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VOORWOORD 

Onderhavige publicatie omvat een macro-economische evaluatie van de periode 2007 tot en met juni 

2012, en tevens een schatting van het BBP groeicijfer voor de jaren 2012 en 2013. In de publicatie is de 

schatting van het BBP verricht op basis van de productiemethode en de meest recente beschikbare 

gegevens van de diverse sectoren. 

De nadruk van de evaluatie bij de overheidsfinanciën, de betalingsbalans en de monetaire sector is 

gelegd op de periode 2011 – juni 2012, waarbij de beschouwing van 2007 – 2010 als basis en 

achtergrond dient.  

De publicatie begint met een samenvatting van de geanalyseerde macro-economische grootheden, 

gevolgd door hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

- de ontwikkeling van de binnenlandse productie 2007 – 2013, waarbij de cijfers 2012 en 2013 een  

schatting zijn van de Stichting Planbureau Suriname; 

- de ontwikkeling van de overheidsfinanciën 2007 – juni 2012; 

- de ontwikkeling van de betalingsbalans 2007 – juni 2012; 

- de ontwikkeling van de monetaire sector 2007 – juni 2012; 

- De ontwikkeling van de lonen, prijzen en koopkracht 2007 – 2011, en een voorlopige schatting  

van de inflatie en koopkracht voor 2012 en 2013. 

 

Binnen de Stichting Planbureau Suriname is het onderdirectoraat Economische Planning en Onderzoek 

onder meer verantwoordelijk voor de evaluatie van de macro-economische indicatoren van de 

Surinaamse economie. Het onderdirectoraat heeft voor de analyse gebruik gemaakt van data afkomstig 

van verschillende bronnen, waaronder de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de Centrale 

Bank van Suriname, het Bureau voor de Staatsschuld, enkele parastatale bedrijven en diverse 

ministeries. 

 

Wij hopen dat met deze publicatie meer inzicht verschaft wordt in de macro-economische ontwikkeling 

van onze economie en willen wellicht ten overvloede benadrukken dat de statistieken tijdig en kwalitatief 

goed dienen te zijn om betrouwbare projecties te kunnen maken. 

 

Tenslotte bedanken wij de dataverschaffers heel hartelijk voor hun medewerking en rekenen op hun 

steun om het werk voort te zetten en te verbeteren. 

 

STICHTING PLANBUREAU SURINAME 

Vivian Gordon 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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3. ADRON = Anne van Dijk Rijstonderzoekcentrum Nickerie 

4. AMS N.V. = Alcoa Minerals of Suriname N.V. 

5. ASEAN  = Association of Southeast Asian Nations 

6. BBP  = Bruto Binnenlands Product 

7. BIS  = Bauxiet Instituut Suriname 

8. BMS  = Billiton Maatschappij Suriname 

9. BRIC landen = Brazilië, Rusland, India en China 

10. CARICOM = Caribbean Community 

11. CBvS  = Centrale Bank van Suriname 

12. CEBUMA = Centraal Bureau Mechanische Administratie 

13. CLO  = Centrale van Landsdienaren Organisaties 

14. DEV  = Dienst Elektrificatie Voorziening 

15. DLGP  = Decentralization and Local Government strenghtening Program 

16. EBS  = Energie Bedrijven Suriname 

17. EU  = Europese Unie 

18. FAO  = Food and Agriculture Organization 

19. FISO  = Functie Informatiesysteem Overheid 

20. GDDS  = General Data Dissemination System 

21. GMD  = Geologisch Mijnbouwkundige Dienst 

22. Global GAP = Global Good Agricultural Practice 

23. IADB  = Inter-American Development Bank 

24. IMF  = International Monetary Fund 

25. ITTO  = International Tropical Timber Organization 

26. LVV  = Landbouw  Veeteelt en Visserij 

27. M1  = Chartaal en giraal geld 

28. M2  = Chartaal en giraal geld, termijn- en spaardeposito’s in lokale en vreemde  

   valuta en effecten (goudcertificaten) 

29. MAS  = Maritieme Autoriteit Suriname  

30. MERCOSUR = Mercado Común del Sur 

31. NAFTA  = North American Free Trade Agreement 

32. NH  = Natuurlijke Hulpbronnen 

33. RGM  = Rosebel GoldMines 

34. SBB  = Stichting Bosbeheer en Bostoezicht 

35. SBBS  = Stichting Behoud Bananensector Suriname 
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36. SDR  = Special Drawing Rights 

37. SLM  = Surinaamse Luchtvaartmaatschappij 

38. SPS  = Stichting Planbureau Suriname 

39. STS  = Stichting Toerisme Suriname 
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1. SAMENVATTING 

 
In de periode 2007 - 2011 bedroeg de gemiddelde economische groei ca. 4,0% per jaar. De groei in 2012 

wordt geschat op 4,4%, een iets lagere groei dan in 2011(4,7%), als gevolg van een productiedaling in de 

mijnbouwsector. Zowel de bauxiet- en aluinaardeproductie als de aardolie en geraffineerde olieproductie  

lag op een iets lager niveau dan  het jaar daarvoor. De schatting voor 2013 bedraagt 5,3%. In het 

hoofdstuk over de productie worden de groeicijfers nader belicht. 

Uitgedrukt in procenten van het BBPmp, heeft de Overheid in 2010 en 2011 voor respectievelijk ca. 32,8% 

en ca. 37,6% via de begroting bijgedragen aan de nationale economische bedrijvigheid. 

De private investeringen bedroegen in 2007 ca. SRD 1.496 mln, inclusief de mijnbouw, en in 2011 ca. 

SRD 4.306 mln. De totale export en import vertoonden een stijgende trend in 2010 en 2011. De importen 

stegen met ca. 20,0% in 2011 ten opzichte van 2010, met meer importen in de categorieën brandstoffen, 

smeermiddelen en voedingswaren. De importen in het tweede kwartaal van 2012 lagen ca. 14,0% lager 

dan het tweede kwartaal van 2011. De export daalde in 2009 en nam weer fors toe in 2010, ca. 48,7% ten 

opzichte van 2009. De stijging van de export en het handelsoverschot is toe te schrijven aan de 

mijnbouwsector (voornamelijk goud en aluinaarde). De exporten stegen in 2011 met ca. 18,0% ten 

opzichte van 2010. In de periode 2007 - 2011 vertoonde de lopende rekening van de betalingsbalans 

positieve resultaten: ca. USD 651 mln in 2010 en USD 251 mln in 2011. In het tweede kwartaal van 2012 

was het saldo op de lopende rekening ca. USD 85,0 mln. Een toename in de bestedingen, als gevolg van 

de extra inkomsten uit de mijnbouwsector, verhoogde importprijzen, alsook schommelingen in de 

wisselkoers vanaf 2009, had inflatie tot gevolg in de periode 2007 - 2011. De gemiddelde inflatie bedroeg 

in 2011 ca. 17,7% en de jaareinde inflatie ca. 15,3%. Het jaargemiddelde in 2012 bedroeg ca. 5,0% en de 

jaareinde inflatie 4,4%. De wisselkoers voor de US dollar is in de verslagperiode redelijk stabiel gebleven, 

terwijl de wisselkoers voor de Euro meeschommelt met internationale ontwikkelingen. In het laatste 

kwartaal van 2009 tot januari 2011 deden zich grote discrepanties voor in de aan- en verkoopkoers van de 

US dollar ten opzichte van de offciële wisselkoers. In januari 2011 werd de aankoopkoers per USD 

opgetrokken naar SRD 3,25 en de verkoopkoers naar SRD 3,35. Sinds de unificatie van de wisselkoers is 

deze vrij stabiel gebleven. De overheidsinkomsten vertoonden in de periode 2007 - 2011 een daling in 

2008 en in 2010. De totale ontvangsten namen in 2011 in vergelijking met 2007 toe met ca. 49,4%, van ca. 

SRD 2.368 mln in 2007 tot circa SRD 3.537,5 mln in 2011. Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt 

door de toename van de lopende ontvangsten, die bestaan uit de belasting- en de niet-

belastingontvangsten. De belastingontvangsten namen in 2011 ten opzichte van 2010 met ca. 42,0% toe 

en de niet-belastingontvangsten stijgen in 2011 ten opzichte van 2010 met ca. 30,4%. Op de lopende 

rekening van de overheidsbegroting was in 2011 een overschot van ca. SRD 567,9 mln en op de totale 

rekening een tekort van SRD 13,6 mln. Per ultimo juni 2012 was op de lopende rekening een tekort van 

SRD 41,2 mln en op de totale rekening van de overheidsbegroting een tekort van SRD 280,9 mln.  
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De totale uitgaven namen in 2011 in vergelijking met 2007 toe met ca.76 %, van ca. SRD 2.018,2 mln in 

2007 naar ca. SRD 3.551,1 mln in 2011. De totale uitgaven in 2010 en 2011 waren gelijk aan 

respectievelijk ca. 24,9% en 25,2% van het BBPmp. 

De feitelijke buitenlandse Staatsschuld was per ultimo juni 2012 per saldo toegenomen met ca. USD 5,9 

mln (1,3%) ten opzichte van ultimo 2011, van ca. USD 460,9 mln naar USD 466,8 mln. Volgens de wet op 

de Staatsschuld is de bruto buitenlandse Staatsschuld afgenomen met ca. USD 30,1 mln (4,3%), en wel 

van ca. USD 701,7 mln in 2011 naar ca. USD 671,6 mln in juni 2012. De feitelijke binnenlandse 

Staatsschuld was per saldo per ultimo juni 2012 ten opzichte van ultimo 2011 toegenomen met ca. SRD 

116,3 mln (8,6%), van ca. SRD 1.346,2 mln in 2011 naar ca. SRD 1.462,5 mln per juni 2012. Volgens de 

wet op de Staatsschuld was de toename ca. SRD 91,5 mln (6%), van ca. SRD 1.522,1 mln naar SRD 

1.613,6 mln. 

 

De internationale reserve bedroeg ultimo 2008 ca. USD 603 mln en ultimo 2011 ca. USD  817,0 mln.  Per 

ultimo juli 2012 bedroeg de internationale reserve positie ca. USD 949,6 mln. De liquiditeitenmassa in 

ruime zin was tussen 2007 en 2011 gestegen van ca. SRD 3.595,1 mln naar ca. SRD 6.710,1 mln, een 

toename van ca. 87,0%. Per juni 2012 bedroeg de liquiditeitenmassa ca. SRD 7.423,5 mln. Ook de 

kredietverlening in SRD vertoonde een stijgende trend in de periode 2008-2011 van respectievelijk ca. 

SRD 1.387,0 mln. in 2008 naar ca. SRD 2.573,6 mln in 2011. In de eerste helft van 2012 bedroeg dit 

bedrag al SRD 2.498,1 mln. De kredietverlening in vreemde valuta, omgezet in SRD, was in 2011 ten 

opzichte van 2008 toegenomen met ca. 34,0%. Per juni 2012 bedroeg de kredietverlening al ca. SRD 98,5 

mln meer dan ultimo 2011. De koopkracht van het gemiddeld netto salaris van het algemeen ambtelijk 

kader bij de Overheid was in 2009 nog ca. 27,7% ten opzichte van 2008. In 2010 bedroeg de koopkracht 

ca. 0,1% ten opzichte van 2009 en in 2011 was er sprake van een koopkrachtdaling van ca. 7,5%, 

vanwege de hoge inflatie van 15,3%. In het kader van Fiso 2 is twk uitbetaald in 2011, waardoor de 

achterstand werd ingelopen. De overheid had in november 2012 een accoord bereikt met de CLO voor 

een loonsverhoging van 10,0% met ingang van januari 2012. In december 2012 werd deze loonsverhoging 

uitbetaald plus een twk over de maanden januari en februari 2012. De rest van de twk wordt in 2013 

maandelijks uitbetaald tot en met juni 2013. Als gevolg van de loonstijging plus twk uitbetaling, is er sprake 

van een gemiddelde koopkrachtstijging voor ambtenaren in 2013 van ca. 14,0%. 

De financiële bijstandsuitkeringen waren in 2011 nog op hetzelfde niveau van 2006, behalve de AOV-

uitkering. Deze was per februari 2011 naar SRD 425 verhoogd met een koopkrachtstijging van ca. 26,0% 

in 2011 ten opzichte van 2010. Per januari 2012 is de AOV-uitkering verhoogd naar SRD 525 per maand. 

Het effect was een koopkrachtversterking van ca. 19,0% omdat de inflatie in 2012 ca. 5,0% bedroeg. De 

koopkracht van de overheidspensioenen daalde in 2010 met ca. 4,1% ten opzichte van 2009, in 2011 is de 

koopkrachtdaling ca. 2,5% vanwege de hoge inflatie dat jaar. Mensen met een beperking en de AKB-

genietenden gingen in koopkracht vooruit in 2011, omdat de uitkeringen procentueel aanzienlijk waren 

gestegen, AKB met zelfs 900,0%. 
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2. DE PRODUCTIE 
 

2.1 Het nominale Bruto Binnenlands Product 2007 - 2 013 

Het Bruto Binnenlands Product in nominale termen (marktprijzen) laat een groei in opeenvolgende jaren 

zien. In nominale termen nam de waarde van de totale binnenlandse productie toe in 2011 ten opzichte 

van 2007 met SRD 6.007 mln. In 2011 bedroeg de waarde van de totale binnenlandse productie in 

nominale termen (marktprijzen) SRD 14.067 miljoen. In 2012 groeide het Bruto Binnenlands Product in 

lopende prijzen (marktprijzen) ten opzichte van 2011 met 15,1%. In 2013 is de groeiverwachting van dit 

productie-aggregaat ca. 8,2%.  

