot het dempen van de  

inflatieverwachtingen. Voor 2020 en 2021 zien wij geen 

onbeheersbare monetaire impulsen. Er zijn indicaties dat er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een zekere krapte aan Surinaams geld is in relatie tot de te 

verrichten transacties. Money matters. Voor een beschouwing 

over de ontwikkeling en de achtergronden van het bedoelde 

samenstel van factoren verwijzen wij naar het Herstelplan.  

 

Geactualiseerde exercities met het MacroabcSU model van 

Marein Van Schaaijk bevestigen dat de vermindering van het 

inflatietempo zich zal voortzetten, indien en naarmate wordt 

vastgehouden aan het huidige voorzichtige budgettaire, 

monetaire en beloningsbeleid. Deze maatregelen en 

omstandigheden werpen gunstige resultaten af: Voor 2022 

wordt verwacht dat het stijgingstempo van de jaargemiddelde 

prijsindex zal teruglopen tot 34% en daarna progressief verder 

zal afnemen. Uitgaande van de gemaakte vooronderstellingen 

verbetert ook onder meer de bruto internationale 

reservepositie, terwijl de wisselkoers goeddeels constant blijft. 

Zie onderstaande tabel 1.  

 

Belangrijk is dat in het genoemde model de depositoveilingen 

niet zijn opgenomen en dus uiteraard geen invloed 

uitoefenen op de bevredigende modeluitkomsten. Aan de 

technische aspecten van ons betoog besteden wij aandacht in 

een artikel dat binnenkort wordt opgenomen in de online 

publicatie bij www.Stuseco.nl 

 

Onduidelijke inzichten over de termijndepositoveilingen van 

de Centrale Bank 

Op basis van onze eerdere argumenten vragen wij ons af of en 

in hoeverre het instrument van de termijndepositoveilingen 

onder de in 2021 en 2022 geldende omstandigheden materieel 

heeft bijgedragen aan de geconstateerde verbetering van het 

monetaire klimaat. Om verschillende redenen bestaat er bij 

ons hierover twijfel. Wij kunnen weliswaar onze twijfel niet 

met harde cijfers onderbouwen, maar beschikken wel over 

betrouwbare indicaties dat deze twijfel terecht is. Wij 

verwijzen allereerst naar de eerder besproken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1  Kerngegevens target Behoedzaam  scenario CHP

doelvariabelen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Midden Wisselkoers SRD/$ rate 13 21 21 21 21 21

Cambio Wisselkoers SRD/$ rate 17

CBvS Wisselkoers SRD/$ rate 9

CPI %  33 57 34 12 4 4

Int. Reserves CBvS in maanden import >3 4 6 6 7 7 7

Binnenlandse (=Mon) fin overheid in % BBP % <3% 16 5 0 4 3 3

Reëel BBP % zo hoog mogelijk -25 0 1 3 3 3

Werkgelegenheid bedrijven % zo hoog mogelijk -13 -13 0 2 3 3

Reëel loon bedrijven % zo hoog mogelijk -14 -22 0 6 -1 2

Reëel loon bedrijven, index 2019=100 zo hoog mogelijk 86 67 67 72 71 72

Werkloosheid % zo laag mogelijk 17 20 22 23 23 23

AOV reëel % % zo hoog mogelijk 13 -3 3 10 2 2

AOV uitkering in % armoedegrens 49 48 49 54 55 56

Overheidsschuld in %BBP <60 94 78 61 57 56 55

M2 - v v dep. Ingezetenen/ GDP perunage 0,39 0,28 0,31 0,38 0,44 0,50

NFA US$mln 880 1138 1329 1537 1744 1960

bron: MacroabcSU maart 2022 
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modeluitkomsten, welke zonder de inzet van 

termijndepositoveilingen al bevredigend zijn. In de tweede 

plaats merken wij op dat deze uitkomsten worden 

ondersteund door te kijken naar de achterliggende oorzaken 

van de stijging van het prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie.  Zie tabel 2 hieronder. 

 

De stijging van de prijsindex werd volgens onze schatting in 

2020 en 2021 voor respectievelijk circa 76% en 51% 

veroorzaakt door de toegenomen invoerkosten, welke op hun 

beurt vooral werden opgestuwd door de depreciatie van de 

Surinaamse dollar. Het is ten derde indicatief dat het overgrote 

deel van het goederenpakket, waarop de berekening van het 

prijsindexcijfer is gebaseerd, bestaat uit importen. De 

genoemde argumenten bevestigen het dominante belang van 

een stabiele wisselkoers en van de vergroting van de lokale 

productie. Het sterke effect van de invoerkosten op de inflatie 

betekent dat bijdragen van de overige kostenfactoren, 

waaronder de lonen en andere getroffen beleidsmaatregelen, 

minder gewicht in de schaal legden. De monetaire invloed op 

de kosteninflatie was ook van minder gewicht; 

vermeldenswaard is dat de liquiditeitsquote (exclusief 

vreemde valutadeposito’s) recent een dalende tendens laat 

zien.  

 

Mede door de daling van het gemiddelde reële inkomen lijkt er 

veeleer sprake te zijn van een tekortschietende koopkrachtige 

vraag naar goederen en diensten. Er was vooral sprake van een 

kosteninflatie dan van een bestedingsinflatie gevoed door 

monetaire impulsen. Specifiek monetaire instrumenten zijn 

onder deze omstandigheden op zich minder effectief bij de 

inflatiebestrijding. In het kader van het Herstelplan is daarom 

terecht een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen 

ingezet, onder andere gericht op het aanpakken van de 

achterliggende oorzaken van de inflatie. Het effect van de juli 

2021 geïntroduceerde depositoveilingen was volgens ons in de 

door ons onderzochte periode relatief beperkt. Zonder in te 

gaan op allerlei technische aspecten van de veilingen, merken 

wij nog op dat ook marktimperfecties hun effectiviteit hebben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontkracht. Wij hebben de indruk dat de banken de ontvangen 

termijndepositorente vooral bij de start van de veilingen 

onvoldoende hebben doorgegeven aan de spaarders. Banken 

hebben de kredietkosten evenmin opgetrokken in de mate 

zoals aanvankelijk bedoeld door de Centrale Bank.  

Er zijn wel indicaties dat deposito’s in vreemde valuta van 

cliënten deels worden omgezet in SRD. Met de opbrengst liften 

de cliënten mee in de termijndepositotransacties van banken. 

Op deze wijze kunnen zij profiteren van de hoge rente. Dit 

ontmoedigt het besteden en het afvloeien van geld naar het 

buitenland, dat op zich positief is. Het is echter onduidelijk welk 

kwantitatief effect hiervan uiteindelijk uitgaat op het 

monetaire klimaat: is het slechts een zeer tijdelijk speculatief 

of duurzamer uitstel van het besteden? Anderzijds brengen de 

veilingen rentekosten en daardoor bedrijfseconomische 

risico’s voor de Centrale Bank met zich mee. Deze kosten zijn 

onlangs weliswaar opvallend sterk gedaald, maar blijven voor 

haar een last.  

 

Hier komt bij dat naar onze mening de rentedaling niet primair 

is veroorzaakt door de veilingen, maar mede door de 

opgeklaarde inflatieverwachtingen. Aldus ontstaat er een 

omgekeerde causaliteit: de hoge OMO-rente had niet, zoals 

het beleid beoogde, primair gezorgd voor vermindering van 

het inflatietempo, maar de opgeklaarde inflatieverwachtingen 

hebben primair gezorgd voor de rentedaling. Een 

rentedrukkend effect zal ook zijn uitgegaan van het recent 

minder te koop aanbieden van termijndeposito’s. Kennelijk is 

het verschil tussen de feitelijke gezamenlijke liquiditeit van de 

banken en de normatieve basisgeld target van de Centrale 

Bank kleiner geworden, wat inhoudt dat de bancaire 

overliquiditeit is verminderd. In ons betoog hebben wij 

aangegeven welke oorzaken naar onze mening vooral aan deze 

vermindering hebben bijgedragen. 

 

Geaggregeerde gegevens over de effecten van de veilingen zijn 

niet gepubliceerd; dit heeft ons onderzoek gehinderd. 

