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4 Financiële en monetaire ontwikkelingen 

 IMF verwacht economische groei van 7 procent/ 

DWT 
28 aug. 08 

Waar de regering voor 2008 een economische groei van ongeveer 5 % 
verwacht, legt het IMF de lat een stukje hoger en voorspelt een groei van 7 % 
van het BNP. Dit zal wel bijdragen aan een hogere inflatie, die eind dit jaar 10 % 
zal zijn. DWT: Markante cijfers in IMF rapport over  Suriname 

 

 Economische groei en democratische ontwikkeling 

DBS 
14. 08. 08 

Ons BNP mag dan zijn toegenomen tot USD 2,3 miljard, toch blijft onze 
ontwikkeling achter. Het is interessant na te gaan wat de relatie is tussen 
economische ontwikkeling en de ontwikkeling van onze democratie. Stagnatie 
in de economie is overduidelijk een bedreiging voor democratische normen en 
waarden. 

 

 Binnenlandse geldmiddelen verder toegenomen 

DBS 
31-Mar-08 

Binnenlandse liquiditeitenmassa is in 2007 gegroeid tot SRD 1.360 miljoen. Dit is 
toe te schrijven aan de liquiditeitstoevoer oftewel de invoer van gelden uit het 
buitenland. Monetaire reserve gegroeid tot 68% 

 

Betalingsbalans 2007 vertoont verdere verbetering 

DBS 
2-Apr-08 

De betalingsbalans van 2007 laat weer een verbetering zien. De exportwaarde is 
gestegen. De staatsfinanciën laat ook een verbetering zien en wel zodanig dat 
het exploitatietekort 2007 naar verwachting in 2008 in een overschot zal 
omgezet. 

 

regering overweegt verlaging invoerrechten op 48 goederen 

Times 
3-Apr-08 

Van zeker de helft van deze goederen zal de heffing tot 0% worden 
teruggebracht. De kosten van levensonderhoud zal minderen, maar de staat zal 
tussen 6 en 7 miljoen SRD aan inkomsten derven. 

 

 regering komt met subsidiemaatregelen 

DBS 
11-Apr-08 

A.s woensdag wordt uitvoerig in de RVM gesproken over de stijgende prijzen. 
VP hoopt dat volgende week mededelingen hieromtrent kunnen worden gedaan 

 

 Kredietwaardigheid Suriname steeds beter 

DBS 
21-Apr-08 

op de internationale kapitaalmarkt wordt de kredietwaardigheid van Suriname 
steeds beter. Dit blijkt uit de ratings die worden bereikt. 

 

Kredietwaardigheid stijgt verder 

DWT Suriname kredietwaardigheid om buitenlands kapitaal  aan te trekken is verder 
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14-Jul-08 gestegen.vlgns Fitch ratings zal deze positie verder verstevigen wanneer 
betalingsbalans achterstanden bij bilaterale crediteurs zijn weggewerkt. 

 

 Jan-Peter Balkenende over Suriname: Economie groeit en democratie is stevig 

verankerd 

DBS 
15-May-08 

De regering Venetiaan heeft op eigen kracht het financieel-economisch klimaat 
in kaart gebracht. Jaar na jaar wordt het vertrouwen in de toekomst sterker 

 

 2007 relatief goed jaar voor Surinaamse economie 

De West 
24-May-08 

De regering is op de goede weg met haar beleid. Door de goede prijzen van 
Surinames belangrijkste exportproducten is de BBP getsegen met  5 % 

 

 Hildenberg mikt op drie procent begrotingstekort 

DWT 
21-Jul-08 

Komend begrotingsjaar mikt de min op een begrotingstekort van 3% van het 
BBP. Een economische groei van 5 procent wordt ook verwacht 

 

 Monetaire reserves US$ 460 miljoen 

DWT 
26-Jul-08 

Dits is 60 miljoen meer dan wat er in 2007 was opgepot. De monetaire reserves 
zijn goed voor meer dan 3.5 maanden aan importen. 

 

 Centrale Bank voorziet markt van US-dollars 

DBS 
31-Jul-08 

CBvS heeft de Surinaamse valutamarkt voorzien van meer US$s om de ontstane 
schaarste aan dollars op te heffen.Reeds enige maanden kon de bank niet 
voldoen aan de vraag naar de grote hoeveelheden US$s. De oorzaak hiervan 
was het feit dat ondernemers in een bepaalde periode meer $s opnemen voor 
investeringen. 

 

 CBvS intervenieert op valutamarkt 

DWT  
7-Aug-08 

Ander halve tot twee weken geleden heeft de bank een paar miljoen US dollars 
aan de handelsbanken beschikbaar gesteld om de koers van de Amerikaanse $ 
te beteugelen. Dit was noodzakelijk, omdat de koers steeg naar SRD 2.87. Nu is 
de koers 2.80 en dat wil de CBvS zo houden. 