 

Tabel 2.1 Groeipercentages sectoren, relatieve aand elen en macro-economische grootheden 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 2013** 
Groeipercentages               

BBPmp (2007=100) 5,1 4,1 3,0 4,1 4,7 4,4 5,3 

Primair (Agrarisch en Mijnbouw) 8,0 -3,7 11,3 2,3 3,9 2,3 4,7 

Secundair (ind., Nutsvoorz. En Constr.) 2,3 9,0 -8,0 6,1 7,1 3,1 6,1 

Tertiair (dienstverlening) 6,8 3,9 9,8 4,0 4,8 7,0 5,6 
Overheid 2,4 4,1 0,6 2,0 -1,6 2,1 2,1 

                
Relatieve aandelen sectoren in BBP-
basisprijzen               

Primair 18,9 17,6 18,5 18,0 16,8 16,0 15,8 

Secundair 32,4 35,0 29,6 30,1 30,7 33,5 33,1 

Tertiair 37,8 37,4 40,2 40,2 40,9 39,8 40,6 

Overheid 10,8 10,0 11,8 11,7 11,5 10,7 10,5 

                

Macro-Econ. grootheden (1000 SRD)               

BBP(basis prijzen) 7412941 9036125 9769200 11133606 12909099 144926616 16128659 

BBP(basis prijzen; 2007=100) 7412941 7721515 7953481 8282011 8669744 9054071 9533959 

BBP(marktprijzen) 8060532 9698055 10638424 11988698 14067298 16196872 17525179 

BBP(marktprijzen 2007=100) 8060532 8394993 8648293 9005523 9427129 9845030 10366841 

Bruto Nat. Inkomen (basisprijzen) 7435737 9093671 9783934 10847532 12040029 14277386 15479429 

Bruto Nat. Inkomen (marktprijzen) 8083328 9755601 10653158 11702624 13198228 15547642 16875949 

Beschikbaar Inkomen 8298500 10007191 10914478 11944988 13487697 15791187 17119494 

Nationaal Ink. per capita in SRD 15851 18868 20325 22032 24445 28512 30641 
Bron: 2007-2011 Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 

2012-2014 Stichting Planbureau Suriname (SPS) 
Bewerking SPS 
*) Voorlopige cijfers 
**) Schatting 
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Figuur 2.1 Het verloop van het nominale Bruto Binne nlands Product tegen marktprijzen  
  2007- 2013 (x SDR mln.)   

 

Bron: Stichting ABS en SPS 
 Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers  **) Schatting  
 
 
Het aandeel van de productiesectoren 2007- 2011 

De sectoren die de grootste bijdrage leverden aan het Bruto Binnenlands Product in lopende prijzen 

gedurende de periode 2007 - 2011 waren bij de groep Bedrijven en Huishoudens: Landbouw, Veeteelt en 

Bosbouw; Mijnbouw; Industrie; Constructie, Handel, Financiële Instellingen en Transport, Opslag en 

Communicatie. 

De gemiddelde bijdrage van de primaire sector aan het BBP-nominaal (basisprijzen) bedroeg ca. 18% 

gedurende de periode 2007 - 2011. Het aandeel van de secundaire sector in voornoemde periode was 

gemiddeld 31,6% van het BBP-nominaal tegen basisprijzen. De tertiaire sector droeg gemiddeld 39,3% bij 

aan het BBP-lopend tegen basisprijzen gedurende dezelfde periode. De gemiddelde bijdrage van de 

sector Overheid aan het BBP-nominaal tegen basisprijzen bedroeg 11,2% in de periode 2007 - 2011. 

Hieruit  kan worden geconcludeerd dat de tertiaire sector het grootste aandeel had in het BBP-nominaal 

(basisprijzen), gevolgd door de secundaire sector. 
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2.2 Het Bruto Binnenlands Product in reële termen 2 007 - 2013 

Er is in de periode 2007 - 2011 een constante groei van de productie in reële termen waar te nemen. De 

jaarlijkse groei over deze periode was gemiddeld ca. 4,4%. In 2010 bedroeg het groeicijfer van het BBP in 

reële termen ten opzichte van 2009 ca. 4,1%. Dit groeicijfer kan worden toegeschreven aan een toename 

van de productie bij de categorie Bedrijven en Huishoudens van grotendeels de sectoren Visserij, 

Mijnbouw, Industrie, Nutsvoorzieningen en Hotels en Restaurants.  

In 2011 groeide de totale productie met 4,7%, iets meer dan de gemiddelde groei van 4,1% in de jaren 

2007-2010. De groei in 2011 kwam voornamelijk tot stand door een stijging van de productie van de 

sectoren Landbouw, Bosbouw, Industrie en Constructie. Tevens leverden de dienstverlenende sectoren 

Hotels en Restaurants, Transport, Opslag en Communicatie en Financiële instellingen een belangrijke 

bijdrage.  

 De BBP-groei voor 2012 wordt geschat op 4,4%, als gevolg van een stijging van de productie binnen de 

primaire, de secundaire en de tertiaire sector. Bij de primaire sector zal de groei grotendeels worden 

gedreven door de sectoren Landbouw, Bosbouw en Visserij. De Constructiesector levert eveneens een 

bijdrage aan de groei van de productie van de secundaire sector. Bij de tertiaire sector zorgen Handel, 

Transport en Telecommunicatie en Financiële instellingen voor toename van de productie binnen de 

dienstverlenende sectoren. 

De vooruitzichten voor wat betreft groei van de Surinaamse economie in 2013 zijn er gunstig. De 

groeiverwachting voor het BBP wordt geraamd op 5,3%. In overeenstemming met verkregen informatie uit 

de sectoren zal naar verwachting een toename van de productie binnen de primaire, secundaire en 

tertiaire sector merkbaar zijn in 2013. Voor dit jaar is geraamd dat bij de primaire sector vooral de 

mijnbouwsector een stijging van de productie teweeg zal brengen met bijna 5,6%. Bij de secundaire sector 

zal groei voornamelijk worden gedreven door zowel Industrie (6,6%) als Constructie (4,7%), Handel 

(5,3%), Hotels en Restaurants (6,3%) evenals Transport, Opslag en Communicatie(7,6%) voor groei zullen 

zorgen bij de tertiaire sector.  
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Tabel 2.2 Procentuele verandering van de reële BTW per bedrijfstak per jaar, 2007=100 
Omschrijving 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012** 2013** 
Bedrijven en Huishoudens:                

Landbouw,Veeteelt en Bosbouw 15,8 -2,2 36,4 -1,5 4,6 5,3 4,0 

Visserij -9,4 -22,2 19,7 6,8 4,0 5,4 5,1 

Mijnbouw 11,8 4,2 -13,3 5,2 3,0 -3,2 5,6 

Industrie/fabricage 1,9 9,2 -11,5 6,4 8,0 0,4 6,6 

Elektriciteit,Gas en Water 4,9 9,2 -1,4 7,0 4,1 6,3 4,9 

Constructie 3,1 8,1 7,2 4,5 4,6 14,0 4,7 

Handel 7,0 2,4 19,9 4,5 2,9 7,4 5,3 

Hotels en Restaurants -0,9 2,7 3,8 7,1 11,7 11,7 6,3 

Transport, Opslag en Communicatie 3,6 18,5 -0,4 4,8 7,8 7,6 7,6 

Financiële Instellingen 9,1 -0,2 4,3 5,8 5,5 5,7 5,7 

Zakelijke diensten 11,7 -6,6 0,3 -2,4 2,8 2,8 2,8 

Onderwijs 28,8 -15,5 3,3 2,0 8,0 8,0 8,0 

Gezondheidszorg 0,6 -19,6 10,9 -2,0 1,6 1,6 1,6 

Ov. Gem. , Soc. en Pers. diensten 24,3 43,0 -12,9 -2,3 6,3 6,3 6,3 

Subtotaal  5,3 4,2 3,3 4,4 5,4 4,6 5,6 
                

Sector Overheid               

Landbouw,Veeteelt en Bosbouw 6,8 7,4 -6,9 1,2 -5,5 0,6 0,6 

Elektriciteit, Gas en Water 10,9 21,2 19,0 36,3 -3,4 1,2 1,2 

Constructie 4,3 8,8 -14,3 9,3 -6,2 0,4 0,4 

Transport, Opslag en Communicatie -4,7 28,4 13,4 -23,0 4,0 3,6 3,6 

Public administration 26,3 6,1 3,6 1,9 2,6 3,7 3,7 

Onderwijs 0,9 -2,2 -3,8 2,3 -2,3 1,0 1,0 

Gezondheidszorg 1,4 5,8 0,3 3,5 -7,7 0,6 0,6 

Subtotaal 9,6 4,1 0,6 2,0 -1,6 2,1 2,1 

                

BBP tegen basisprijzen 5,8  4,2 3,0 4,1 4,7 4,4 5,3 
Indirecte bel. minus subsidies op prod. en 
importen 6,0 4,0 3,2 4,1 4,7 4,4 5,3 

BBP tegen marktprijzen 5,8  4,1 3,0 4,1 4,7 4,4 5,3 
Bron:  Stichting ABS en SPS 
 Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers  **) Schatting  
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De ontwikkelingen binnen de primaire sector 2007 - 2013 

Tot de primaire sector behoren: Landbouw, Veeteelt, Visserij, Bosbouw en Mijnbouw. In tabel 2.3 wordt 

het verloop van de ontwikkelingen van de primaire sector weergegeven gedurende de periode 2007-2013. 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de hoogste groei van 11,3% werd geregistreerd in het jaar 2009 ten 

opzichte van 2008. Het laagste groeicijfer van -3,8% werd genoteerd in 2008 vergeleken met het 

voorgaande jaar. Het gemiddelde groeicijfer van de primaire sector in de periode 2007-2011 was 4,4%. Op 

basis van verkregen informatie uit de sector is ten opzichte van 2011 een groei van 2,3% geschat voor 

2012 en 4,0% voor 2013 ten opzichte van 2012. De groei in 2009 was het gevolg van een toename van de 

productie in de landbouw, visserij en bosbouw. De toename van de productie binnen de landbouwsector is 

te verklaren door een productiestijging van merendeels droge padie, cassave, oerdie, watermeloen, 

bananen en manja. De productie van droge padie nam toe vergeleken met 2008 toe met 25,4% en wel van 

182.877 ton in 2008 naar 229.370 ton in 2009. De stijging van de drogepadieproductie is mede het gevolg 

van een toename van het beplante areaal en wel van 43.654 ha in 2008 naar 54.492 ha in 2009. 

 
Tabel 2.3 De ontwikkelingen van de primaire sector in de periode 2007 - 2013 
Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 2013** 
Primaire sector: 8,0  -3,8 11,3 2,3 3,9 2,3 4,0 
Landbouw 12,7 -2,2 34,0 -1,1 3,4 7,9 4,0 
Veeteelt 0,8 0,6 1,2 0,9 0,5 2,0 1,0 
Visserij -9,4 -22,2 19,7 6,8 4,1 5,4 5,1 
Bosbouw 4,9 8,4 6,1 8,4 8,0 4,0 5,3 
Mijnbouw 11,8 4,2 -13,3 5,2 3,0 -3,2 5,6 

Bron: Stichting ABS en SPS  
Bewerking SPS 
*) voorlopige cijfer **) schattingen  

 

De bananenproductie steeg van 9.384 ton in 2008 naar 14.493 ton in 2009. De bacovensector had een 

minder goed jaar. Uit verkregen productiecijfers van het ministerie van LVV blijkt dat de totale productie 

van bacoven een terugval vertoonde van 88.724 ton in 2008 naar 82.267 ton in 2009, een daling van 7%. 

De bacovenproductie en het uitvoervolume van de Stichting Behoud Bananensector Suriname 

bedroegenin dat jaar 56.993 ton. De exportwaarde (FOB) bedroeg USD 26,1 mln. De prijs bedroeg 
USD/ton 457,41. Het bedrijf investeerde een bedrag van bijna USD 10 mln in haar productieactiviteiten. 

De visserijsector maakte een enorme groei door van bijna 20% in het jaar 2009 ten opzichte van 2008. 

Deze stijging van de productie had vooral te maken met een enorme toename van seabobvangsten. Deze 

namen toe van 6.023 ton in 2008 naar 9.335 ton in 2009; een toename van 3.312 ton. Uit beschikbare 

cijfers blijkt dat in hetzelfde jaar sprake was van daling van de zeegarnalen- en visvangsten. De 

zeegarnalenvangsten namen af van 247 ton in 2008 naar 240 ton in 2009 (-3%), terwijl de visvangsten 

daalden van 17.179 ton in 2008 naar 16.000 ton in 2009 (bijna -7%). 
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Gunstige ontwikkelingen in de bosbouwsector resulteerden in een groei van ongeveer 6% in 2009 

vergeleken met 2008. Deze opwaarste beweging had veelal te maken met een toename van de productie 

van hout van 178.576 m³ in 2008 naar 188.269 m³ in 2009, een stijging van 9.693 m³. 

Met de mijnbouwsector ging het minder goed in dat jaar. De sector registreerde een groei van -13,3%. 

Deze daling was te wijten aan een terugval van de productie van bauxiet met bijna 36% in 2009 

vergeleken met 2008 en ruwe aardolieproductie met 0,7%. De productie van bauxiet die in 2008 dmt 5,3 

mln bedroeg, liep terug in 2009 tot een niveau van dmt 3,4 mln. De oliesector produceerde in 2009 

ongeveer 5,86 mln barrels ruwe aardolie, 0,04 mln barrels minder dan in 2008.  