Vaststaat dat de Centrale Bank voor een dilemma staat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Onderbouwing CPI% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CPI % actual 4,4 32,9 57,1 34,1 11,6 3,7 3,7

Kostprijs % geschat 7,6 32,9 57,1 34,1 11,6 3,7 3,7

Verschil -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Imports 4,2 25,0 29,4 4,0 1,2 1,1 1,1

Private wage bill 0,6 2,0 2,6 2,5 1,5 0,2 0,4

Informal sector 0,7 2,4 4,2 5,0 3,2 0,5 0,9

Other (capital) 1,3 6,3 12,4 13,5 5,8 1,9 1,2

Indirect taxes 0,8 -2,7 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0

ADD factor in costprice 0,0 0,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0

bron: Voorlopige cijfers Macroabc maart 2022
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waarvan zij zich terdege bewust is. Een complicatie is dat de 

leningsovereenkomst met het IMF haar verplicht tot het 

voorlopig inzetten van het deposito-instrument, inclusief een 

vooraf vastgesteld star kwantitatief schema voor het verloop 

van het basisgeld; dit gebonden zijn aan zo een star veiling 

schema, verstoort de effectieve marktwerking.  Tegelijkertijd 

erkennen wij dat ook onze interpretatie van de feitelijke 

ontwikkelingen nader onderbouwd dient te worden. Er zal in 

ieder geval getracht moeten worden de bestaande 

macromodellen uit te bouwen met een monetair blok. Er 

dienen hierin meer monetaire variabelen en instrumenten te 

worden geïncorporeerd. Om een dergelijk modelblok te 

bouwen is een samenstel van additionele geaggregeerde 

gegevens nodig over onder meer het gedrag van bij de 

veilingen betrokken marktpartijen Op basis van de uitkomsten 

van deze modellen, kan een beter onderbouwde uitspraak 

worden gedaan over de effectiviteit van de veilingen. Ons 

onderzoek is dan ook niet afgerond. Verder onderzoek is nodig; 

het werk is nog in uitvoering. 

 

Nadere evaluatie van de termijndepositoveilingen gewenst 

Op basis van de voorgaande beschouwingen komen wij tot de 

conclusie dat er bij ons twijfel bestaat over de materiële 

effectiviteit van de depositoveilingen sinds medio 2021. Deze 

twijfel wordt mede gevoed doordat wij niet over voldoende 

kwantitatieve gegevens beschikken. Wij zijn niettemin van 

mening dat het verloop van het inflatietempo vooral werd 

veroorzaakt door de aanvankelijk opstuwende en de 

naderhand afzwakkende effecten van traditioneel geaarde 

overheidsmaatregelen op het inflatietempo en door de slapte 

in de algemene bedrijvigheid. Van een stabiele wisselkoers was 

er al sprake voor de veilingen van start gingen. De bijdrage van 

de veilingen aan de inflatiebestrijding had volgens ons minder 

gewicht, maar vergde vooral aanvankelijk een hoge prijs. Wij 

vragen ons dan ook af of de tijd rijp was en is om te steunen op 

marktconforme monetaire instrumenten. Is het wel reëel 

geweest om te verwachten dat de marktwerking aanvaardbare 

of efficiënte resultaten zal opleveren in een kleinschalige 

omgeving die zich kenmerkt door het ontbreken dan wel in 

onvoldoende mate aanwezig zijn van ontwikkelde 

vermogensmarkten? Bovendien verkeert de economie van 

Suriname thans in een gecompliceerde aanpassingsfase. In een 

dergelijke omgeving blijft naar onze mening effectieve strakke 

leiding en bijsturing door de Centrale Bank noodzakelijk. Wij 

hebben diverse argumenten aangedragen om onze mening zo 

veel mogelijk te onderbouwen. 

 

De geschetste spanning tussen de effectiviteit van de 

depositoveilingen en de daarmee gemoeide kosten, wakkert 

de discussie hierover aan. De vraag is hoe de Centrale Bank  het 

hoofd kan bieden aan het aangegeven dilemma, mede gelet op 

de genoemde verplichting ten opzichte van het IMF. Zoals 

opgemerkt is hierover nader overleg tussen de betrokken 

stakeholders en verder onderzoek nodig. Ofschoon het 

veilingensysteem intussen op onderdelen is verbeterd, lijken 

verdere verbeteringen gewenst om hun effectiviteit naar de 

toekomst toe te vergroten. Het is wellicht een idee om de 

omvang en de frequentie van de veilingen voorlopig te 

verminderen en tegelijkertijd de looptijden van de deposito’s 

te verlengen. Te zijner tijd kan het aantal veilingen geleidelijk 

weer worden opgevoerd, naarmate de condities voor het 

steunen op marktconforme instrumenten verbeteren. 

Naarmate de condities gunstiger zijn, kunnen de veilingen wel   

een navenante materiële bijdrage leveren aan de monetaire 

stabiliteit, gegeven de bestaande correlatie tussen de ex-ante 

geldstroom en de ex ante goederen- en dienstenstroom. 

 

Te overwegen valt ook de opzet van de veilingen verder aan te 

passen, zodat de daarmee gemoeide kosten niet langer ten 

laste komen van de Centrale Bank. Aangezien monetaire 

stabiliteit een collectief goed is dienen de kosten voor 

waarborging daarvan niet indirect, maar direct ten laste van de 

Staat te worden gebracht; bijvoorbeeld door in plaats van in 

termijndeposito’s in Treasury Bills te handelen. De daarmee 

gemoeide kosten gaan dan wel ten koste van andere 

overheidsdoelen. In de tussentijd dient de Centrale Bank nog 

sterker te vertrouwen op het moral suasion instrument en op 

de beschikbare macro-prudentiële richtlijnen en voorschriften, 

welke in landen met een kleine economie en een 

onderontwikkelde financiële sector effectief zijn en minder 

kosten met zich meebrengen. Extra onderzoek is vereist om 

nader inzicht te krijgen in de kwantitatieve effecten van de 

veilingen, alsook van de omstandigheden waaronder zij 

effectiever kunnen zijn. Er is dan meer transparantie vereist 

met betrekking tot het gehele veilingenproces en de effecten 

daarvan. Het succes van de veilingen en in feite van alle 

afzonderlijke monetaire instrumenten is overigens sterk 

afhankelijk van de mate waarin zij worden ondersteund door 

een samenhangend pakket van complementaire 

beleidsmaatregelen en door het heersende omgevingsklimaat.  

 

Deel 2: Inflatie Decompositie   
Vanwege de lengte van onze paper en de beschikbare 

publicatie ruimte, verwijzen wij naar de website van Stuseco, 

waar de gehele paper kan worden gedownload.  

- Deel 1 geeft weer de essentie van de paper in kwalitatieve 

vorm.  

- Deel 2 geeft weer de kwantitatieve onderbouwing van 

Deel 1. 

 

Link: www.stuseco.nl, In tab RAPPORTEN EN ARTIKELEN 

 

Auteurs: 

Anthony Caram, Gerard Lau en Marein van Schaaijk 

Utrecht/ Den Haag/ Paramaribo, 31 maart 2022 

  

http://www.stuseco.nl/
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De kern uitdaging van de economische problematiek van 
Suriname is de transformatie van een eenzijdige 
mijnbouw economie naar een bredere basis productie-
economie op basis van de duurzame sectoren. 
Verandering hierin is geen optie maar een harde 
noodzaak. Dit is de lijn die door de Overheid en het 
bedrijfsleven gezamenlijk moet worden uitgezet.  
 
De meeste projecten in het Herstelplan 2020-2022  
regarderen het beleidsgebied van het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en dateren van de 
vorige regeerperiode. Het ontbreekt aan creativiteit en 
werklust om nieuwe oplossingen/projecten te initiëren 
en er is dan ook geen toename te verwachten van de 
agrarische productie en de export.  
 
Wet NOFA werkt nog niet 
In maart is in DNA de Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds 
Agri-Business (NOFA) goedgekeurd. Er is SRD 100 miljoen 
door de Regering gereserveerd voor NOFA. Wat belet de 
Regering om met vaart uitvoering hieraan te geven. In 
plaats van het Bestuur te benoemen en NOFA 
operationeel te maken wordt er weer de zoveelste 
commissie benoemd door LVV. 
 
Elke dag lezen we krantenkoppen die de teloorgang in de 
agrarische sector weergeven. Protesterende boeren in 
de rijstsector die schreeuwen om aandacht en het 
financieel niet meer redden. Agrariërs die smeken om 
een financieringsfaciliteit. Pluimveeboeren die het niet 
meer zien zitten. Agrariërs in het binnenland die hun 
producten verloren zien gaan door de overstromingen en 
in vele gevallen hun producten niet kwijt kunnen. 
Organisaties in de agrarische sector die aan de bel 
trekken dat het LVV beleid niet stimulerend is, maar juist 
productie ontmoedigd.  
 