 

 Suriname leent niet meer op kapitaalmarkt 

DWT 
7-Aug-08 

De (internationale) kapitaalmarkt zal de resterende regeringsperiode niet meer 
worden aangesproken voor geldleningen. Alleen bij multilaterale instellingen zal 
nog worden aageklopt om te helpen met de financiering van enkele projecten. 

 

 BBP vastgesteld op SRD 6.6 miljard 

DWT 
8-Aug-08 

Dat is 2.3 miljard US$. In 2006 was dit nog ruim SRD 5.8 miljard. Opmerkelijk is 
de bijdrage uit de industrie/fabricagesector. 

 

 Toename staatsschuld geen reden tot bezorgdheid 
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DBS 
12-Aug-08 

In de wet is geregeld dat de ovh.tot 60% van het BBP mag belasten. Deze 605 is 
verdeeldin 15% binnenlandse en 45% voor buitenlandse schulden. Hij doet een 
beroep op de regering om meer te lenen, alleen moet het geld niet in de 
consumptieve sfeer worden besteed, maar eerder in de productiesector, 
waardoor de staat kan terugverdienen. 

  

 

 Monetaire deskundige gelooft niet in hoger inflatieniveau 

De West 
14. 08. 08 

De monetaire deskundige professor Henk Jager gelooft persoonlijk niet, dat het 
wereldinflatieniveau van 10 % hoger wordt. Het inflatieniveau in Suriname 
schommelt rond de 10 %, maar volgens Jager lijkt het uiteindelijk toch mee te 
vallen, al is het dat de situatie fragiel blijft. 

 

 Ferrier ziet goede economische perspectieven voor Suriname 

DWT 
15. 08. 08 

De 98- jarige laatste gouverneur tevens eerste president van Suriname, Johan 
Ferrier, zegt dat de zittende regering haar uiterste best schijnt te doen om het 
land tot een welvarende staat te maken. T.a.v. het Decemberstrafproces 
hoopt hij dat het een goede rechtsgang wordt. 

 

 Signalen voor stagflatie aanwezig 

DWT 
15. 08. 08 

Professor Henk Jager ziet dat er wereldwijd tekenen zijn voor stagflatie. Een 
periode van stagnerende economische groei en inflatie. Ditzelfde is van 
toepassing op Suriname. Suriname ontkomt niet aan de gevolgen van de 
internationale ontwikkelingen op economisch en monetair gebied. 

 

 Suriname onder best presterende Latijnsamerikaanse economieën 

DWT 
5-Feb-08 

Standard & Poors plaatst Sur. i.d. rij v.best presterende Latijns-Amerikaanse en 
Caraibische economieën in '07/ kredietwaardigheid opgewaardeerd naar BB-min 
door groeiend BBP en afnemende buitenl.schulden 

 

 Surinamers sturen 13 miljoen US meer naar huis 

DWT 
14-Mar-08 

        Geldovermakingen naar het thuisfront van in buitenland wonende surinamers 
zijn in     2007 gestegen tot 115 milj.US$/in 2006 was 't US$102 milj./min.plos 
zegt i.e.reactie dat de stijgende overmakingen de verbondenheid weergeven 
v.migranten e.h.thuisfront 

 

 Informele economie belangrijke werkverschaffer 

TOS Zonder de informele sector zou de helft v.alle werkers in Sur.brodeloos zijn/ 
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19-Mar-08 informele economie blijkt een belangrijke verschaffer te zijn v.werkgelegenheid, 
m.u.v.agrarische sector/onderzoek verricht door ATM, ABS en consultant Jack 
Mencke 

 

 Rentetarieven langzaam weer naar niveau begin jaren '80 

Times 
15 juli 2007 

Consument is lachende derde: Rentetarieven langzaam weer naar niveau 
begin jaren '80: De banken hebben hun rentes op verschillende leningen naar 
beneden aangepast en lijkt er nu echt strijd geleverd te worden om de gunsten 
van de cliënt. De hypotheekrente die begin dit jaar nog rond de 20% lag, is 
intussen al met minimaal 5 punten gedaald. De gunste kredietontwikkeling is toe 
te schrijven aan de monetaire stabiliteit die intussen al bijkans drie jaar duurt. Dit 
schept vertrouwen waardoor banken hun rentetarieven kunnen verlagen. Onder 
gelijkblijvende omstandigheden zullende rentetarieven spoedig weer op het 
niveau van twintig jaar terug zijn. Dat was toen rond 5%. 

 

  

 ABS-rapport: weinig productiebedrijven in Suriname 

DWT 
12-Mar-08 

Landelijk telt het 10.710 bedrijven/ statistieken  wijzen uit dat tus-sen 80 en 90% 
v.alle bedrijven in Sur.bestaan uit eenmanszaken, 15% uit NV's en stichtingen/ 
overheid probeert momenteel een fonds op te zetten voor proj.financiering 
v.middelgrote bedr 

  

 