In 2010 noteerde de primaire sector een marginale groei van 2,3% vergeleken met 2009. De visserijsector, 

de bosbouwsector en de mijnbouwsector leverden hier een bijdrage. De visserijsector kende in 2010 een 

groei van 6,8% vergeleken met 2009. Dit groeicijfer zou kan worden toegeschreven aan een toename van 

de zeegarnalen- en visvangsten. De zeegarnalenvangsten namen toe van 240 ton in 2009 naar 525 ton in 

het daaropvolgend jaar, een toename van 285 ton. De visvangsten stegen van 16.000 ton in 2009 naar 

25.717 ton in 2010, een stijging van maar liefst 9.717 ton. 

 
De bosbouwsector werd wederom gekenmerkt door een positieve groei van 8,4% in 2010 ten opzichte van 

2009. Dit groeicijfer zou kunnen worden toegeschreven aan de investeringen die worden gepleegd in de 

sector, wat leidde tot groei van de productie. De productie bereikte een hoogte van 247.377 m³; in 

vergelijking met 2009 is dit een toename van 59.108 m³. 

De mijnbouwsector vertoonde een groei van 5,2% in 2010 vergeleken met 2009, als gevolg van een 

stijging van de productie van gouderts. Uit verkegen informatie uit de mijnbouwsector blijkt dat de 

productie van gouderts toenam met 15,7% ten opzichte van 2009. De productie van bauxiet en aardolie 

kende in 2010 een daling van respectievelijk 8,9% en 1,0% vergeleken met 2009. De bauxietproductie 

daalde van dmt 3,4 mln. in 2009 naar dmt 3,1 mln. in 2010, terwijl aardolieproductie afnam van 5,86 mln. 

barrels in 2009 naar 5,80 mln barrels in 2010. 

De landbouwsector had in 2010 een minder goed jaar. De productie van voornamelijk droge padie en 

bananen liep terug. Droge padieproductie kromp in van 229.370 ton in 2009 naar 226.686 ton in 2010 

(-1,2%). Deze daling was vermoedelijk het gevolg van een teruggang van het beplante areaal met 1,7% 

alsook klimatologische omstandigheden. De productie van bananen liep terug van 14.493 ton in 2009 naar 

12.330 ton in 2010. Naast deze minder goede ontwikkeling was er sprake van groei van de totale 

bacovenproductie. Deze nam toe van 82.267 ton in 2009 naar 94.272 ton in 2010. Het beplante areaal 

nam eveneens toe van 1.963 ha in 2009 naar 2.081 ha in 2010. De bacovenproductie en het exportvolume 

van de Stichting Behoud Bananensector Suriname bedroeg 70.051 ton in 2010 en had een exportwaarde 

van USD 33,8 mln. De exportprijs bedroeg toen USD/ton 482,62. Het bedrijf maakte ongeveer USD 

971.949 over naar de staatskas. Er werd voor een bedrag van ongeveer USD 3,5 mln geïnvesteerd in het 

bedrijf (ongeveer 6 USD mln minder dan in 2009) en 2.465 arbeiders vonden er emplooi. 

De groei van de primaire sector zette zich voort in 2011  en bedroeg 3,9% vergeleken met 2010. De 

sectoren die hieraan een bijdrage leverden waren landbouw, visserij, bosbouw en mijnbouw.  
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De groei van de landbouwsector met 3,4% was goeddeels te danken aan een toename van de productie 

van droge padie, groenten en bananen. De productie van droge padie nam toe van 226.686 ton in 2010 

naar 235.298 ton in 2011, een stijging van 8.612 ton (of 3,8%). De stijging van droge padie was mede het 

gevolg van een stijging van het beplante areaal met 6,3%. De bananenproductie nam toe met 5,6% in 

2011 ten opzichte van 2010, terwijl de productie van groenten steeg met 4,6%. Echter was er sprake van 

een verminderde productie van bacoven in dat jaar. De totale bacovenproductie daalde met 9.255 ton in 

2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het beplante areaal van bacoven nam eveneens af met 37 ha 

in 2011 vergeleken met 2010. De exporthoeveelheid bedroeg 69.191 ton in 2011, voor een totale waarde 

van USD 34,6 mln aan bacoven. De exportprijs (FOB) bedroeg 499,35 USD/ton. Het bedrijf maakte USD 

678.097 over aan de overheid. De totale investeringen bedroegen bijna USD 3,5 mln. Het bedrijf had 

2.634 werknemers in dienst. 

 
De visserijsector maakte in 2011 voor het derde opeenvolgende jaar groei door en wel 4,1% vergeleken 

met 2010. Dit groeicijfer had veelal te maken met een toename van zeegarnalen- en visvangsten. De 

zeegarnalenvangsten stegen van 525 ton in 2010 naar 572 ton in 2011 (9,0%). De visvangsten namen toe 

met 2.905 ton (11,3%) in 2011 ten opzichte van 2010. 

Positieve ontwikkelingen in de bosbouwsector leidden dat er in 2011 wederom tot groei in de sector. Deze 

stijging kan worden toegeschreven aan een toename van de productie van hout.  

Deze bedroeg 366.395m³ in 2011.  

De groei van de mijnbouwsector bedroeg in 2011 ten opzichte van 2010 3,0% en is toe te schrijven aan  

een toename van de productie van bauxiet, ruwe aardolie en gouderts. De productie van gouderts nam toe 

met bijna 2% ten opzichte van 2010. De bauxietproductie bedroeg in 2011 dmt 3,2 mln, terwijl de productie 

van ruwe aardolie een hoogte bereikte van 5,98 mln barrels.  

Voor 2012 wordt de groei van de primaire sector geraamd op 2,3%. Volgens schatting steeg de groei van 

landbouw, bosbouw en visserij. Bij de landbouwsector is overeenkomstig gegevens van het 

Rijstonderzoeksinstituut ADRON, de verbouw van padie toegenomen. De bacovenproductie van de 

Stichting Behoud Bananensector Suriname is in 2012 toegenomen met 16.476 ton ten opzichte van 2011. 

Volgens Stichting Bosbeheer en Bostoezicht is de productie van hout in 2012 geschat op ongeveer 

380.000 m3. De productiegroei van de visserijsector wordt geschat op 5%. Volgens verkregen informatie 

uit de mijnbouwsector is het met de productie in 2012 minder goed gegaan. De rëële groei van de 

productie geeft een daling weer van 3,2%. Deze terugval is te wijten aan een afname van gouderts, 

bauxiet alsmede ruwe aardolie. De productie van gouderts is in 2012 afgenomen met 2,2%. Er is sprake 

van achteruitgang van de bauxietproductie van 3,2 mln dmt in 2011 naar 2,9 mln dmt in 2012, een daling 

van bijkans 10,3%. De productie van ruwe aardolie kent ook een afname van 0,92% in 2012 ten op zichte 

van 2011, namelijk 5,936 mln bbls. 

In 2013 is er wederom groei van de primaire sector te verwachten (ca. 4,7%) als gevolg van een 

productiestijging van landbouw, bosbouw, visserij en gouderts. 
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Op basis van verkregen informatie vanuit de landbouwsector is een prognose gemaakt van de productie in 

2013 van ongeveer 3%. De houtproductie zal volgens raming van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht 

in 2013 verder toenemen, tot 400.000m³.  

De mijnbouwsector zal naar schatting in 2013 met 5,6% groeien, als gevolg van een toename van de 

productie van gouderts. Op basis van verkregen informatie van het grootschalig goudbedrijf zal de 

productie van gouderts verder worden gecontinueerd in 2013 en wel van 12.580.000 ton in 2012 naar 

13.830.000 ton in 2013. De productie van bauxiet zal in 2013 volgens het Bauxiet Instituut Suriname op 

hetzelfde niveau blijven als in 2012, namelijk 2,9 mln dmt. Op basis van gegevens uit de oliesector is de 

productie in 2013 geraamd op 5,910 mln bbls. 

 

De ontwikkelingen binnen de secundaire sector 2007 - 2013 

Tot de secundaire sector worden gerekend: industrie, nutsvoorzieningen (elektra en water) en de 

constructiesector. De secundaire sector had op jaarbasis een groei van gemiddeld 3,31%. De hoogste 

groei van 9,04% werd in 2008 ten opzichte van 2007 gerealiseerd, terwijl de laagste groei werd 

waargenomen in 2009 vergeleken met 2008, namelijk -7,9%. Dit negatieve groeicijfer had als oorzaak een 

daling van de productie binnen de industriesector met 11,5% vergeleken met het jaar ervoor. Deze daling 

was te wijten aan een afname van voornamelijk de aluinaardeproductie. De productie van aluinaarde nam 

af in 2009 ten opzichte van van 2008 en wel van mt 2,2 mln in 2008 naar mt 1,5 mln in 2009; dit is een 

daling van ongeveer mt 0,62 mln. In dat jaar bedroeg het exportvolume van aluinaarde mt 1,54 mln met  

een waarde van USD 322,9 mln. De prijs USD/mt bedroeg toen 210,22. In deze sector werd voor 

ongeveer USD 18 mln geïnvesteerd. 

In 2009 produceerde het oliebedrijf 2,7 mln. barrels aan raffinaderijproducten, ongeveer 0,2 mln. barrels 

meer dan in 2008. De sector exporteerde voor een bedrag van USD 138,7 mln. De prijs USD/bbl bedroeg 

49,81.  

De oliesector investeerde USD 135 mln. De totale productie van goud steeg, vergeleken met 2008, met 

7,0%. In 2009 produceerde en exporteerde de sector 28.600 kg goud met een waarde van bijna USD 910 

mln. De prijs USD/troy ounce bedroeg 989. Er werd voor een bedrag van bijna USD 70 mln geïnvesteerd 

in het grootschalige goudmijnbouwbedrijf. 

In 2009 werd voor 161.550 ton aan rijst geproduceerd. De exporthoeveelheid van rijst bedroeg 51.941 ton 

en had een waarde van ongeveer SRD 59 mln. In hetzelfde jaar werd voor 23.688 ton aan vis, 

visproducten en schaaldieren uitgevoerd. De exportwaarde bedroeg SRD 81,9 mln. Positieve 

ontwikkelingen waren te melden in de constructiesector, wat leidde tot een groei van 7,2% in 2009, 

vergeleken met 2008. Dit groeicijfer ligt aan de ruime investeringen die werden gepleegd in onder meer 

infrastructurele projecten, woningbouw en het asfalteren van wegen. Uit statistieken van de Centrale Bank 

van Suriname blijkt dat in 2009 voor SRD 468 mln aan kredieten is verleend ten behoeve van de 

woningbouw en bijna SRD 100 mln. aan constructie- en installatiebedrijven. 

De secundaire sector realiseerde een groei van 6,1% in 2010 ten opzichte van 2009. De sectoren die een 

belangrijke bijdrage leverden waren industrie, nutsvoorzieningen en constructie.  
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De stijging van de productie in de industriesector van 6,4% in 2010, kwam merendeels door een toename 

van de productie van goud met ongeveer 5,0%. De productie en export van goud namen toe van 28.600 

kg in 2009 naar 29.948 kg in 2010. De goudsector exporteerde voor een totale waarde van USD 1160,5 

mln, USD 0,3 mln. meer dan in 2009. De gemiddelde prijs bedroeg 1.241 USD/troy ounce. De 

investeringen in de grootschalige goudmijnbouw bedroegen in dat jaar USD 57 mln. 

Zowel de aluinaarde- als de aardolieproductie kenden een terugval in 2010. De aluinaardeproductie nam 

af van mt 1,54 mln. in 2009 naar mt 1,49 mln. in 2010. De bauxietsector exporteerde voor mt 1,5 mln. 

aluinaarde met een totale waarde van USD 439,5 mln. De prijs bedroeg circa USD/mt 292,4. Er werd bijna 

USD 8 mln. geïnvesteerd in de sector. In dat jaar werd voor ongeveer USD 7,3 mln. aan de staatskas 

bijgedragen. 

In 2010 werden door het oliebedrijf ongeveer 2,1 mln mt aan raffinaderijproducten geproduceerd, mt 0,6 

mln. minder dan in 2009. De oliesector investeerde circa USD 110 mln en exporteerde voor een bedrag 

van USD 179,8 mln. De bijdrage aan de staatskas bedroeg USD 202 mln In hetzelfde jaar bedroeg de 

productie van witte rijst 159.692 ton, een terugval van 1,2% vergeleken met 2009. De rijstsector 

exporteerde in 2010 ongeveer 89.412 ton rijst, met een waarde van SRD 105,2 mln. Het exportvolume van 

vis, visproducten en schaaldieren bedroeg in hetzelfde jaar 27.927 ton en had een waarde van SRD 86,4 

mln. 

In 2010 realiseerde de sector Nutsvoorzieningen een groei van 7,0%. Dit groeicijfer is toe te schrijven aan 

de investeringen die worden gepleegd in de sector. De constructiesector groeide  met ca. 5,0%. Dit 

groeicijfer vloeit voort uit de ruime investeringen die worden gepleegd in omvangrijke infrastructurele 

projecten, woningbouw en asfalteringswerkzaamheden. Statistieken van de Centrale Bank van Suriname 

laten zien dat de kredietverlening aan de woningbouwsector in 2010 ongeveer SRD 524,5 mln. bedroeg en 

aan constructie- en installatiebedrijven SRD 122,3 mln., een toename van respectievelijk 12% en 22,5% 

ten opzichte van 2009. 