FAO conferentie1 
Terwijl de problematiek om zich heen grijpt is de minister 
van LVV op een FAO conferentie in Ecuador en vraagt 
“hulp” voor het vraagstuk van “tussenpersonen” in de    

 
1 http://www.dwtonline.com/laatste-
nieuws/2022/03/31/sewdien-vraagt-fao-hulp-voor-vraagstuk-
van-tussenpersonen/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agrarische sector. Dit is een “contradictio in terminis”. 
Terwijl de nood in Suriname hoog is en de problemen de 
pan uitrijzen, houdt de minister zich bezig met 
“verhaaltjes” op een internationaal forum. Heeft de 
minister wel door hoe belangrijk “tussenpersonen” zijn in 
een waardeketen. Binnen de structuur van onze 
agrarische productie, vaak ook in rurale gebieden, speelt 
de “tussenpersoon” een belangrijke rol. De productie 
gebieden zijn ver gelegen van de “markt”. De agrarische 
producten die verbouwd worden door de landbouwers in 
de districten en in het binnenland vinden hun weg naar 
de markt via de “tussenpersonen”. Heeft de minister zich 
afgevraagd wat het antwoord is bij het wegvallen van de 
“tussenpersonen”. Wat juist aandacht behoeft is dat LVV 
ondersteuning biedt om de rol van de “tussenpersonen” 
prijstechnisch correct in te stellen binnen de 
waardeketen en het trainen van de “tussenpersonen” in 
de na-oogst behandelingen van agrarische producten.  
 
LVV heeft geen Beleidsnota 
Ondanks de alsmaar groter wordende uitdagingen in 
Suriname zien we dat LVV nog steeds geen beleidsnota 
heeft voor het te voeren agrarisch beleid. Op basis van 
welk plan wordt er agrarisch beleid uitgevoerd is de 
vraag. Dit maakt evalueren en beoordelen moeilijk. LVV 
zit vol met documenten. De afgelopen tientallen jaren 
zijn diverse documenten opgesteld, zoals het Agrarisch 
Sectorplan, diverse beleidsnota’s, witboeken en de 
Kaplan studie. In deze documenten zijn er bruikbare 
elementen die aangepast en uitgevoerd moeten worden. 
Binnen de IDB en SAMAP projecten zijn er mogelijkheden 
om zaken op te pakken. President Santokhi heeft 
aangegeven dat er meer fondsen komen vanuit de IDB en 
de Wereldbank. Maar de goede plannen ontbreken en 
LVV geeft geen richting hieraan middels een intensieve 
samenwerking met de organisaties in de agrarische 
sector en het bedrijfsleven. 
 

Buitenlandse Reizen  
De constatering is dat terwijl het beleid voor een 
duurzame ontwikkeling en groei van de agrarische sector 

Een kwestie van Prioriteiten;   

Terwijl de problemen toenemen en boeren 

protesteren, reist de minister de wereld rond 
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ontbreekt, de minister de Wereld rondreist. De afgelopen 
periode minimaal twee keren naar Guyana, minimaal 
twee keren naar Nederland, eenmaal naar Turkije, en 
tweemaal naar Dubai/VAE en eind maart naar Ecuador. 
Wat hebben die 8 reisjes de sector opgeleverd. Voor 
begin april staat op schema een reisje naar Barbados en 
midden april waarschijnlijk weer naar Nederland. Helaas 
is er totaal geen transparantie in de diverse reizen. Wat 
hebben de reizen Suriname opgeleverd en wat is het 
positieve effect op de agrarische sector.   
 

Begin November 2020 was er een hoog ambtelijk overleg 
tussen Suriname en Nederland. Agrarisch beleid stond 
hoog op de agenda. Zestien maanden verder zonder enig 
zichtbaar resultaat. Zelfs President Santokhi is samen 
met de Minister van LVV naar de Wageningen 
Universiteit geweest in September 2022. Er zou een 
samenwerking worden opgezet tussen beide landen en 
ook een intensieve relatie tussen LVV en de Nederlandse 
Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) welke van belang 
is voor de exporten van agrarische producten. Zeven 
maanden verder en nog geen enkele schot in de zaak. 
 
Guyana 
Terwijl de problematiek in Suriname om zich heen grijpt 
zien we dat Guyana een visie neerzet om haar agrarische 
ontwikkeling drastisch ter hand te nemen. Het Jagdeo 
initiatief wordt uit de koelkast gehaald. Guyana wil dat de 
voedselimporten van de CARICOM voor 25% (ongeveer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USD 1 miljard) moet worden vervangen door CARICOM 
productie. Verder wenst Guyana het hart te worden van 
de kippenvlees voorziening van de CARICOM met een 
sterke ontwikkeling van de pluimvee sector, waarbij zij 
zelf voedergewassen zoals Soya en Mais zullen telen. 
Productie faciliteren vraagt een goede voorbereiding en 
vooral een intensieve samenspraak met de ondernemers 
in de agrarische sector. 
 
Gooi het roer nu om 
Om onze economie te ontwikkelen moet de ontwikkeling 
van een duurzame productie economie centraal staan. 
De agrarische potentie moet maximaal benut worden. 
Om dit te bewerkstelligen moet het roer drastisch 
worden omgegooid. Op deze weg doorgaan leidt ons 
regelrecht naar een toestand waarbij we steeds meer 
elementaire basis producten zullen moeten importeren. 
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De opvallende wegblokkade van de ontevreden padieboeren 

in Nickerie de afgelopen week gaat wederom over de 

opkoopprijs van natte padie. Dit regelmatig terugkerend 

probleem wordt telkenmale met lapmiddelen gedekt, maar 

aan de structurele oorzaak wordt er niets gedaan. De 

inefficiënties binnen de gehele productieketen van 

veldproductie tot aan de supermarkt (populair gezegd van 

grond tot mond) of exporthaven komen voort uit het gebrek 

aan samenwerking en in sommige gevallen zelfs openlijke 

tegenwerking van de verschillende stakeholders in de sector.  

 

Blokkade Henarbrug 

Nu de boeren zich in grote getale op de weg bij de Henarbrug 

zijn neergestreken is er ineens een “Overlegorgaan” uit de 

hoed getoverd. Die zal dit brandje wel even moeten blussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VES heeft met genoegen kennisgenomen van het 

voornemen van de Regering om te komen tot de oprichting van 

1 of meerdere Productschappen. Middels Productschappen 

kunnen bedrijven door overleg en vereniging van kennis en 

expertise binnen hun productiekolom tot verbeterde  

 

resultaten en hierdoor sterkere economische sectoren komen. 

Binnen een Productschap kan gezamenlijk gewerkt worden aan 

een betere kwaliteit en hogere volumes. In het agrarisch beleid 

is dit een randvoorwaarde voor voedselzekerheid en -

veiligheid. De gedachte van sectorversterking door instelling 

van Productschappen is echter niet alleen van toepassing 

binnen de agrarische sector. Deze voor Suriname nieuwe 

publiekrechtelijke organisatievorm kan ook bijdragen aan de 

versterking van de niet-agrarische bedrijvigheid. Dit positief 

initiatief verdient derhalve alle ondersteuning.   

 

Historie Productschap Rijst 

Het idee voor het opzetten van een Productschap komt voort 

uit de zwakke organisatie van de productiekolom rijst. In 2005 

is er in opdracht van de toenmalige minister van PLOS door een 

consultancy team aan de toenmalige minister van LVV een 

Projectdossier Productschap Rijst aangeboden. De nieuwe 

publiek-rechterlijke organisatievorm zou dan bepaalde taken 

die normaal bij de Staat (lees LVV) horen overnemen. Dit model 

is gestoeld op de positieve ervaringen in Guyana en in 

Nederland. Dit model heeft de Minister afgewezen met als 

argument dat niemand macht vrijwillig afstaat. Als doekje voor 

het bloeden werd er een commissie Voorloper Productschap 

ingesteld waar nooit meer iets van is gehoord. 

 

Productschap Rijst is geen optie maar Noodzaak 

Na ca. 10 jaar werd in april 2016 door een particuliere 

initiatiefgroep de Nationale Rijst Conferentie georganiseerd 

waarin de problematiek van de sector in al haar facetten is 

belicht. De 2-daagse conferentie was deels in Paramaribo en 

deels in Nw. Nickerie. Ook hier stond de opzet van het 

Productschap Rijst centraal maar ondanks het brede draagvlak 

is er door gebrek aan leiderschap niets van gekomen. Toen de 

Regering Santokhi-Brunswijk aantrad werd ook het 

Productschap genoemd. Het heeft echter ook bij deze Regering 

geen prioriteit want na meer dan 20 maanden is er nog steeds 

geen functionerend Productschap.  

 

Ondeugdelijk Wetsontwerp 

Nu ligt er bij DNA een “wetsontwerp houdende regels ter 

instelling van Productschappen”. Helaas blijkt nu dat, terwijl er 

een gedegen stuk wetsproduct aan het Productdossier van 

2005 van de hand van de juristen S.Marica en H.Essed was 

gehecht, de opzet van een onafhankelijk functionerend 

Productschap geheel verminkt door het Ministerie van LVV. In 

De Padieprijs; een reflectie van de voortdurende 

desorganisatie van de Rijstsector 
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Mail voor meer info naar: 

inzicht@ves.sr of info@ves.sr  

het bij DNA ingediende wetsontwerp blijkt een Productschap 

te zijn vervormd tot een politiek gestuurd orgaan.  

 

De VES is door de commissie gevraagd om commentaar te 

geven op de ontwerpwet productschappen. De VES heeft 

daarbij enkele fundamentele specifieke zorgpunten 

geformuleerd. 

 

Rol van de SER 

In de conceptwet is in artikel 2 aangegeven dat voor de 

instelling van een productschap de “SER” wordt “gehoord” 

terwijl in artikel 3 bij wijziging en opheffing de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken wordt gehoord. Dit is niet consistent. 

Op basis van hun specifieke doelstellingen zal één van deze 

organisaties met de advisering vooraf worden belast.  

 

Artikel 3 biedt ruimte voor (politieke) willekeur, aangezien een 

productschap kan worden opgeheven buiten de stakeholders 

om. Op zijn minst zal het Bestuur van het Productschap hierbij 

moeten worden gehoord. Ook de formulering van artikel 4 zal 

leiden tot ‘subjectiviteit”. Er behoren duidelijkere criteria voor 

de representativiteit te worden geformuleerd ter bepaling 

welke organisaties voordrachten kunnen doen. Wijziging van 

de initieel geselecteerde organisaties kan het beste niet elke 3 

jaar door de minister, maar op verzoek van het Bestuur van het 

Productschap door de minister worden aangewezen. Het 

aantal personen die zitting mogen hebben in het bestuur van 

een productschap en het wijzigen van het aantal dient in het 

Instellingsbesluit te worden aangegeven. 

 

Vanwege de verschillen binnen de bedrijfstakken zal voor elk 

productschap de samenstelling evenals de aantallen 

verschillen (Artikel 5, lid 1). Het is niet duidelijk waarom er 4 

vertegenwoordigers van werknemers dienen te participeren. 

Van belang is om zoveel als mogelijk relevante stakeholders 

zitting te laten hebben in het bestuur. 

 

Minister benoemd Voorzitter Productschap 

Het voordragen van de voorzitter door de minister is in 

flagrante strijd met het principe van politieke 

onafhankelijkheid. Het “gehoord worden” van het bestuur is 

vrijblijvend en kan door de minister worden genegeerd (Artikel 

5, lid 2).  Dit gaat niet werken zal moeten worden vervangen 

door: “De voorzitter wordt door de minister bij beschikking 

benoemd, na bindend advies door de door de stakeholders 

voorgedragen leden van het Bestuur”. 

 

Het is duidelijk dat de politiek in het voorgesteld Productschap 

een te dominante rol zal spelen, welke niet door de boeren 

noch de verwerkers zal worden geaccepteerd. Als de minister 

van LVV ook nog als toezichthouder zal fungeren voor het 

Productschap (Artikel 20), welke instantie zal dan fungeren als 

beroepsinstantie? 

 

De conclusie is dan ook dat alleen met inachtneming van 

eerdergenoemde kanttekening het bij wet mogelijk maken van 

Productschappen de ondersteuning van de VES verdient. 

 

 

 

 

  

Heeft u uw VES Lidmaatschap 

Contributie al betaald? 

Zie hieronder onze bankrekening nummers 

Rekeningnummers bij de Hakrinbank N.V.: 

SRD 20.548.12.01 

USD 26.812.39.26 

EUR 26.692.26.51 

 

Wij doen u hierbij het vriendelijk verzoek uw 

naam te vermelden in de omschrijving bij de 

storting of overmaking op de VES SRD rekening. 

Donaties zijn ook welkom. 

 

mailto:inzicht@ves.sr
mailto:info@ves.sr
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PRODUCTIESTRUCTUUR, 

PRODUCTIESYSTEEM EN 

ECONOMISCHE GROEI; 

De zoveelste kans voor Suriname 
 

Inleiding  

Er gaat geen dag voorbij of in landen als Suriname, maar ook in 

de Caribische regio, in Zuid America en verder, wordt er 

gepraat over economische groei en ontwikkeling. Wat zijn 

randvoorwaarden, vertragingen, welke Overheids-

maatregelen, welke investeringen die de groei moeten 

bevorderen, en meer productie-gerelateerde onderwerpen.  

Wij staan als land weer eens op een kruispunt van keuzen:   

1) welke richting?  

2) Welke sectoren?  

3) welke volgorde?  

4) Hoe bepaal je dat?  

5) Wat is nodig, wat moet veranderen?  

 
2 Denkbeeldig omdat als er sprake moet zijn van een “markt” 
als, er aan een aantal bekende voorwaarden voldaan moet 
worden. Deze voorwaarden zijn absoluut niet aanwezig in 
Suriname. Zoals bijv. a) Alle consumenten zijn op de hoogte 
van all prijzen (transparency); b) er zijn gelijke kansen om de 

 

 

 

 

In de literatuur over economische groei en ontwikkeling, en 

“industrial development” zijn er ook nieuwe invalshoeken 

waar rekening mee gehouden  moet worden.  Deze zijn:  de 2-

jarige periode van de COVID- pandemie en thuiswerken, 

klimaat invloeden, gender-ongelijkheid, milieu, groene 

economie,  productie met vermindering van uitstoot CO2, 

voedselveiligheid – en zekerheid. Allemaal “nieuwe” 

concepten die ook moeten worden meegenomen bij de 

industrial planning.    

 

Feit is dat er, ongeacht in welk land deze vragen opkomen, dus 

ook in Suriname,  er antwoord gegeven moet worden op 

(minimaal) 2 vragen:  

a) wat is het economisch systeem waarin de productie moet 

plaatsvinden?  

b) wat moet of zal de economische structuur worden?   

 

1. De praktijk  

Ad a Economisch systeem 

Een economisch systeem heeft alles te maken met welk 

instituut bepaalt welke productie-ondersteunende 

activiteiten?   

Nog steeds zijn daar de min of meer centraal geleide 

economieën van Rusland en China, of Saudi Arabië, Dubai en 

overige koninkrijken (Kingdoms), die 

grote groei vertonen.  Dit ondanks 

discutabele mensenrechten situaties, 

maar deze zijn ook te vinden in de 

zogeheten democratische 

economieën. Te denken valt aan  

noemers waaronder mensensmokkel, 

sex trafficking, bizarre minimum-

uurlonen in de VS (Mac Donald, 

Amazon, Apple en anderen).    

 

Sinds jaar en dag wordt de 

economische structuur van Suriname 

gekenmerkt door een gemengd 

systeem: niet centraal geleid maar 

(gelukkig!) ook niet helemaal aan de 

denkbeeldige markt2 overgelaten. 

Hierin is geen verandering te  

verwachten.  

 

 

markt te betreden en te verlaten voor alle partijen (level 
playing field); er is geen sprake van monopolies of er moeten 
anti-monopoliewetten zijn. “Because: competition drives the 
market economy as it encourages efficiency and innovation”.  

   INGEZONDEN 
door: Satcha Jabbar  
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Ad b: Economische structuur 

De economische structuur wordt gevormd door het geheel van 

de bedrijvensector én gerelateerde instituten die deze sector 

aansturen of bedienen.  

 

Er zijn verschillende ingangen om deze sectoren te bestuderen:  

a) de ISIC classificaties van sectoren:  

     landbouw, veeteelt, visserij, industrie etc.;  

b) primaire, secundaire, tertiaire, quartaire en tegenwoordig  

     ook  vijfde poot bedrijven.  