 
De secundaire sector kende een groei van 7,1% in 2011 vergeleken met 2010. De industrie, 

nutsvoorzieningen en constructie leverden wederom een belangrijke bijdrage aan dit groeicijfer. In de 

sector Industrie steeg de productie van zowel goud als aardolie. De totale goudproductie bedroeg in dat 

jaar 32.820 kg, een toename van 9,6% ten opzichte van 2010. Het exportvolume bedroeg 31.040 kg en 

had een waarde van USD 1.514 mln. De gemiddelde prijs was 1.592 USD/troy ounce.  

In de oliesector  werden 2,63 mln. barrels aan raffinaderijproducten voortgebracht. Deze sector behaalde 

in dat jaar een bruto omzet van USD 800 mln. De bijdrage aan de staatskas bedroeg USD 300 mln. De 

oliesector investeerde in bedrijfsactiviteiten voor een bedrag van USD 221 mln.; dit is USD 111 mln. meer 

dan in 2010. De rijstproductie bedroeg 165.616 ton; dit is 5924 ton meer dan in 2010. De sector 

exporteerde 46.109 ton aan rijst en had een waarde van SRD 99,7 mln. De uitvoerhoeveelheid van vis, 

visproducten en schaaldieren bedroeg in dat jaar 25.721 ton met een exportwaarde van SRD 111,2 mln. 

De bauxietsector produceerde in 2011 mt 1,4 mln. aluinaarde (4,4% minder vergeleken met 2010). De 

exporthoeveelheid bedroeg mt 1,4 mln en had een waarde van USD 491,2 mln. De sector maakte in dat 

jaar USD 18,2 mln over aan de staat.  
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In de sector Nutsvoorzieningen werd wederom een groei geconstateerd van 4,1%, dankzij investeringen 

die worden gepleegd in de sector. De constructiesector laat een groei van 4,6% zien in 2011, mede als 

gevolg van grote investeringen in omvangrijke infrastructurele projecten, woningbouw en asfalteringswerk-

zaamheden. 

De groei van de secundaire sector wordt in 2012 geschat op 3,1%. Dit groeicijfer valt toe te schrijven aan 

een toename van de productie van nutsvoorzieningen van 4,9%, als gevolg van gepleegde investeringen. 

De bijdrage van de constructiesector die geraamd wordt op 14%, heeft veelal te maken met particuliere en 

overheidsinvesteringen in de woningbouw en grootschalige infrastructurele werken. De groei van de 

industriesector wordt geraamd op 0,4%. De groei van de totale goudproductie van circa 8,2% heeft de 

productiedaling van aardolie met 8,2% en aluinaarde met 15,3% niet kunnen compenseren. 

Volgens prognose zal de secundaire sector in 2013 met 6,3% toenemen, als gevolg van 

productievermeerdering van de industrie, in het bijzonder aardolie. 

Op basis van verkregen informatie zal de raffinaderijproductie toenemen met 16,8% in 2013 ten opzichte 

van 2012, goudproductie zal groeien met 1,3%, terwijl de aluinaardeproductie op het niveau van 2012 blijft. 

De positieve ontwikkelingen in de constructiesector worden voortgezet in 2013. Voor deze sector is een 

groei geschat van bijna 5%, welke voornamelijk wordt gedreven door particuliere en 

overheidsinvesteringen in de woningbouw en grootschalige infrastructurele werken. 

 

De ontwikkelingen binnen de tertiaire sector 2007 -  2013 

Tot de tertiaire sector behoren de diensten die voortvloeien uit handel, restaurants en hotels, transport, 

opslag en communicatie, financiële instellingen, overheidsdiensten, evenals gemeenschappelijke, sociale 

en persoonlijke diensten. De tertiaire sector groeide gemiddeld met 5,9% per jaar in de periode 2007 - 

2011. Het hoogste groeicijfer van 9,8% werd in 2009 ten opzichte van 2008 genoteerd, terwijl het laagste 

groeicijfer 3,9% was in 2008 vergeleken met 2007. De sectoren die gedurende de periode 2007 - 2011 

een belangrijke bijdrage leverden aan de groei van deze sector zijn: handel, hotels en restaurants; 

transport, opslag en communicatie alsook financiële instellingen. 

 
In 2010 en 2011 groeide de sector Restaurants en Hotels met respectievelijk 7,1% en 11,7%. Dit 

groeicijfer is toe te schrijven aan een toename van de bezettingsgraad in hotels. Het aantal toeristen nam 

toe met 35,7% in 2010 en 7,2% in 2011. Wanneer de periode januari - mei 2012 wordt vergeleken met 

dezelfde in 2011, dan is er sprake van een groei van ca. 5,2%. 

De sector Transport, Opslag en Communicatie maakte in 2010 en 2011 een groei door van 4,8% en 7,8%. 

Dit groeicijfer werd voornamelijk gerealiseerd door een toename van luchttransport, als gevolg van een 

stijging van het passagiersverkeer met 7,1% in 2011. Bij wegtransport wordt opgemerkt dat het aantal 

geregistreerde voertuigen zowel in 2010 als 2011 is toegenomen met 4%. Voorts is dit groeicijfer 

beïnvloed door gunstige ontwikkelingen binnen de communicatiesector, waaronder investeringen en 

verdere ontsluiting van binnenland en districten. Het aantal mobiele aansluitingen nam toe met 2% in 2011 

en het aantal internetcafe’s is meer dan verdubbeld.  
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De sector Financiële Instellingen kende een groei in 2010 van 5,8% ten opzichte van 2009 en in 2011 een 

groei van 5,5% ten opzichte van 2010. Dit groeicijfer ligt vermoedelijk aan de grote investeringen in de 

sector. 

Om de reële groei te kunnen vaststellen bij de sector Overheid, wordt volgens de nieuwe methode van het 

ABS gewerkt met de mutatie van het aantal ambtenaren per jaar. Op basis hiervan kan gesteld worden dat 

de sector Overheid in 2009 groeide met 0,59% vergeleken met 2008. Voor het jaar 2010 was dat 2,05% 

ten opzichte van 2009, terwijl in 2011 een groei van -1,62% werd geconstateerd vergeleken met 2010. 

Voor 2012 is de groei geschat op 1,07%, terwijl voor 2013 een groei van 1,22% is geprojecteerd.  

Voor 2012 en 2013 wordt de groei van de tertiaire sector geschat op respectievelijk 7,0% en 5,7%. De 

sectoren die een belangrijke bijdrage leveren zijn: handel, hotels en restaurants, transport, opslag en com-

municatie en financiële instellingen. 

 

2.3 De belangrijkste sectoren 

 
2.3.1 De oliesector 

De productie van aardolie en aardoliederivaten 

Het jaar 2011 was voor Staatsolie een heel gunstig jaar. De bruto-inkomsten bedroegen ca. USD 782 mln. 

De bijdrage aan de staatskas bedroeg ca. USD 289 mln. De hoge opbrengsten zijn het gevolg van de 

hoge prijs voor crude per barrel welke in 2011 gemiddeld USD 100,5 /bbl bedroeg ten opzichte van 2010 

USD 71,82/bbl. Hoewel het geproduceerde volume crude in dit jaar het hoogste niveau heeft bereikt ten 

opzichte van voorgaande jaren is dit niet opmerkelijk. De productie van crude is niet significant 

toegenomen vanwege het beleid van het bedrijf om de reserves zoveel mogelijk te conserveren in lijn met 

de verdere uitbouw van het productenportfolio. 

 

De hoge prijs voor crude kan voornamelijk in verband worden gebracht met de spanningen in het Midden-

Oosten en de sterke groei van de BRIC-landen met China en India voorop. 

Staatsolie heeft on-shore exploratieactiviteiten  uitgevoerd te Commewijne en  te Weg naar Zee en in 

Nickerie zijn deze activiteiten nog niet afgerond. De off-shore  activiteiten worden voortgezet. Het Japanse  

bedrijf Teikoku  heeft haar activiteiten in Blok 31 afgerond. Ook is reeds een production sharing contract 

gesloten met Murphy Oil voor Blok 48 en met Kosmos Energy voor Blok 42 en 45. 

 

Tabel 2.4 Productie van crude en derivaten uit crud e in bbls 2007 - 2011 

 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totale crude productie in 1000 
barrels 5441,0 5900,0 5858,0 5796,0 5991,0 5936,0 

Crude derivaten in 1000 barrels:  

- Heavy Vacuum Gasoil (HVGO) 197134 n.b n.b n.b n.b n.b 

- Fuel Oil (x 1000 bbls) 2124,5 2007,7 2247,3 2108,2 1956,6 1822,1 

- Diesel (x 1000 bbls) 328,6 356,8 380,9 512,4 30,5 341,7 

- Asfalt (x1000 bbls) 40,9 38,1 103,9 98,7 13,8 108,3 
Bron: Staatsolie Suriname N.V. 
 Bewerking SPS 
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Sinds de vondst van aardolie voor de kust van Frans-Guyana is een verhoogde belangstelling waar te 

nemen bij buitenlandse oliemultinationals voor Suriname. 

Staatsolie breidde haar activiteiten verder uit met de overname van de servicestationketen en overige 

bezittingen van Texaco/Chevron. Deze stap is belangrijk in verband met de doelstelling om vanaf 2014 op 

de lokale markt gasoline en diesel af te zetten geproduceerd uit de eigen raffinaderij. In dit verband is een 

aanvang gemaakt met het uitbreiden van de capaciteit van de raffinaderij met de bedoeling het 

productenportfolio uit te breiden. 

In Nickerie heeft het bedrijf een aanvang gemaakt met een pilotproject suikerrietaanplant voor de productie 

van ethanol.  

 

Figuur 2.2 Crude productie  2007-2012  

 
Bron: Staatsolie Suriname N.V. 

Bewerking SPS 

 
In 2008 nam de productie van crude toe om in de daarop volgende jaren terug te vallen. In 2011 nam   de 

productie toe. De ontwikkelingen binnen de productie van crude zijn vrij klein met slechts in 2008 een 

stijging van ongeveer 8%. 

De output wordt beperkt door de aanwezige productiecapaciteit en omdat er geen export van crude 

plaatsvindt maar slechts van derivaten.  

De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in exploratieactiviteiten in het on-, near- en offshore gebied. De 

bedoeling is zowel het in kaart brengen van gebieden die tot nog toe niet in kaart zijn gebracht en het 

vinden van economisch winbare reserves in gebieden die al zijn onderzocht. 

Met de expansie van de raffinaderij zal de productie van crude derivaten naast het bestaande pakket 

worden uitgebreid met hoogwaardige benzine.  

De productie van crude zal hierbij worden opgevoerd. Dit houdt in een grotere afname van de bestaande 

en bewezen reserves in het Tambaredjo veld om te voorkomen dat door opvoering van de productie 

zonder dat de reserves worden aangevuld, intering zal plaatsvinden. 
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Uitbreiding van de exploratieactiviteiten is gericht op vondsten in het on-, near- en offshore gebied van 

significante omvang zijn om de winbare economische reserves voor langere periodes aan te vullen. 

 

De productie van derivaten beperkt zich thans tot drie producten. De belangrijkste van deze is fuel oil 

waarvan het geproduceerde volume meer dan 70% van de verwerking bedraagt. De totale productie van 

dit product wordt afgezet op de lokale markt.  

 
Figuur 2.3 Aandeel van  oliederivaten in 2007 en 20 12 

 

 
Bron: Staatsolie Suriname N.V., bewerking SPS 
 

De grootste afnemer is Suralco. De overige twee producten, met name asfalt en diesel, worden zowel 

lokaal afgezet als geëxporteerd naar CARICOM-landen. De waarde van deze exporten is in de loop der 

jaren zeer sterk toegenomen en deze sector levert een belangrijke bijdrage aan de staatsinkomsten en de 

gunstige positie van de betalingsbalans. 
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Tabel 2.5  Exporten door Staatsolie Suriname N.V. 2 007 – 2012 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totaal exportvolume crude in mln barrels 0,9 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 

Totaal exportwaarde aardolie sector in mln USD  73,1 184,6 138,7 225,6 342,6 346,9 

Bron: Staatsolie Suriname N.V. 
 Bewerking SPS 

 
De opwaartse trend in de prijs van crude op de internationale markt is ernstig verstoord door de 

economische crisis rond 2009, gekenmerkt onder andere door een neerwaartse trend in de groei van de 

wereldeconomie geleid door de Verenigde Staten van Amerika (VS), de Europese Unie (EU), Japan en de 

opkomende economieën zoals China, India Brazilië en Rusland (de zogenaamde BRIC - landen). De 

laatste groep overkwam eerde de neerwaartse trend en het herstel van deze landen geleid door China had 

een zeer gunstige invloed op de prijzen voor commodities als goud, aardolie en aluinaarde, de 

belangrijkste exportproducten van Suriname. De BRIC - landen oefenden een gunstige invloed uit op de 

groei van de wereldeconomie. De grote vraag naar commodities die noodzakelijk was, en nog steeds is 

voor grote infrastructurele projecten als wegen en energiecentrales, oefende een grote druk uit op de 

vraag naar aardolie, ijzer, aluminium en agrarische producten. Rond eind 2010 deed een crisis, in de EU-

zone de groei van de wereldeconomie weer stagneren. De prijs voor crude is door de trage goei van de 

wereldeconomie en de ongunstige verwachtingen voor de komende jaren thans op de futuresmarkt 

gedaald onder de USD 90. 

 

2.3.2 De bauxietsector 
 
Tabel 2.6 Ontwikkelingen in de bauxietsector 2007 –  2012 

 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Productie:            
Productie bauxiet in mln bdmt* 5,3 5,3 2,2 3,1 3,2 2,9 

Import bauxiet in bdmt - - - 0,5 0,3 - 

Verwerking:            

Aluinaarde in 1000 mt 2178,0 2154,0 1536,0 1486,0 1421,0 1203,0 

Exporten:            

Exportvolume aluinaarde 2162,0 2177,0 1536,0 1506,0 1411,0 1202,0 

Aluinaarde in mln USD 705,0 714,0 323,0 440,0 491,0 360,0 
Wereldmarktprijzen (average spot prices  
USD/ton ):            
Gemiddelde wereldmarktprijs aluinaarde 
USD/ton 358,0 328,0 210,0 300,0 351,0 317,0 

Gemiddelde exportprijs (USD/mt):            

Aluinaarde 171,0 172,0 111,0 292,0 348,0 306,0 

Aantal arbeiders in de bauxietsector 1164,0  1174,0 925,0 922,0 952,0 938,0 

Gerealiseerde investeringen USD mln.* 76,0 84,0 18,0 7,9 3,3  8,6 
Bron: Bauxiet Instituut Suriname (BIS) 
 Bewerking SPS 

  



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  17 

 

De bauxietsector is sterk achteruitgegaan de afgelopen periode en de betekenis van deze sector voor de 

Surinaamse economie is in vergelijking met goud en aardolie vandaag de dag zeer gering. De overheid 

tracht in samenwerking met de bauxietmaatschappijen voorwaarden te scheppen om deze sector voor 

Suriname op een economisch duurzame wijze te behouden.  

Om daadwerkelijk inhoud te geven aan voornoemde doelstelling zullen de Lelydorpmijn  te Para  en het 

Nassauplateau dienen als bronnen voor bauxietlevering.  

De Lelydorpmijn en het Nassauplateau zullen samen met de Para Noord en Kankantrie Noord mijnen 

jaarlijks 4,2 mln. bdmt bauxiet voor de raffinaderij te Paranam voortbrengen. 

De verwachting is dat in juni 2013 de moedermaatschappij van Suralco, Alcoa, het Nassau Plateau project 

zal goedkeuren na de feasibility– en engineering studies die moeten uitkomen. 

Voorlopige studies hebben uitgewezen dat deze mijnen ongeveer 55 mln. ton winbare bauxietreserve 

bevatten om de Paranam aluinaarderaffinaderij tot en met 2023 te voeden. 

Intussen heeft de leiding van Suralco interesse getoond voor exploratie en eventuele exploitatie van de 

bauxietreserves in het Bakhuys gebied. 

 

De productie van bauxiet en aluinaarde 

Zoals eerder aangehaald is het belang van de subsector bauxiet- en aluinaardeproductie voor de 

economie van Suriname, voornamelijk als leverancier van deviezen, sterk afgenomen. De sector heeft 

zwaar geleden onder de gevolgen van de economische crisis die in 2007 begon. De productie van bauxiet 

en aluinaarde en het niveau van de exportopbrengsten namen echter niet direct af, vanwege de 

langlopende contracten met onder andere een looptijd van langer dan een jaar. Hierdoor kwam het effect, 

hoewel vertraagd, heel hard aan. 

  
 
Figuur 2.4 Het verloop van de output van bauxiet en  aluinaarde van 2006 - 2012 

 
Bron: BIS 
 Bewerking SPS 
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Ook hebben binnenlandse ontwikkelingen een rol gespeeld. De Bauxietmijnen raakten uitgeput en de 

kwaliteit van het bauxieterts nam ook af. Na de terugtrekking van BHP-Billiton nam Suralco Plc. de 

productie van bauxiet op zich in samenwerking met lokale contractors.  

 
Vanwege uitputting van mijnen moest het bedrijf dus overgaan tot het ontwikkelen van nieuwe om  voeding 

van de aluinaardefabriek te kunnen garanderen. De bovenstaande beschrijving geeft aan wat de 

maatschappij gepland heeft om de productie te garanderen. Door de stremming van de lokale toevoer van 

bauxiet was het bedrijf voor korte tijd genoodzaakt aluinaarde te importeren. Uit figuur 2.4 die het verloop 

van de output van bauxiet en aluinaarde weergeeft, blijkt dat hoewel de output van bauxiet toeneemt, de 

productie van aluinaarde afneemt. Uit de mutaties van de output van bauxieterts en aluinaarde blijkt dit 

overduidelijk. Hoewel de terugval minder snel verloopt, blijft de output beneden het dieptepunt van 2009. 

De mutaties vertonen na 2009 een negatief verloop.  

De huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf en de doelstellingen die door het moederbedrijf Alcoa worden 

gesteld voor de komende periode, voorspellen geen verbetering in deze situatie. Suralco heeft onlangs 

aangegeven dat de productiekosten zijn toegenomen. De grootste kostencomponent in de productie zijn 

diesel en fueloil die worden gebruikt voor het opwekken van energie. Door de sterke prijsstijging van 

aardolie zijn de kosten van de productie sterk toegenomen. Suralco gebruikt namelijk aardolie in plaats 

van waterkrachtenergie als hoofdenergiebron bij het transformatieproces van bauxiet tot aluinaarde. De 

lokale productiekosten zijn ook onderhevig aan de slechte kwaliteit van het bauxieterts, waardoor het 

bedrijf genoodzaakt is meer grondstoffen te verbruiken per ton aluinaarde. De wereldwijde terugval in de 

vraag naar grondstoffen, doordat de groeiverwachtingen van de wereldeconomie tegenvallen, hebben 

anderzijds geleid tot een overschot van aluinaarde en productiecapaciteit binnen deze bedrijfstak. 

 
Figuur 2.5 Mutaties output van bauxieterts en aluin aarde van 2007 - 2012 

 
Bron: BIS 
 Bewerking SPS 
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Om de plaatselijke kosten te beheersen worden maatregelen getroffen om onder andere de arbeidskosten 

te verminderen. Thans is het bedrijf bezig met het afvloeien van voornamelijk contracters. 

 
De Exportvolume en -prijs van aluinaarde  
 
Figuur 2.6. Verloop van het exportvolume en de expo rtprijs per mtt aluinaarde van 2007 - 2012 

 
Bron: BIS 
 Bewerking SPS 

 
Uit figuur 2.6 blijkt dat hoewel de prijs voor aluinaarde zich na 2009 heeft hersteld het geëxporteerde 

volume van aluinaarde is blijven afnemen. Deze ontwikkeling houdt verband met de terugval in de output, 

voornamelijk vanwege problemen met de toelevering van bauxieterts van goede kwaliteit door de 

ontwikkeling van nieuwe mijnen.  

Het herstel van de prijs voor aluinaarde komt vooral door groei in de BRIC-landen, waarbij de vraag naar 

grondstoffen voornamelijk werd gedreven door China en India. Door de snelle groei van deze economieën 

ontstond een grote vraag naar grondstoffen, zoals ijzer, aluinaaarde, aluminium, koper, steenkool en 

aardolie. Rond 2010 ontstond een kentering in de snelle groei van deze landen, vooral vanwege de crises 

in Europa als gevolg van de enorme schuldenlast van overheden binnen de EU. 

 
2.3.3 De goudsector 

De gunstige prijsontwikkeling van goud op de internationale markt heeft ertoe geleid dat de goudsector, 

onderverdeeld in de klein- en grootschalige goudmijnbouw, binnen korte periode van grote betekenis is 

geworden voor de Surinaamse economie. Vooralsnog levert de grootschalige sector zijn deel aan de 

inkomsten van de overheid. De kleinschalige goudsector doet dit nog niet. Door de overheid worden 

intussen corrigerende stappen ondernomen.  
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De activiteiten gericht op het ordenen van de sector, het realiseren van productie op milieuvriendelijke 

wijze en het leggen van een basis waarop inning van de belastingverplichtingen van de sector op 

transparante wijze kan geschieden, worden gecoördineerd door de presidentiële commissie Ordening 

Goudsector Suriname. 

 

De kleinschalige goudmijnbouw 

De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is de werkarm van het Ministerie van Natuurlijke 

Hulpbronnen (NH) belast met de uitgifte van rechten voor het exploreren, exploiteren en het toezicht op de 

winning van mineralen e.a. hulpbronnen. In de loop der jaren is gebleken dat deze dienst niet in staat is 

geweest in voldoende mate inhoud te geven aan deze taken. Vooral het toezicht op mijnmethoden in de 

kleinschalige goudmijnbouw was de afgelopen jaren uitermate gebrekkig. Dit heeft geleid tot onder andere 

ernstige kwikvervuiling in het binnenland van Suriname met gevolgen voor de bewoners van het 

binnenland van Suriname en het milieu. De mijnbouwers zijn zelfs ertoe overgegaan te mijnen in o.a. het 

natuurpark Brownsberg in het district Brokopondo en hebben, zoals uit beeldmateriaal blijkt, enorme 

schade aangericht. Door de slechte controle is er ook geen zicht op het aantal personen direct en indirect 

werkzaam in de sector.  

Ook is er totaal geen zicht op de hoeveelheid gewonnen goud en vindt ook geen afdracht van belasting 

plaats. Deze tak van de economie wordt door de stichting ABS vrijwel volledig geclassificeerd als de 

informele sector. De Centrale Bank van Suriname maakt aan de hand van de geregistreerde exporten een 

schatting van de kleinschalige goudproductie. 

Thans werkt de GMD samen met de presidentiële commissie Ordening Goudsector Suriname en 

groeperingen of organisaties die belanghebbenden in de sector vertegenwoordigen, aan ordening. De 

gebieden waar de goudwinning plaatsvindt, zijn geïdentificeerd. Personen die er werkzaam zijn, zijn zoveel 

mogelijk geregistreerd en worden thans voorzien van toegangsbewijzen tot de gebieden. Overigens zal de 

ordening zich niet beperken tot de klein- en middelschalige goudmijnbouw, maar zal ook de sector 

Bouwmaterialen worden betrokken. 

De doelstellingen van de ordening zijn als volgt geformuleerd: opheffen van de illegaliteit die heerst in de 

sector; bescherming van het milieu; verbreding van de bronnen van de staatsinkomsten; herstel van het 

wettig gezag en inzicht verkrijgen in de omvang van en de diepgang van de sector in relatie met de 

overige sectoren van de Surinaamse economie. 

 

De grootschalige goudmijnbouw 

In het geval van de grootschalige goudmijnbouw hebben onderhandelingen met IAMGOLD en Newmont 

Mining geresulteerd in concept-overeenkomsten tussen Suriname en beiden maatschappijen. Het doel is 

de schaal van deze subsector in Suriname significant uit te breiden. Bij IAMGOLD gaat het om uitbreiding 

van de bestaande operatie in het Rosebel gebied in het district Brokopondo. Het mijngebied wordt 

uitgebreid en de verwerkingsfaciliteiten worden aangepast. De overgang op hardrock mining in plaats van 

softrock leidt tot een grotere behoefte aan energie in het productieproces.   

Met Newmont is overeengekomen een geheel nieuwe grootschalige mijnoperatie op te zetten in het 

Merian gebied in het district Marowijne. 
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De voorgenomen uitbreiding van mijn- en productiefaciliteiten van IAMGOLD en de nieuw op te zetten mijn 

van Newmont Mining  in het oosten van Suriname,  richten zich ook op het verkrijgen van een groter 

aandeel in de lokale vestigingen van beide bedrijven.  

De uitbreiding en vestiging van de nieuwe productiefaciliteiten hebben ook een gunstige invloed op de 

werkgelegenheid. 

 

In tabel 2.7 wordt inzicht gegeven in de bijdrage van IAMGOLD aan onder andere de productie, de export 

en de werkgelegenheid in de goudsector. 

 
Tabel 2.7 Productie, exportvolume en -waarde, staat sinkomsten, werkgelegenheid en   

overige deviezenovermakingen, 2005 - 2011 
Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Productie: 

Gouderts (mln. tonnen) 7,2 7,7 7,5 8,3 11,0 12,8 12,9 

Goud ( troy ounce) 339384,0 300071,0 277267,0 331130,0 412492,0 415521,0 407317,0 

  

Exportvolume:               

Goud ( troy ounce) 351229,0 304911,0 255911,0 330259,0 389175,0 392096,0 380923,0 

 Exportwaarde in USD: 

Goud 156,3 184,4 179,7 287,9 353,2 486,4 599,2 

                

Staatsinkomsten in USD:               

Inkomstenbelasting (mln.) 0,0 4,4 9,6 18,8 62,0 81,7 78,9 

Royalty betalingen (6.5%) (mln.) 0,0 0,0 4,0 9,3 14,7 19,0 38,0 

Royalties @ market price (mln.) 3,8 7,6 9,0 14,0 6,7 26,3 14,1 

Statistiek en consentrecht op exporten 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0 Na na na 

invoerrechten 0,0 0,0 0,0 394994,0 Na 28873,0 na 

                

Overige deviezenovermakingen:               

lonen en salarissen in mln USD: 

- Lokale arbeid 8,6 9,6 14,2 19,7 24,9 30,9 36,0 

- buitenlandse arbeid 11,1 9,3 9,5 11,7 10,6 15,3 16,1 

loonbelasting in mln USD: 

- Lokale arbeid 1,4 1,8 2,8 3,7 5,1 7,8 8,0 

- buitenlandse arbeid 3,6 3,2 3,4 4,4 4,2 6,5 5,3 

                

Werkgelegenheid:               

aantal arbeiders 969,0 1177,0 1249,0 1333,0 1421,0 1498,0 1538,0 

- Lokale arbeid 899,0 1106,0 1173,0 1251,0 1342,0 1420,0 1458,0 

- buitenlandse arbeid 70,0 71,0 76,0 82,0 79,0 78,0 80,0 
Bron: IAMGOLD 
 Bewerking SPS 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in absolute termen de waarde van de exporten toeneemt. Echter blijkt uit 

de jaarlijkse mutatie dat deze groei vanaf 2010 afzwakt en zelfs afneemt.  