 

Dan zijn er de gerelateerde instituten. De output van deze 

gerelateerde instituten wordt bijvoorbeeld gemeten in onder 

andere, de Doing Business Ranking van de WorldBank. Onder 

gerelateerde instituten vallen ook het bankwezen. Deze laatste 

is bijv. in Suriname nog in een zéér rudimentaire fase, gezien 

de kleine omvang van de markt. Er zijn er geen instellingen die 

specifiek exporterende sectoren ondersteunen, zoals die er zijn 

in veel landen onder de naam “EXIM banks”.  Faciliterend 

onderzoek en ontwikkeling van nieuwe aanwendingen van 

grond- en hulpstoffen, ontbreken. Toch is er – sporadisch-  een  

nieuw product op te markt te zien. Het grootste heikel punt in 

de “Doing Business” analyse van de Wereldbank, wordt toch 

gevormd door Overheidsinstituten: het Ministerie van LVV, 

Douane, Voedsel- en warenkeuring, toegang tot Caricom, 

verkrijgen van (extra) elektriciteit en water, grond, 

vergunningen en meer. Dat is wellicht een apart artikel waard.   

 

2. Voorwaarden  

Overheersend belangrijk in een structuur zijn de 

onderliggende relaties  tussen de sectoren: de input-output 

relaties, de samenhang tussen de bedrijven binnen de 

verschillende sectoren.  

Wat zijn de input-output relaties binnen de economische 

structuur? Zijn er überhaupt deze relaties? En waarom zijn 

deze zo belangrijk?  

 

In ontwikkelingslanden, (LDC’s en Emerging economies)  is de 

industriële basis nog smal,  is men blijven steken in de 

productie van primaire en lichte– industriële productie van 

goederen en diensten, en agrarische productie– en 

verwerking. Daardoor is de toegevoegde waarde van de 

(primaire) productie klein, t.o.v. van andere landen, met een 

ver ontwikkelde, en innoverende, productiestructuur. 3 In deze 

landengroep zit Suriname, maar ook vergelijkbare landen als 

Guyana, Venezuela, Barbados, maar ook landen als Nigeria,  

 
3 United Nations publication issued by the United Nations 
Conference on Trade and Development. UNCTAD/LDC/2021 
4 UNCTAD Overview of Local Content Regulatory Frameworks 

in Selected ECCAS Countries (GABON, EQ. GUINEA, CONGO, 

ANGOLA, CHAD), 2018 

 

 

Zambia, Gabon, EQ. Guinea, Congo, Angola en Chad. Deze 

laatsten hebben allen reeds jaren een olieproductie, maar de 

zo gewenste systematische, gelijkmatige, groei van de   

economie, dus van de productiestructuur,  is uitgebleven. 4   

 

Waarom breken LDC’s niet door, ondanks olie (of diamanten, 

of lithium)?  

 

3. Invalshoeken voor analyse  

Wat is het dan dat steeds ontbreekt in de LDC’s?  Waarom kan 

steeds de doorbraak naar “sustainable growth” niet worden 

bereikt sinds de ’70-ger Jaren? Waarom is er steeds sprake van 

crisis op crisis, een sterk wisselend groeipatroon, dat vaak ook 

nog extern wordt bepaald door wereldmarktprijzen? 

  

1. Om hierop een sluitend antwoord te geven moet er 

onderzoek worden gedaan, zoals de WTO, UN, Worldbank, 

maar ook universiteiten en R&D centers wel doen. The 

Harvard School of Business heeft reeds jaren een model in 

gebruik dat wereldwijd wordt toegepast bij de 

beoordeling van krediet-vragende landen.  

De gestelde vraag is: “What is the most binding constraint 

to growth and development in a specific country?”.  

Om hierop een antwoord te  geven, zal  gewerkt moeten 

worden met econometrische modellen, samenhangen,  

interviews, grote data bestanden en zo meer. Dat heeft 

Suriname niet gedaan.5 Daar ligt een dringende opdracht 

voor de Economische Faculteit, het Planbureau, KKF e.a. 

instituten.  

 

2. Een tweede invalshoek is: wat wordt er geproduceerd in 

de LDC’s, MDC’s en daartegenover de HDC’s (highly 

developed countries)?  

In een belangwekkend artikel in “The Journal of Economic 

Structures” van februari 2017 is er een analyse gemaakt 

van landen die a) een structureel toenemende  

economische groei vertonen en b) landen die een zeer 

wisselvallige, afnemende  economische groei vertonen en 

vaker een krimp. De vraag is gesteld: welke structuren zijn 

daar de oorzaak van?   

Er is gewerkt met het concept van een “Product Space”: 

het geheel van producten en diensten dat internationaal 

wordt geproduceerd en verhandeld.  

 

In het midden (the Center) van de Product Space zitten 

producten die voor heel veel verschillende doelen kunnen 

5 De Stichting Planbureau Suriname heeft dat wel gedaan, 
over de verschillende jaren heen. De MOP rapporten zijn 
daarom ook een goede bron van data van grote waarde voor 
economische, en andere analyses. Ook het Algemeen Bureau 
voor de Statistiek ABS heeft veel cijfers, en met de juiste 
kruistabellen zouden er weleens heel verrassende uitkomsten 
kunnen worden gevonden.  
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worden gebruikt; voor andere producten, voor transport, voor 

productiemiddelen enz. Voorbeeld hiervan zijn: elektronische 

chips, equipment, inclusief geautomatiseerde equipment 

(robotics), chemicaliën en mineralen, energie (alle vormen), 

R&D (onderzoek naar nieuwe materialen).  

 

Dat zijn producten met veel input-output relaties met andere 

producten en diensten. De agrarische sector heeft de minste 

Input-output relaties, maar bosproducten (hout) dan wel weer. 

Onderstaand is een schema van de Product Space.  

        

Landen die producten voortbrengen die in het midden van de 

Product space zitten, zullen steeds groeiende economieën 

hebben. Landen die producten leveren die aan de rand of in 

the periferie van de Product space zitten zullen steeds 

wisselvallige economische groei hebben.  

 

Waar het in het kort op neerkomt is dat een economie vooral 

producten moet voortbrengen die als input dienen voor 

andere industrieën en branches, waardoor er uiteindelijk een 

productiestructuur ontstaat, door middel van input-en output 

relaties. Deze relaties kunnen zowel binnen de economie, als 

daarbuiten worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de in 

het buitenland gevestigde dochterondernemingen van 

multinationals.  Ook kan dit met behulp van FDI’s (foreign 

direct investments) of shared investments.  

Deze input-output relaties worden versneld door adequate 

beleidsmaatregelen, gevat in Enterprise policy, 

Ondernemingsbeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stellen van prioriteitssectoren: een economische of 

politieke keuze?  

 

Hoe moeten nu prioriteitssectoren worden geïdentificeerd? 

Op basis waarvan wordt de prioriteit gesteld?   

Het antwoord op deze vraag gaat terug naar:   - wat zijn de 

prioriteiten van het land? En in welke volgorde moeten 

doelstellingen gerealiseerd worden?  

Er  was zo’n 20 jaar geleden een situatie in Brazilië, onder 

President Collor de Mello, waar er gekozen moest worden 

tussen investeringen in de productie of achterstallige 

uitkeringen aan senioren burgers centra (in dezelfde regio), die 

ook in de miljoenen USD  beliep. Er is gekozen voor de 

investeringen in productie.   

 

Moeten wij:  

- eerst groot investeren in Onderwijs vernieuwing of eerst 

in upgrading MKB?  

- investeren in exportgerichte bedrijven (export dollars) 

of in werkgelegenheid scheppende bedrijven 

(arbeidsplaatsen,  inkomens)?  Of in beide maar in 

welke verhouding? 

- eerst werken aan de economische  structuur, d.w.z. 

onderzoek doen naar samenhang en stimuleren van 

input-output relaties tussen bedrijven?  

- investeren in groene, schone energie (waterkracht, 

zonlicht, windkracht) of juist meer snelle, 

dieselgeneratoren en olie 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

-  

-  

-  

Figuur 1: The Product Space  

Bron: The Observatory of Economic Complexity: The Observatory of Economic Complexity (OEC) is a data visualization site for 

international trade data created by the Macro Connections group at the MIT Media Lab. The goal of the observatory is 

international trade data in a visual form. 
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- investeren in ziekenhuizen (dringend nodig) of in 

zeeweringen Coronie en Weg naar zee?  