De staatsinkomsten die voortvloeien uit inkomstenbelasting zijn van 4,4 mln. USD in 2007 gestegen tot 

78,9 mln USD in 2011. De toename is het gevolg van een stijging van exportvolume en  exportwaarde van 

goud vanwege de gestegen goudprijs per troy ounce.  Ook de inkomsten uit de royalty overmakingen zijn 

in de afgelopen periode sterk toegenomen. 
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Het aantal arbeiders in dienst van IAMGOLD is de afgelopen periode steeds toegenomen. Het bedrag dat 

door dit bedrijf jaarlijks is geïnvesteerd in het instandhouden en uitbreiden van de productiefaciliteiten is 

jaarlijks ook toegenomen. 

 
Tabel 2.8 Jaarproductie grootschalig en jaarlijkse opkoop van goud van de kleinschalige 

goudmijnbouw 2007 - 2012 
Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Grootschalig          
goudproductie in mln troyounce 0,28 0,33 0,37 0,42 0,38 0,40 
Kleinschalige      

goudproductie in mln troyounce*  0,43 0,51 0,55 0,58 0,62 0,67 
Bron: IAMGOLD en Centrale Bank van Suriname (CBvS) 
 Bewerking SPS 
*) hoeveelheid goud in grammen omgezet in troy ounce met de factor 31,1035 troy ounce = 1 gram 
 
Uit tabel 2.8 blijkt dat de productie binnen de kleinschalige goudmijnbouw groter is dan de grootschalige 

productie. Eerder is reeds aangegeven dat de Centrale Bank van Suriname een schatting maakt van de 

productie op basis van de aangeboden hoeveelheden bestemd voor de export. Uit gesprekken met 

deskundigen uit de sector is naar voren gekomen dat er soms ook goud wordt aangeboden afkomstig van 

smokkel uit de buurlanden, omdat de royalty’s in Suriname lager liggen. 

 

Figuur 2.7 Productie van gouderts door IAMGOLD van 2005 - 2012 

 
Bron: IAMGOLD 
 Bewerking SPS 
 
De productie van gouderts door IAMGOLD is vanaf 2007 tot 2011 toegenomen met ongeveer 249.348 ton. 

De productie van ruw goud is in dezelfde periode ook toegenomen. De productie van goud in 2011 ten 

opzichte van 2007 is met ongeveer 46% toegenomen als gevolg van de uitbreiding van verwerkings-

faciliteiten. Ook speelt de al jaren aanhoudend hoge prijs voor goud een grote rol in de steeds 

toenemende productie van gouderts en goud.  
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De prijs van goud 

De ontwikkeling van de prijs van goud is vrij gunstig gebleken. Uit figuur 2.8 blijkt dat de prijsontwikkeling 

voor goud per troy ounce vanaf 2007 voortdurend opwaarts. Echter, als gekeken wordt naar de mutaties 

op jaarbasis, is er sprake van een grote mate van wisselvalligheid.  

De wisselvalligheid van de mutaties in de goudprijs is voornamelijk het gevolg van de grote mate van 

speculatie door investeerders in de futures markt die sterk vertegenwoordigd zijn in de commoditiessector. 

De mate van speculatie wordt onder andere gevoed door het ruime monetair beleid van de VS en de EU - 

zone, Japan en China. Investeerders geven voorkeur aan investeren in waardevaste goederen, onder 

andere goud waarvan de prijs gunstig wordt beïnvloed door de depreciatie van de dollar.  Andere 

ontwikkelingen die een gunstige ontwikkeling blijven uitoefenen op de prijs van goud zijn de 

overheidsschuldencrisis binnen de EU - zone en het gevaar dat de Chinese economie abrupt stopt met 

groeien, waardoor de groei van andere landen die grondstoffen leveren aan China in gevaar komt. Onder 

andere importeert China meer dan 40% van de aluinaardeproductie in de wereld. 

 

Figuur 2.8 De ontwikkeling van de goudprijs en de j aarlijkse mutaties  2007-2012 

 
Bron: World Gold Council 
 Bewerking SPS 
 

De groei van de gemiddelde prijs van goud valt in 2012 behoorlijk terug. In 2010-2012 was dit nog 27%. In 

2012 dropt deze behoorlijk terug naar 7%. Toch is de prijs van goud voor Suriname relatief gunstig als 

wordt gelet op de kosten per troy ounce en de prijs.  
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Tabel 2.9 Vraag en aanbod van goud in de wereld 200 9 - 2011 
Categorie  2009 2010 2011 % ch 

2011 
vs 

2010 

Q3'10 Q3'11 Q2'11 Q2'12 % ch 
Q2’12 

vs 
Q2'11 

Supply:                   

Mine production 2611,0 2739,0 2822,0 3,0 725,0 744,0 704,0 706,0 0,0 

Net producer hedging -236,0 -108,0 10,0 - -54,0 2,0 11,0 -11,0 - 

Total mine supply 2374,0 2632,0 2832,0 8,0 671,0 746,0 715,0 695,0 -3,0 

Recycled gold 1735,0 1719,0 1665,0 -3,0 393,0 470,0 414,0 364,0 -12,0 

Total Supply 4109,0 4350,0 4497,0 3,0 1064,0 1215,0 1129,0 1059,0 -6,0 

          
Demand:                   

Jewellery fabrication 1814,0 2017,0 1974,0 -2,0 541,0 472,0 500,0 428,0 -14,0 

Technology 410,0 466,0 453,0 -3,0 120,0 115,0 119,0 112,0 -5,0 
Sub-total above 
fabrication 2223,0 2482,0 2427,0 -2,0 661,0 587,0 618,0 540,0 -13,0 

Total bar & coin demand 786,0 1201,0 1505,0 25,0 310,0 417,0 336,0 303,0 -10,0 

ETFs & similar 617,0 382,0 185,0 -52,0 50,0 87,0 54,0 -1,0 - 

Official sector purchases -34,0 77,0 458,0 492,0 23,0 142,0 66,0 157,0 138,0 

Gold Demand 3593,0 4143,0 4574,0 10,0 1044,0 1233,0 1075,0 1000,0 -7,0 
OTC Investment & stock 
flows 516,0 208,0 -77,0 - 20,0 -18,0 54,0 60,0 11,0 

Total Demand 4109,0 4350,0 4497,0 3,0 1064,0 1215,0  1129,0 1059,0 -6,0 

London PM fix (USD/oz) 972,4 1225,0 1572,0 28,0 1227,0 1702,0 1506,0 1609,0 7,0 
Bron:  International World Gold Council 
 Bewerking SPS 

 
Het aanbod van goud is in de afgelopen drie jaar steeds toegenomen. Dit aanbod werd voornamelijk 

gevoed door de aangeboden productie van de mijnbouwsector. Het aanbod van gerecycled goud was in 

2011 afgenomen, voornamelijk door  hoge energiekosten. De vraag naar goud steeg  over het algemeen 

in 2011 op wereldniveau. De hoge prijs heeft wel ertoe geleid dat de vraag naar gouden sieraden is 

afgenomen. 
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2.3.4 Bouwmaterialen 

Vanwege de voornemens van de overheid met betrekking tot de sociale woningbouw, waarbij op jaarbasis 

enkele honderden huizen moeten worden gebouwd, mag worden aangenomen dat grote vraag zal worden 

uitgeoefend naar bouwmaterialen. Dit geldt ook voor de grote infrastructurele projecten zoals het 

wegenbouwprogramma, waaronder highways en bruggen waarbij de verbinding met de buurlanden moet 

worden vergemakkelijkt. Ook moeten natte infrastructurele werken landverlies door de zee en het 

onderwater lopen van woon- en landbouwgebieden tegengaan. Indien deze programma’s zoals gepland 

worden uitgevoerd, zal vanwege de druk de prijs sterk toenemen. Deze programma’s vallen ook samen 

met een stijging van de prijs voor brandstof. Deze ontwikkelingen zullen zeker grote invloed uitoefenen op 

de prijs voor bouwmaterialen. 

Om in te spelen op deze vooruitzichten wordt het staatsbedrijf Grassalco getransformeerd tot een actief 

productiebedrijf dat op deze markt zal opereren met de bedoeling de prijs voor bouwmaterialen te 

stabiliseren. Doel is speculerende exploitanten van bouwmaterialen en wederverkopers zoveel mogelijk te 

ontregelen in hun voornemens. Het bedrijf zal rechtstreeks aan de consument leveren en niet middels 

tussenhandelaren om de prijs zoveel mogelijk te drukken. 

Het staatsbedrijf heeft intussen investeringen gepleegd in zwaar materieel voor het verwerken van 

steenafval van IAMGOLD tot steenslag. In aanloop naar deze nieuwe ontwikkelingen is de overheid 

voornemens om royalty vast te stellen voor bouwmaterialen en een nieuwe mijnbouwwet in te dienen bij 

het parlement die gebaseerd is op de moderne ontwikkelingen in de mijnbouw. 

 

2.3.5 De bosbouwsector 

De productie van de bosbouwsector is in 2011 sterk toegenomen, met vrijwel een verdubbeling ten 

opzichte van 2007, vooral vanwege Aziatische bedrijven. Ook hebben deze bedrijven geïnvesteerd in 

verwerking, waardoor ook productie van triplex plaatsvindt in Suriname. De productie van dit product was 

met de sluiting van het staatsbedrijf Bruynzeel NV stopgezet. Met de toename van de productie is ook de 

export van hout dit jaar aanzienlijk toegenomen.  

Uitgaande van een vergelijking van de productie van hout in het eerste half jaar van 2012 met die van 

2011, respectievelijk 166.016 m3 en 165.879 m3, kan worden verondersteld dat de output van deze sector 

voor geheel 2012 zal toenemen ten opzichte van 2011. 
 

Tabel 2.10 Productie en exportvolume rondhout en ru wbewerkt hout in m 3 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 

Rondhout in m 3   

- Rondhout  154207 178576 188269 235830 347566 

- Vierkant Bekapt (ruw bewerkt hout) 601 689 1388 1225 1281 

Totaal rondhout productie  154808  179265 189657 237055 348847 

Totaal assortiment semi-bewerkt hout 11742  18581 17726 10315 17530 

Totaal 166550 197846 207383 247370 366377 
Bron: Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 
 Bewerking SPS 
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De productie van verwerkte houtproducten die voornamelijk bestaat uit gezaagd hout, is ook toegenomen. 

Uit de data blijkt dat vanaf 2007 de productie van gezaagd hout continu is toegenomen. 

 

De exportwaarde van de geëxporteerde producten bedroeg in 2011 USD 17 mln. Dit is meer dan het 

dubbele van de exportwaarde in 2010, die toen nog USD 8 mln bedroeg. Het is te verwachten dat de 

komende jaren de binnenlandse consumptie verder zal bijdragen tot toename van de productie in verband 

met de grote woningbouwprogramma’s en constructiewerkzaamheden die de Overheid heeft gepland voor 

de komende periode. 

 

Uit statistieken van de International Tropical Timber Organization (ITTO) blijkt dat Suriname voor de 

Guyanese exporteurs van voornamelijk triplex een belangrijke afnemer is. De afzet van hout op de 

regionale Caricom-markt is nog steeds vrij gering vergeleken met de grote volumes die worden 

geëxporteerd naar Azië, voornamelijk China. 

 

Een van de grootste Aziatische ondernemingen die in Suriname opereert, Greenhart NV, heeft in het 3e 

kwartaal van 2012 in het West-Suriname gebied een grote houtzagerij opgezet. Het afval van deze 

houtzagerij zal worden gebruikt om een energieopwekkingscentrale voor biomassa te voeden. De omvang 

van deze energieopwekking zal volgens aangeven van het bedrijf voldoende zijn om de eigen 

energiebehoefte te dekken en eventueel de vraag in de regio. Indien deze voornemens tot uitvoering 

worden gebracht, betekent dit een grote stimulans voor de output van deze sector en werkgelegenheid 

voor personeel en andere gespecialiseerde beroepen die gerelateerd zijn aan het opwekken van groene 

energie. 

 

De verwerking van de houtproductie tot eindproducten valt echter tegen als wordt gelet op het volume van 

onverwerkt en semi-verwerkt hout in de vorm van vierkant bekapte palen. Het jarenlange probleem 

waarmee ondernemers in deze sector te kampen hebben, met name financieringsmiddelen voor 

vervanging en of uitbreiding van het machinepark, is hier de bottleneck. Het verouderde machinepark in de 

meeste zagerijen zorgt in hoge mate voor verlies van houtuitval tijdens het verwerkingsproces.  