 
 

Wat helemaal niet aan de orde is geweest hier, is de Human 

factor. Welke sociale veranderingen moeten vooraf gaan aan 

bovenstaande gewenste ontwikkelingen?  

 

Feit is, dat als er geen duidelijke prioriteiten en volgordelijkheid 

zijn vastgesteld, als er geen zicht is op de bestaande en de 

gewenste input-output relaties binnen onze 

productiestructuur, wordt het weer een verspilling van 

energie, geld en generaties. Zoals reeds vele malen ervaren in 

Suriname. Dit moet voorkomen worden!  

 

   
 

 

Paramaribo, 31 maart 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satcha Jabbar  

  

Wortoe d'e tan abra 

Ik wil geen strand zijn 

ik wil geen strand zijn 

waarop de golfslag streelt en weer verdwijnt 

maar een strand van rotsen 

waarop de storm woedt zonder eind 

Ik wil geen vlam zijn van een lucifer 

die eenmaal gloeit en sterft 

maar een brand in een oliemijn 

een zon met een eeuwige schijn 

Ik wil geen bries zijn met een zucht 

maar een orkaan met een vlucht 

om te gieren langs het leven 

bezeten van geluk om het uit te gillen 

Ik wil geen viool zijn 

maar een drum om te roffelen 

door de aderen van mijn volk 

en met ritme de toekomst te voorspellen 

Ik wil geen druppel zijn 

maar een Waterval 

om met geraas te storten in de hersenen van de Natie 

en de bast der blindheid te verscheuren 

in naam van de Waarheid 

ik wil een hamer zijn 

om te beuken op konservatisme en kolonialisme 

in naam van progressie en nationalisme 

 

 

 

 

 

 

Dobru, (afgeleid van de dubbele R in de naam Robin Ravales) 

pseudoniem van Robin Ewald Ravales, geboren in 

Paramaribo op 29 maart 1935 en overleden op 17 november 

1983, schrijver en politicus en is ongetwijfeld een van de 

kleurrijkste figuren uit de Surinaamse literaire wereld.  

 

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.  

 

 

 

Satcha Jabbar is Econoom en 

houdt zich in het dagelijks leven  

bezig met de ontwikkelings-

problematiek, credit and finance.  
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“Meevallers dienen echt mee 

te vallen voor de burgers”; 

Windfall incomes of the government 

of Suriname 

In tegenstelling tot wat President Santokhi aangeeft, zijn we 

nog steeds in de crisis. Het beleid van de Regering onder leiding 

van de President geeft nog geen duidelijke zicht van 

verbetering  op de reële koopkracht van de samenleving. De 

effecten van de Rusland-Oekraïne oorlog verergeren de al 

erbarmelijke situatie in ons land. Importinflatie zal de 

samenleving verder verarmen. Hoe dit precies zal uitpakken is 

nu moeilijk aan te geven, maar “dringi dresie, waktie siekie” 

moet leidend zijn.  

 

Naast de negatieve effecten van de Rusland-Oekraïne oorlog is 

er ook een andere kant. De staat Suriname zal naast kosten 

verzwarende effecten vanwege internationale ontwikkelingen 

met name ook te maken krijgen met extra inkomsten. Door de 

stijgende prijzen van Olie en Goud betekent dit dat de 

inkomsten van de Staat toenemen. Staatsolie en de 

Goudbedrijven hebben extra inkomsten waardoor hun 

afdrachten naar de Overheid veel meer zullen bedragen dan 

was begroot. Deze meeropbrengsten bieden de Regering de 

mogelijkheid om beleid te ontwikkelen om de verarmde 

bevolking tegemoet te komen, specifiek de zwaar getroffenen 

door de financieel-economische crisis. 

 

De extra inkomsten (door verhoogde productie / en of 

verhoogde prijzen) voor de Regering zullen op maandbasis 

globaal bestaan uit o.a.:  

1. Verhoogde overheidsontvangsten vanwege de stijgende 

internationale prijs de door Staatsolie geproduceerde 

aardolie. Op maandbasis is dit globaal 500.000 barrels 

ruwe olie die nu reeds rond de USD 110 per barrel WTI 

price is en normaal rond de USD 65 – 70 per barrel is. 

Uitgaande van normaal USD 70 en nu stel USD 100 per 

barrel is dit op maandbasis 500.000 * (100 – 70) = USD 

15.000.000  extra.   

Er is dan geen rekening gehouden met de toegevoegde 

waarde  en de extra inkomsten die de raffinage naar 

benzine en diesel met zich meebrengt. 

2. Door de hoge waterstand in het stuwmeer wordt er 

gemiddeld op maandbasis meer goedkope energie 

opgewekt. Deze is normaal gemiddeld 85 Megawatt per 

uur en zal zeker tot eind augustus 2022 (kan worden 

ingeschat) tussen de 125 en 140 Megawat bedragen. De 

opwekkosten zijn erg laag (minder dan USD 0,03 per 

kilowatt).  Als wij dit waarderen tegen USD 0,054 per Kwh 

(het huidige lage consumenten stroomtarief van SRD 

1,15/kWh) vertegenwoordigt dit een extra inkomsten van 

van stel 125 MWh – 85 Mwh = 40 Mwh * 30 dagen* 24 uur 

* USD 0,054/kWh = USD 1,56 miljoen op maandbasis.  

Indien de consumentenprijs volgens plan met 25% 

omhoog moet, zal de staat nog   extra verdienen 25% van 

USD 1,56 miljoen is USD 0,40 miljoen. Opgemerkt dient te 

worden dat de reële opwekkosten voor onze waterkracht 

energie eerder de helft is van de USD 0,054, maar dat de 

distributie kosten hoog zijn. 

3. Staatsolie kan  vanwege de verhoogde 

waterkrachtproduktie dan  de stookoliediesel voor 40 MW 

aan derden verkopen hetgeen   zou opbrengen: 40 MW * 

90 liter/h /1 MW * 30 dagen * 24 uur * stel stookdiesel 

USD 100/barrel ofwel 90/159*100 = USD 56,60/Mwh 

TOTALE KOSTEN (extra inkomsten) voor Staatsolie op 

maandbasis US$ 1,63 miljoen en gaat minstens een deel 

van 55% hiervan (winstbelasting 38%, 6,25% royalty 

belasting, overige belastingen, etc stel 10%) ofwel extra 

USD 0,90 miljoen op maandbasis naar de staat. 

4. De staat heeft ook extra inkomsten  vanwege de hoge 

goudprijs. Alleen al de  gemiddelde goud productie op 

maandbasis van de twee multinationals Newmont en 

Iamgold  bedraagt ongeveer 65.000 troy ounce bij een 

normaal prijs van het afgelopen jaar van rond de  USD 

1800/troy ounce en nu  meer dan USD 1930. Dit brengt op 

maandbasis gemiddeld extra op 65.000 * stel USD 70 

(1870 – 1800) meer op * 45% government belasting = USD 

2,05 miljoen extra 

 

Totale extra inkomsten voor de Staat:  

USD 15 M + USD 1,56 M + USD 0,90 M + USD 2,05 M = 

USD 19,51 miljoen 

 

Op basis van het bovenstaand en de gedane aannames kan 

gesteld worden dat de extra overheidsinkomsten op 

maandbasis ongeveer USD 19,5 miljoen is (circa. SRD 410 

miljoen). Hiervan uitgaande kan de Regering een deel van 

deze extra inkomsten kanaliseren aan de reeds veel te 

zwaar belaste huishoudens en voornamelijk de 

kwetsbaren in onze samenleving. Transparantie hierin is 

noodzakelijk, maar vooral een gedegen duurzaam beleid 

ter ondersteuning van de lokale productie, richting 

importvervanging en met name exportverhoging.  

 
De schrijver van dit ingezonden stuk is bekend bij de 

redactie van INZICHT 

 

 

   INGEZONDEN 
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Inleiding 

Sinds de afgelopen decennia leggen bedrijven c.q. organisaties 

verantwoording af aan stakeholders die de impact van de 

bedrijfsvoering op de wereld continue evalueren. De markt 

evolueert voortdurend en de vraag van verschillende 

belanghebbenden en financiële professionals, om deze trends 

te begrijpen en deze trends te kunnen integreren in zakelijke 

besluitvorming, neemt toe. Tegenwoordig is het bedrijfsleven 

afhankelijk van meer dan financieel kapitaal om winsten te 

genereren. Naast financiële informatie onderkennen 

investeerders ook niet-financiële informatie als nuttig bij het 

nemen van investeringsbeslissingen. Om deze 

communicatiekloof te verkleinen heeft de International 

Integrated Reporting Council (IIRC) de rapportage vorm 

‘Integrated Reporting’ (IR) geïntroduceerd. Deze vorm van 

verslaglegging behelst het proces gebaseerd op ‘Integrated 

Thinking’ (IT) oftewel geïntegreerd denken, toegepast door 

organisaties over de hele wereld, met als resultaat: periodieke 

geïntegreerde rapportage over waarde creatie en gerelateerde 

verslaglegging over aspecten hiervan. IR biedt de mogelijkheid 

om zowel financiële als niet-financiële informatie toegankelijk 

te maken voor stakeholders, en richt zich eveneens op de 

toekomstperspectieven van de organisatie. Een IR-rapport 

biedt adequate verslaglegging over hoe de strategie van een 

organisatie, de governance, prestaties en vooruitzichten, in de 

context van haar externe omgeving, leiden tot waarde creatie 

op korte, middellange en lange termijn.  De IIRC streeft sinds 

2010 ernaar om IT te verankeren in de reguliere 

bedrijfspraktijken en faciliteerde deze visie door een reeks IR-

principes te introduceren, in een raamwerk, als de ‘corporate’ 

rapportage norm. In dit onderzoek is het ‘IR-raamwerk’, welke 

dateert van 2013, gehanteerd als uitgangspunt.  

 

Uit vooronderzoek is gebleken dat IR niet alleen de potentie 

heeft om financiële verslaglegging te transformeren, maar ook 

bedrijfsprestaties kan beïnvloeden. Vanwege de beperkte 

studies die zijn gedaan, waarbij de focus wordt gelegd op de 

relatie tussen IR en bedrijfsprestaties, is er in dit onderzoek 

hierop ingezoomd. Voor dit onderzoek is de focus gelegd op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beursgenoteerde ondernemingen uit de financiële sector, 

vanwege het feit dat zij een cruciale rol vervullen in de 

financiële stabiliteit van de wereldeconomie en daarom 

cruciaal zijn voor economische ontwikkeling. Hoewel 

vooronderzoek stelt dat IR de potentie heeft om financiële 

rapportage te transformeren, evenals de prestaties van 

bedrijven, is er geen onderzoek gedaan naar de impact van dit 

concept op de prestaties van beursgenoteerde bedrijven die 

zijn geregistreerd als IR-reporters in de database van de Value 

Reporting Foundation en Black Sun Plc. Naar aanleiding hiervan 

is in dit onderzoek onderzocht hoe deze financiële 

dienstverleners zich richten op de implementatie van IR-

praktijken en hoe IR de bedrijfsprestaties beïnvloedt. Op basis 

van het vorenstaande is de volgende centrale vraag 

ontwikkeld: 

“What is the impact of Integrated Reporting (IR) on firms’ 

performance of publicly listed financial services companies?” 

 

 

“The impact of integrated reporting (IR) on the firms’ performance of 

publicly listed financial services companies during the period 2011 – 2015” 

 – Sjaïsta F. Moertabat 
 

Sjaïsta F. Moertabat MSc. 

De redactie van INZICHT feliciteert haar mede redactielid 

Sjaïsta, met het succesvol afronden van haar Master of 

Science studie. Wij wensen haar veel succes in haar carrière. 
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Het doel en de relevantie  

Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in IR-praktijken 

en de impact die het heeft op de bedrijfsprestaties, met name 

de financiële prestaties en de financiële gezondheid van de 

bedrijven. Dit onderzoek laat ook zien of deze organisaties, 

door middel van het uitbrengen van een geïntegreerd rapport, 

superieure financiële resultaten kunnen behalen. Ten slotte is 

het doel van dit onderzoek om de trends van IR door 

beursgenoteerde financiële dienstverleners te identificeren 

sinds het eerste IR-raamwerk werd vrijgegeven. 

 

De relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst is de 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek dat deze 

bijdraagt aan het onderzoeksveld, vanwege het feit dat het 

meer specifieke inzichten verschaft in de relatie tussen IR en de 

bedrijfsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen die 

financiële diensten verlenen en kan hierdoor worden gebruikt 

als bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. De 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat de 

resultaten een wezenlijke bijdrage leveren aan het 

management van beursgenoteerde bedrijven binnen de 

financiële sector die ernaar streven om IR in de toekomst te 

implementeren.  

 

Integrated Reporting 

Volgens de IIRC behelst een effectieve geïntegreerde 

rapportage oftewel een IR – rapport niet alleen een aggregatie 

van een jaar- en duurzaamheidsverslag, en dient gebruikers 

daarom een gedetailleerde uitleg te geven over hoe een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisatie financiële en niet-financiële risico's beheert om 

duurzaam rendement genereren. Aan IR gaat een proces van 

‘Integrated Thinking’ vooraf. Hierbij wordt de focus gelegd op 

het verschaffen van informatie over de aspecten van 

Environmental, Social and Governance (ESG) in de algehele 

organisatiestrategie en in het besluitvormingsproces. Met het 

vorenstaande beoogt IR op een adequate wijze de 

bedrijfsprestaties in beeld te brengen. Het IIRC heeft in 2013 

het eerste ‘IR – framework’ uitgebracht als leidraad voor 

organisaties om IR adequaat te kunnen implementeren. In dit 

raamwerk zijn de leidende principes en standaarden 

opgenomen die ervoor zorgdragen dat het waarde creatie 

proces gewaarborgd blijft. Het raamwerk bestaat uit de 

volgende belangrijke elementen die IR-reporters moeten 

belichten: 

IR capitals  

- Financial capital 

- Manufactured capital 

- Intellectual capital 

- Human capital 

- Social and relationship capital 

- Natural capital  

IR content elements 

- Organizational overview and external environment 

- Governance 

- Businessmodel 

- Risks and opportunities 

- Strategy and resource allocation 

- Performance 

- Outlook 

- Basis of presentation 
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Vorenstaande aspecten zullen zodanig belicht moeten zijn, dat 

het waarde creatie proces tot uiting komt. Ter illustratie is dit 

proces in figuur 1 opgenomen dat bewerkstelligd wordt door 

de IR principes en standaarden uit het raamwerk. 

 

Link Integrated Reporting & Bedrijfsprestaties 

Hoewel de IIRC  geen richtlijnen voorschrijft met betrekking tot 

het rapporteren van prestatie indicatoren, wordt verwacht dat 

het toenemende niveau van openbaarmaking conform het IR – 

raamwerk zal leiden tot betere bedrijfsprestaties. In dit 

onderzoek is in dit kader gebruik gemaakt van de prestatie 

indicatoren, Return on Equity ratio en Solvency ratio, die in dit 

onderzoek respectievelijk de financiële prestaties en de 

financiële gezondheid van de bedrijven meten. 

 

Methodologie 

Dit onderzoek is kwantitatief van aard, waarbij er gebruik is 

gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: 

- Literatuuronderzoek: het bestuderen van relevante 

naslagwerken, wetenschappelijke artikelen en theses met 

betrekking tot IR;   

- Empirisch onderzoek: data verzameling uit beschikbare 

jaarverslagen en integrated reports van alle 46 

beursgenoteerde financiële instellingen uit de database 

van IR Reporters. 

 

De impact van IR op de bedrijfsprestaties van voornoemde 

instellingen is geanalyseerd door middel van regressieanalyse 

over de periode 2011 – 2015.  

 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de meervoudige 

regressieanalyse die de relatie van IR-openbaarmakingen en 

bedrijfsprestaties modelleert. Het volgend onderzoeksmodel is 

hiervoor ontwikkeld en ondersteunt de geformuleerde 

hypothesen in dit onderzoek: 

FIRMPERF= β0+ β1 IRCE + β2 IRC + β3 SIZE + E, waarbij: 

FIRMPERF= de weerspiegeling is van de bedrijfsprestaties 

gemeten door middel van de prestatie indicatoren: Return on 

Equity ratio (financiële prestaties) en Solvency ratio (financiële 

gezondheid c.q. solvabiliteit); 

IRCE= openbaarmakingsindex, waarbij de publicatie van de IR 

Content Elements is beoordeeld op basis van een graad tussen 

0 – 5, gebaseerd op het IR-raamwerk.  