 

Tabel 2.11 Geproduceerd volume houtverwerkingsindus trie in m³ 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Assortiment  verwerkt hout:       
- Gezaagd hout 57000 60000 63000 73000 100000 
- Triplex 450 740 770 2400 2500 
- Shingels - - - 7 18 
Totaal productie volume verwerkt hout  57450 60740 63770 75407 102518 
Bron: SBB 
 Bewerking SPS 
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Een ander probleem waarmee ondernemers in de downstreamsectie van de productieketen van de 

houtsector zitten, vooral hout verwerken tot meubilair en dergelijke, is gebrek aan hout omdat alles wordt 

geëxporteerd. Het betreft vooral kleine ondernemers die niet over voldoende middelen beschikken om 

grote voorraden hout vast te leggen. Dit zou hun liquiditeitspositie anderzijds nadelig beïnvloeden. De 

omvang van de afzet biedt ook niet de ruimte om deze investering te plegen. Een ander probleem 

waarmee de sector te kampen heeft is gebrek aan menskracht. 
 
Tabel 2.12 Exportvolume rondhout en verwerkt hout i n m³, 2007-2011 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Exportvolume industrieel rondhout 12963 28919 29959 48744 91811 
Exportvolume verwerkt hout 8439 6912 4272 5413 6548 
Bron: SBB 
 Bewerking SPS 

Er is sprake van weinig gekwalificeerde menskracht omdat onder jongeren weining belangstelling is voor 

deze sector. Bij de beroepsgerichte opleidingen kiezen weinigen voor houtbewerking en de bouw. De 

meeste belangstelling gaat uit naar richtingen als werktuigbouw en elektrotechniek. De opleving van de 

mijnbouwsector oefent veel vraag uit naar mankracht. Hierdoor treedt vergrijzing op in de sector. 

 
Tabel 2.13 Exportwaarde bosbouwsector in mln. USD 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Totale exportwaarde industriële rondhout 1,79 2,58 3,61 5,99 14,11 
Totale exportwaarde houtverwerking 2,09 1,91 1,35 1,91 2,30 
Totale exportwaarde overig assortiment 2,87 3,64 3,82 6,38 14,93 
Bron: SBB 
 Bewerking SPS 
 

Een ander belangrijk probleem is de kleine binnenlandse markt die  wordt overspoeld met importmeubilair. 

Door deze zware concurrentie wordt de verdere ontwikkeling van de sector belemmerd.  

De geringe export van bewerkt hout naar Europa kan verder onder druk komen te staan als in maart 2013 

in de EU een verordening in werking treedt, waarbij slechts hout mag worden geïmporteerd dat op legale 

wijze is geoogst. De importeurs uit Europa zullen dan worden verplicht documentatie te eisen van 

leveranciers waaruit blijkt dat het hout uit een concessie komt waarvoor vergunning is verleend en dat het 

hout volgens bepaalde standaarden is verkregen uit de concessie. 

Deze regel zou op termijn de export van onverwerkt hout naar Azië kunnen treffen als het wordt verwerkt 

tot eindproducten voor verdere export naar Europa. De Aziatische producenten moeten namelijk kunnen 

aantonen dat het hout voor hun producten van een legale houtconcessie afkomstig is. 
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2.3.6 De rijstsector 

De rijstsector is binnen de landbouw een belangrijke subsector en deviezenverdiener en 

voedselleverancier voor ons land. Circa 1.400 boeren vinden emplooi in de rijstsector en ruim 8.000 

gezinnen zijn er direct afhankelijk van.  

 

De productie 

De totale rijstproductie (padieproductie en -verwerking) en het beplante areaal vertonen in de 

evaluatieperiode (2007 - 2011) een stijgend verloop. De sector kampt reeds geruime tijd met diverse 

complexe en structurele problemen. Genoemd kunnen worden: ongunstige weersomstandigheden, 

irrigatieproblemen, inadequate infrastructuur, verhoogde inputprijzen met als gevolg verhoogde 

productiekosten en een tekort aan financiële middelen met als gevolg dalende investeringen. Al deze 

factoren leiden tot onderbenutting van het beschikbare rijstareaal, inefficiëntie, afname van de 

productiviteit en onvoldoende vergroting van productiecapaciteit en exportsurplus.  

 

Tabel 2.14 Areaal en productie van rijst 

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2013*) 
Beplant areaal (ha) 42087 43654 54492 53555 56930 59000 66000 
Droge padi (ton) 179012 182877 229370 226686 235298 236066 265640 
Rijst (ton) 89841 82585 108815 101092 117858 126058 131432 

Bron: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij 
Bewerking SPS 
*)  schattingen van het  Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) 

 
In 2008 was er sprake van stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt, waaronder ook die van rijst. Hierop 

is ingespeeld. Het beplante areaal steeg in 2008 met 1.560 ha tot 43.654 ha. De productie van droge 

padie nam toe met 3.865 ton tot 182.877 ton. In 2009 was er wederom sprake van een toename, het 

beplante areaal bedroeg 54.492 ha, terwijl productie van droge padie 229.370 ton bedroeg.  

In 2010 zijn rijstaanplanten verloren gegaan vanwege ongunstige weersomstandigheden, irrigatie-

problemen en verhoogde inputprijzen met als gevolg verhoogde productiekosten. In 2011 is de productie 

gestegen, door verbetering van de infrastructuur en subsidies die zijn verleend aan de sector. Gezien de 

voorspelling van de Food and Agriculture Organization (FAO), mogen wij een toename van internationale 

en lokale prijzen verwachten. Dit zal leiden tot toename van het ingezaaide areaal en dus ook de lokale 

productie.  

 

De export 

De rijstproductie is hoofdzakelijk bestemd voor de lokale voedselvoorziening en export. Het resterend deel 

is ten behoeve van de zaaizaadvoorziening en voorraadvorming alsmede voor het vervaardigen van 

slijpmeel. De exportproducten zijn cargo, witte en breukrijst. In de periode 2007 – 2011 werd tussen 

52.500 ton en 46.109 ton geëxporteerd met een opbrengst tussen USD 15,4 mln. en USD 47.4 mln. In 

2008 nam het exportvolume, ondanks gestegen wereldmarktprijzen voor rijst, niet aanzienlijk toe. Mogelijk 

heeft de invoering van exportvergunningen ter regulering van de rijstexporten stagnerend gewerkt. Het 

exportvolume bedroeg 52.641 ton, een mariginale stijging van 0,3% in vergelijking met 2007. In 2009 

bedroeg het exportvolume 51.941 ton. 
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Tabel 2.15 Exporthoeveelheden en –waarden van rijst  

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Hoeveelheid (ton)       
Witte rijst 31733 24217 22597 52443 24183 
Breukrijst 4200 355 495 560 39 
Cargo  16567 27199 28758 36332 21789 
Parboiled 0 870 91 77 98 
Totaal  52500 52641 51941 89412 46109 
      
Waarde (SRD1000)       
Witte rijst 28912 41376 27009 61685 58451 
Breukrijst 2123 850 1162 652 82 
Cargo 11818 46725 30606 42739 40906 
Parboiled 0 1526 173 137 225 
Totaal  42853 90477 58950 105213 9964 
      
Gem.exp.wrde/ton (SRD)       
Witte rijst 911 1709 1195 1176 2417 
Breuk 505 2394 2347 1164 2103 
Cargo 713 1718 1064 1176 1877 
Parboiled - 1754 1901 1779 2296 
Bron:  Ministerie van LVV 

Bewerking SPS 
Noot: 2006 – 2010: USD 1 = SRD 2,78; 2011: USD 1 = SRD3,25 

 
In 2008 namen de gemiddelde exportprijzen met meer dan 100% toe. De exporthoeveelheid van rijst 

vertoont geen constant verloop. In 2010 nam deze sterk toe, terwijl in het daaropvolgend jaar een daling is 

genoteerd. 

Het Caribisch gebied is de grootste afnemer met gemiddeld 52% van de totale exporthoeveelheid. De 

tweede grootste afnemer is de Europese Unie met 33%, gevolgd door Zuid-Amerika met 9%.  
 

2.3.7 De bacovensector  

De bacovensector is evenals de rijstsector van grote betekenis voor de Surinaamse economie. Bacove is 

het tweede belangrijkste landbouwgewas, voornamelijk vanwege de exportgerichtheid. De productie van 

de bevolkingslandbouw is echter ook van essentieel belang voor de lokale voedselvoorziening. De sector 

zorgt voor werkgelegenheid en bood in 2011 aan 2.634 personen emplooi.  

 

De productie 

De beplante arealen en productie van bacoven vertonen een variërende trend, vanwege het transformeren 

van de bestemming van arealen naar bebouwing en het verouderen van een deel van de aanplantingen. 

De jonge plantjes produceren nog niet en de verouderde aanplantingen zijn verwijderd. In 2012 is een 

productie van 85.667 ton gehaald. 

 

Tabel 2.16 Areaal en productie van bacoven 

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Beplant areaal (ha) 1591 1591 1780 1817 1965 1964 
Productie (ton) 56246 65438 56993 70051 69191 85667 

Bron: Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) 
Bewerking SPS 
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De export 

De export van Surinaamse bacoven geschiedt evenals die van de overige Afrikaanse, Caribische en 

Pacifische landen (ACP - landen) onder preferentiële regels van de Europese Unie (EU). In 2009 is het 

bedrijf Global Good Agricultural Practice (Global GAP) gecertificeerd, waardoor het mogelijk is de bacoven 

overal op de Europese markt af te zetten. Twee marketers distribueren de bananen in het buitenland, 

zodat betere prijzen gerealiseerd kunnen worden. 

 

Tabel 2.17 Exporthoeveelheid en -waarde van bacoven  

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Hoeveel heid (ton)  57135 65750 58132 70239 68138 
Waarde (SRD 1000)  46219 63447 73608 67987 110986 
Expwrde/ton (SRD)  809 965 1266 968 1629 

Bron:  Ministerie van LVV 
Bewerking SPS 
Noot: 2006 – 2010: USD 1 = SRD 2,78; 2011: USD 1 = SRD3,25 

 
In 2010 is een record hoeveelheid bacoven geëxporteerd van 70.239 ton met een opbrengst van USD 

24,5 mln. In 2009 nam de omzet af, vooral als gevolg van een daling van de export. De export- 

hoeveelheid in 2011 was 68.138 ton met een opbrengstwaarde van USD 34,2 mln., een opmerkelijke 

stijging. De exporthoeveelheid in 2012 bedroeg 85.667 ton. 

 

2.3.8 Groente en fruit 

De groenten- en fruitteelt is voornamelijk gericht op de lokale markt en voor een beperkt deel op de export. 

Naast het produceren voor de lokale markt is het de bedoeling om de export naar landen in de regio te 

vergroten. In 2010 waren er ongeveer 4.000 landbouwers die groenten, wortel- en knolgewassen en fruit 

verbouwen. Door areaaluitbreiding, gebruik van betere variëteiten, mechanisatie en verbeterde 

teelttechnieken, kan productieverhoging worden bereikt, werkgelegenheid worden gecreëerd en ontstaat 

een betere marktpositie. 

 

Tabel 2.18 Productie en export van groenten en frui t (ton) 

Omschrij ving  2007 2008 2009 2010 2011 
Groenteproductie  14,4 12,5 12,3 13,2 13,8 
Export van groente  2,8 2,9 2,8 3,2 2,7 
Fruitproductie  34,0 33,0 34,0 37,0 39,0 
Export van fruit  0,3 0,3 0,2 1,1 1,0 

Bron:  Ministerie van LVV 
Bewerking SPS 

 

Er wordt in Suriname gemiddeld ongeveer 50.000 ton groente en fruit geproduceerd, waarvan gemiddeld 

12.500 ton groente. Hiervan is gemiddeld ongeveer 3.000 ton bestemd voor de export en de rest voor de 

lokale markt. Bepaalde groenten en fruit worden verwerkt tot eindproducten en aan de consument 

gebracht, zoals pepersambel, zuurgoed en verschillende sappen. 
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2.3.9 De visserijsector 

Het visserijbeleid van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij richt zich in de komende 

beleidsperiode op de volgende strategische doelen1: 

- het waarborgen van voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking; 

- het waarborgen van de voedselveiligheid in de visserijsector; 

- voedselveiligheidstrategie; 

- het propageren en ontwikkelen van duurzame visserij; 

- het doen ontwikkelen van de agrarische sector met de visserijsector als onderdeel daarvan tot de 

voedselproducent en –leverancier voor het Caribisch gebied; 

- het vergroten van de bijdrage van de visserijsector aan de nationale economie;  

- het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de aquacultuur; 

- het managen van de randvoorwaarden en risico’s bij de uitvoering van het visserijbeleid. 

Volgens gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek bedroeg de Bruto Toegevoegde Waarde in 

lopende prijzen van de visserijsector in de periode 2009 - 2011 als volgt: in 2009 SRD 248 mln.; in 2010 

SRD 293 mln. en in 2011 SRD 333,5 mln. De Bruto Toegevoegde Waarde in constante prijzen bedroeg in 

dezelfde periode respectievelijk: SRD 269 mln., SRD 287 mln. en SRD 298,9 mln. 

 

In onderstaande tabel zijn kengetallen van de visserijsector over de periode 2007 - 2011 weergegeven. 