IRC= openbaarmakingsindex, waarbij de publicatie van de IR 

Capitals is beoordeeld op basis van een graad tussen 0 – 1, 

waarbij 0 geen publicatie openbaarmaking betekent en 1 wel.  

SIZE= control variabele. 

 

Voor het uitvoeren van de statistische toetsen is er gebruik 

gemaakt van het statistisch programma: Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS).  

 

 

Conclusie 

Met inachtname van de onderzoeksvraag heeft de uitkomst 

van dit onderzoek uitgewezen dat zowel de openbaarmaking 

van de IR Content Elements alsook de IR Capitals een positief 

effect hebben op de financiële prestaties van de 

ondernemingen. Aan de andere kant laat de uitkomst van dit 

onderzoek zien dat de openbaarmaking van de IR Content 

Elements en IR Capitals respectievelijk geen statistisch 

significante impact en een negatief significant effect hebben op 

de financiële gezondheid van de ondernemingen. Het laatste 

behoeft nader onderzoek, vanwege het feit dat er mogelijk 

andere factoren zijn die de relatie tussen deze 

openbaarmakingsindexen en de solvabiliteit beïnvloeden. Dit 

onderzoek wijst eveneens uit dat de implementatie van IR door 

de jaren heen is toegenomen door de veranderende 

informatiebehoefte vanuit het maatschappelijk verkeer. 

Verder kan geconcludeerd worden dat IR, als exponent van 

duurzame bedrijfsvoering, in de toekomst essentieel is voor 

het aantrekken van kapitaal en daarmee voor de continuïteit 

van organisaties.  

  

Aanbevelingen 

1. Op basis van de resultaten, die aangeven dat de 

openbaarmaking van IR van invloed is op de financiële 

prestaties, is het aanbevolen voor bedrijven binnen een 

andere branche om de implementatie van IR eveneens te 

overwegen. Over de hele wereld zijn bedrijven recentelijk 

in uitdagende tijden geraakt door de COVID-19-pandemie, 

waardoor het nu meer dan ooit belangrijk is om IR te 

implementeren, wat bijdraagt aan het waarde creatie 

proces. Het vorenstaande kan tevens bijdragen aan het 

verbeteren van het publieke imago van het bedrijf, het 

bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en het aantrekken van investeerders. 

2. Vanwege het feit dat IR nog een rapportage standaard is 

die vrijwillig geïmplementeerd mag worden, wat kan 

leiden tot verstoringen en het verkrijgen van een 

vertekend beeld, is het aanbevolen IR als verplichte 

rapportage standaard op te nemen bij wet- en regelgeving 

om de vergelijkbaarheid en transparantie te waarborgen. 

Het vorenstaande zal eveneens de mogelijkheid bieden 

voor accountants om assurance – verschaffing te bieden 

op IR.  
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FATU 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingezonden stukken: 

Iedereen heeft het recht ingezonden artikelen te sturen naar de redactie van INZICHT. De redactie van 

INZICHT heeft het recht ingezonden artikelen te plaatsen en is niet aansprakelijk voor de inhoud van een 

ingezonden artikel, maar de auteur(s). 

Het onderwerp van een ingezonden artikel dient een economische relevantie te hebben en dient 

eventueel te leiden tot een debat over het onderwerp ter ontwikkeling van de economie. 

De redactie respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek 

Suriname (artikel 19). 
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IMU-IMF 

In maart heeft de Raad van Bestuur van het IMF positief 

beslist over de vorderingen binnen de Extended Fund 

Facility voor Suriname tot en met 31 december 2021. 

Hopelijk dat de Regering dit 3 jaar lang ook kan vasthouden. 

Het is toe te juichen dat er vanuit de Implementatie en 

Monitoringsunit IMF (IMU-IMF) van het Ministerie van 

Financiën en Planning voortgangsrapportage meetings zijn 

met de VES en overige stakeholders. De IMU-IMF heeft 

toegezegd dat de rapportage gepubliceerd zal worden op de 

website van het Ministerie.  

 

Lazard 

Na langer dan een jaar heeft de Regering eindelijk 

aangegeven hoeveel de kosten zijn die Suriname voor de 

Lazard lobby betaald. De onthulling in De Ware Tijd dat 

Lazard is aangetrokken voor USD 3 miljoen is door de 

minister van Financiën en Planning bevestigd. De vraag is 

waarom de Regering langer dan een jaar geheimzinnig deed 

over de kosten die Lazard in rekening brengt en wat de 

uitkomsten tot nu toe zijn van de door Lazard uitgevoerde 

activiteiten. Opmerkelijk is dat er uiterlijk 31 maart 2022 

een overeenkomst zou moeten zijn bereikt met de 

verschillende schuldeisers. Helaas is dit niet het geval. 

Alleen door publicatie van het contract kunnen we 

beoordelen of Lazard heeft gefaald in het bereiken van deze 

deadline of dat het aan onze Regering heeft gelegen. 

 

Contradictio in terminis: Reizen vs Pakketten 

De tegenstellingen zijn duidelijk. Regeringslieden en DNA 

leden reizen de wereld rond en genieten van daggelden 

waarop ze blijkbaar recht zouden hebben en hun politieke 

partijen verdelen en verkopen pakketten aan zwaar 

verarmende burgers. Dit is een schril contrast met de 

beloften die door deze leiders zijn gedaan. Beloofd was dat 

men offers samen met de samenleving offers zou brengen. 

Helaas is de realiteit anders. Coalitie partijen waarvan twee 

voorzitters de hoogste functies bekleden in ons land zijn in 

de positie om zorg te dragen dat er beleid ontwikkeld en 

geïmplementeerd wordt, waarbij het Volk tegen betaalbare 

prijzen kan komen aan levensbehoeften. De afwezigheid 

van een daadwerkelijk “sociaal vangnet” zorgt ervoor dat de 

kwetsbaren nog meet getroffen worden. In plaats van 

beleid te ontwikkelen zodat elke burger en specifiek de 

sociaal zwakkeren een redelijk bestaan kunnen leiden, 

houden de partijen van deze twee leiders zich bezig met 

pakketten. Dit  tast de waardigheid van eerbare burgers aan. 

Beter zou het zijn als de President en Vice-President ervoor 

zouden zorgen dat enerzijds hun Ministers en partijleden 

minder zouden reizen op kosten van de gemeenschap en 

anderzijds zich meer zouden inzetten dat de burgers in alle 

delen van Suriname de beschikking hebben om tegen 

betaalbare prijzen (basis)goederen kunnen aanschaffen en 

dat het sociaal vangnet ter ondersteuning van kansarmen 

operationeel wordt. 

 

Goudbelasting 

Door de stijging van de internationale grondstoffenprijzen 

ontvangt de Staat meer aan inkomsten aan de productie en 

export van olie en goud. Vooral in de goudsector zijn er 

mogelijkheden om meer te verdienen, zeker wat betreft de 

kleine goudmijnbouw. In het Herstelplan 2020-2022 dat 

door DNA tot wet is verheven staat dat er een goudbelasting 

van 7,5% zal worden ingesteld. Zonder duidelijke verklaring 

heeft de Regering deze goudbelasting die ze zelf had gesteld 

op 7,5% voor de kleingoudmijnbouw ingesteld op 4,5%. 

Hierdoor ontvangt de Overheid bewust veel minder dan 

gepland, terwijl dit een van de weinige sectoren is die het 

ruim verdient en zonder problemen kan betalen. Hierdoor 

mist de Overheid de inkomsten die broodnodig zijn voor 

herstel van de economie. Het is duidelijk een kwestie van 

politieke keuzen welke groepen moeten (mee)betalen aan 

het herstel. Het verschil zal door andere (groepen) burgers 

moeten worden opgebracht. 

 

Nationale Productie wordt verder verlamd 

Ook de goud multinationals Newmont en IamGold zouden 

die verhoging van 6% naar 7,5% moeten betalen. Nu blijkt 

dat deze bedrijven zich niet geroepen voelen om mee te 

betalen aan het herstel wil de Regering dit bedrag geraamd 

op ca. US$ 10 miljoen per jaar verhalen op de ondernemers 

die nu vrijstelling van invoerrechten hebben op 

kapitaalgoederen en grond- en hulpstoffen. Dit zal de 

nationale productie verder verlammen en de verwachtte 

groei van het BBP verder vertragen. De onwil van 

multinationals moet de Regering niet verhalen op de lokale 

ondernemers! 
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