 

Tabel 2.19 Kengetallen visserijsector 2007 - 2011 
Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 
Productiecijfers (in ton): 29013,0  23449,0  25575,0  33842,0  36225,0  

   w.o  Zeegarnalenvangsten 780,0  247,0  240,0  525,0  572,0  

   w.o Seabobgarnalenvangsten 8233,0  6023,0  9335,0  7600,0  7031,0  

   w.o Visvangsten 20000,0  17179,0  16000,0  25717,0  28622,0  

BBP Visserijsector in lopende prijzen (x 1000 SRD) 
    

289005,0  
    

234288,0  
   

247784,0  
   

292876,0  333549,0  

BBP Visserijsector in constante prijzen (2007=100) (x 1000 SRD) 289005,0 224761,0 268958,0 287275,0 298898,0  

Groeicijfer in % -9,4 -22,2 19,7 6,8 4,1 

Aandeel Visserijsector in % 3,9 2,6 2,5 2,6 2,6 

Exportvolume Vis en -producten (in ton) 15307,0  16704,0  20356,0  21235,0  22083,0  

Exportvolume schaaldieren (in ton) 5211,0  4173,0  3332,0  6692,0  3638,0  

Exportwaarde Vis en -producten (SRD 1000) 30535,0  32572,0  46651,0  44414,0  57879,0  

Exportwaarde schaaldieren (SRD 1000) 64502,0  40612,0  35283,0  41957,0  53319,0  

Werkgelegenheid in aantallen 6393,0 6924,0 6458,0 6324,0 n.a. 
Bron:  Ministerie van LVV (Onderdirectoraat Visserijdienst) en Stichting ABS 

Bewerking SPS 
 
  

                                                 
1  Beleidsnota Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij  2010 – 2015 bladzijde 86 
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De visserijsector maakte een enorme groei door van bijna 20% in het jaar 2009 ten opzichte van 2008. 

Deze stijging van de productie had vooral te maken met een enorme toename van seabobvangsten, van 

6.023 ton in 2008 naar 9.335 ton in 2009. Dit is een toename van maar liefst 3.312 ton. Uit beschikbare 

cijfers van het ministerie van LVV blijkt dat er in hetzelfde jaar sprake was van daling van de zeegarnalen

en visvangsten. De zeegarnalenvangsten namen af van 247 ton in 200

de visvangsten daalden van 17.179 ton in 2008 naar 16.000 ton in 2009 (bijna 

De visserijsector kende in 2010 een groei van 6,8% vergeleken met 2009. Dit groeicijfer kan worden 

toegeschreven aan een toename van d

toe van 240 ton in 2009 naar 525 ton in het daaropvolgend jaar, een toename van 285 ton. De visvangsten 

stegen van 16.000 ton in 2009 naar 25.717 ton in 2010, een stijging van maar liefst 9.717 to

De visserijsector maakte in 2011 voor het derde opeenvolgende jaar groei mee en wel 4,1% ver

met 2010. Dit groeicijfer had net als in 2010 te maken met een toename van zeegarnalen

De zeegarnalenvangsten stegen van 525 ton in 201

toe met 2.905 ton (11,3%) in 2011 ten op

 

Figuur 2.9 O ntwikkeling van vis

Bron:  Ministerie van LVV (Onderdirectoraat Visserijdienst)
Bewerking SPS 

 
Het aandeel van de visserijsector in het Bruto Binnenlands

was vrijwel constant. De bijdrage van de sector in het BBP bedroeg in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 

2,54%, 2,63% en 2,58%. 
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De visserijsector maakte een enorme groei door van bijna 20% in het jaar 2009 ten opzichte van 2008. 

Deze stijging van de productie had vooral te maken met een enorme toename van seabobvangsten, van 

9.335 ton in 2009. Dit is een toename van maar liefst 3.312 ton. Uit beschikbare 

cijfers van het ministerie van LVV blijkt dat er in hetzelfde jaar sprake was van daling van de zeegarnalen

vangsten namen af van 247 ton in 2008 naar 240 ton in 2009 (

den van 17.179 ton in 2008 naar 16.000 ton in 2009 (bijna -7%).

De visserijsector kende in 2010 een groei van 6,8% vergeleken met 2009. Dit groeicijfer kan worden 

toegeschreven aan een toename van de zeegarnalen- en visvangsten. De zeegarna

toe van 240 ton in 2009 naar 525 ton in het daaropvolgend jaar, een toename van 285 ton. De visvangsten 

stegen van 16.000 ton in 2009 naar 25.717 ton in 2010, een stijging van maar liefst 9.717 to

De visserijsector maakte in 2011 voor het derde opeenvolgende jaar groei mee en wel 4,1% ver

met 2010. Dit groeicijfer had net als in 2010 te maken met een toename van zeegarnalen

De zeegarnalenvangsten stegen van 525 ton in 2010 naar 572 ton in 2011 (9,0%). De visvangsten namen 

toe met 2.905 ton (11,3%) in 2011 ten opzichte van 2010. 

ntwikkeling van vis - en garnalenvangsten 2007 - 2011  

(Onderdirectoraat Visserijdienst) 

sector in het Bruto Binnenlands Product gedurende de periode 2007

. De bijdrage van de sector in het BBP bedroeg in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 

2008 2009 2010

Visvangsten Garnalenvangsten
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De visserijsector maakte een enorme groei door van bijna 20% in het jaar 2009 ten opzichte van 2008. 

Deze stijging van de productie had vooral te maken met een enorme toename van seabobvangsten, van 

9.335 ton in 2009. Dit is een toename van maar liefst 3.312 ton. Uit beschikbare 

cijfers van het ministerie van LVV blijkt dat er in hetzelfde jaar sprake was van daling van de zeegarnalen- 

8 naar 240 ton in 2009 (-3%), terwijl 

7%). 

De visserijsector kende in 2010 een groei van 6,8% vergeleken met 2009. Dit groeicijfer kan worden 

en visvangsten. De zeegarnalenvangsten namen 

toe van 240 ton in 2009 naar 525 ton in het daaropvolgend jaar, een toename van 285 ton. De visvangsten 

stegen van 16.000 ton in 2009 naar 25.717 ton in 2010, een stijging van maar liefst 9.717 ton. 

De visserijsector maakte in 2011 voor het derde opeenvolgende jaar groei mee en wel 4,1% vergeleken 

met 2010. Dit groeicijfer had net als in 2010 te maken met een toename van zeegarnalen- en visvangsten. 

0 naar 572 ton in 2011 (9,0%). De visvangsten namen 

 

Product gedurende de periode 2007 - 2011 

. De bijdrage van de sector in het BBP bedroeg in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 

2011
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Exportvolume en -waarde van vis en visproducten bedroegen in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 

20.356 ton (SRD 46,7 mln), 21.235 ton (SRD 44,4 mln) en 22.083 ton (SRD 57.9 mln). 

De exporthoeveelheid en opbrengsten van schaaldieren  voor de jaren 2009, 2010 en 2011 was 3.332 ton  

(SRD 35,3 mln), 6.692 ton (SRD 42 mln) en 3.638 ton (SRD 53,3 mln). 

In 2009 was de totale exportwaarde van vis, visproducten en schaaldieren (SRD 81,9 mln) hoger dan die 

van rijst (SRD 58,9 mln) en bacoven (SRD 73,6 mln). 

In het daaropvolgende jaar exporteerde de rijstsector SRD 105,2 mln. aan rijstproducten, gevolgd door vis, 

visproducten en schaaldieren voor een totale bedrag van SRD 86,4 mln en dan de bacovensector met een 

totaalwaarde van SRD 68 mln. 

Net als in 2009 exporteerde de visserijsector in 2011 meer dan de rijst- en bacovensector. De 

exportwaarde van vis, visproducten en schaaldieren bedroeg in dat jaar SRD 111,2 mln. De 

bacovensector nam de tweede plaats in met een totale waarde van SRD 111 mln, gevolgd door de 

rijstsector met een totaal bedrag van SRD 99,7 mln. 

 

Tabel 2.20 Exporthoeveelheden visserijproducten o.b .v. gezondheidscertificaten 
  in kg 

Omschrijving 2008 2009 2010 

Vis 10803309  9181161  10640258  

Seabob 2092714  2913863  2579338  

Marine shrimp 316301  569566  180603  

Andere garnaalsoorten 76108  63570  197464  

Haaivin 900  300  0  

Totaal 13289332  12728460  13597663  
Bron:  Ministerie van LVV (Onderdirectoraat Visserijdienst) 

Bewerking SPS 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2008 en 2010 de totale exporthoeveelheid op basis van verstrekte 

gezondheidscertificaten  hoger was dan in 2009. Volgens gegevens van het Onderdirectoraat 

Visserijdienst van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij werd in de periode 2008 - 2010 

respectievelijk 10,8 mln kg; 9,2 mln kg en 10,6 mln kg aan vis op basis van verstrekte 

gezondheidscercificaten  geëxporteerd. Aan seabobgarnalen werd in voornoemde periode 2,1 mln kg; 

2,9 mln kg en 2,6 mln kg met een gezondheidsertificaat  uitgevoerd. 

 

Tabel 2.21 Exportvolume visserijsector in 2011 in k g. 

Landen Met gezondheidscertificaat  Met Enig Document van de douane  

Europese Unie 5699307  7754515  

Andere 1216435  4322844  

Caricom 7484032  9330283  

Verenigde Staten van Amerika 506870  5166093  

Totaal 14906644  26573735  
Bron:  Ministerie van LVV (Onderdirectoraat Visserijdienst) 

Bewerking SPS 
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Tabel 2.21 geeft een overzicht van de exporthoeveelheden naar landen met gezondheidscertificaat  

alsook met het Enig Document van de douane  in 2011. Uit de tabel blijkt de Caricom de grootste 

afnemer te zijn van Surinaamse vis. 

 
Tabel 2.22 Arbeidsplaatsen visserijsector 2007 - 20 10 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 

Industriële visserij:         

Garnalenboten 357 126 217 175 

Seabobboten 210 168 175 140 

Vistrawlers 112 96 104 72 

Vistrawlers (grote pelagische) 0 8 0 88 

Vistrawlers (kleine pelagische) 80 80 80 72 

Snapper en makreelboten 420 0 0 0 

Bevolkingsvisserij:         

SK (O.G. + G.G.) 1815 1345 1570 1395 

SK Bangamary 215 180 200 185 

Fuiknet  1008 992 1524 928 

Lijn 20 16 22 14 

Drijfnet 770 485 620 595 

Spannet 20 20 16 14 

Sleepnet 2 4 4 4 

Zeegnet 20 40 65 55 

Kieuwnet 108 90 105 213 

Guyana (SK + BV)  0 0 0 0 

Sport         

Totaal 5157 3650 4702 3950 

Visverkoop:         

Centrale markt  339 339 285 261 

Viswinkels  258 387 104 175 

Visstandhouders  74 60 60 96 

Fabrikanten   51 51 51 

Visserijbedrijven   273 135 375 

Directe arbeidsplaatsen 5828  4760 5337 4908 

Verwerkingsbedrijven 1236  1218 940 1235 

Exporteurs   825 60 60 

Venters   40 40 40 

Transporteurs   81 81 81 

Lokale verwerkers         

Indirecte arbeidsplaatsen   946 181 181 

          

Totale sector 7064 6924 6458 6324 
Bron:  Ministerie van LVV (Onderdirectoraat Visserijdienst) 

Bewerking SPS 
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2.3.10 De veeteeltsector 

De voor de eiwitvoorziening van de bevolking belangrijke veeteeltsector omvat de teelt van runderen, 

varkens, pluim- en overig vee (kleinvee). De rundveeteelt bestaat  uit de vlees- of slacht- en melkveeteelt 

en de pluimveesector uit slacht- en legkippenteelt. De productie van de veeteeltsector bestaat uit vlees-, 

melk- en eierenproductie en wordt geheel afgezet op de lokale markt. De veeteeltsector biedt 

werkgelegenheid aan 6.370 man. 

 

Vleesproductie 

De productie van slachtkippen of het slachtgewicht en het aantal slachtingen zijn in de evaluatieperiode 

(2007 - 2011) gemiddeld toegenomen. De branche was niet in staat tot hogere producties te komen. De 

voornaamste redenen waren verhoogde productiekosten en concurrentie van relatief goedkopere 

geïmporteerde kip en kipdelen. Toen de sector in de jaren 90 inputs (voer en medicamenten) tegen de 

vrijemarktwisselkoers moest aanschaffen, leidden de verhoogde kosten tot stagnatie in de productie. Er 

ontstond een tekort en de Overheid besloot de import van kip op grote schaal toe te staan. Vanaf 1993 is 

deze import sterk gestegen. Kipproducenten hebben vaker gewezen op de ongezonde situatie in hun 

sector. De hoge invoerrechten op inputs tegenover de lagere voor geïmporteerde kip en kipdelen vormen 

de kern van de problematiek. 

 

Tabel 2.23 Omvang veestapel en productie 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Totaal rundvee (stuk) 43595,0 49035,0 53610,0 58150,0 55245,0 
Totaal varkens (stuk) 28240,0 27127,0 28838,0 32125,0 34327,0 
Totaal overig grootvee (stuk) 1210,0 750,0 1024,0 888,0 895,0 
Totaal geiten en schapen (stuk) 12150,0 12500,0 13000,0 12548,0 12392,0 
Totaal kip en overig pluimvee (1000 stuk) 6387,0 4537,0 5910,0 6150,0 5694,0 
Slachtgewicht :       
Rund (ton) 1594,0 1726,0 1891,0 1882,0 1940,0 
Varkens (ton) 1607,0 1551,0 1759,0 1911,0 2157,0 
Geiten en schapen (ton) 12,7 13,5 16,4 15,4 14,7 
Kip en overig pluimvee (ton) 11800,0 8826,0 11392,0 11984,0 10538,0 
Vlees import :      
Zoutvlees (ton) 829,0 1099,0 1049,0 1092,0 1052,0 
Kip en overig pluimvee (ton) 13207,0 14196,0 15516,0 16848,0 14869,0 

Bron:  Ministerie van LVV 
Bewerking SPS 

 

Duidelijk is dat de dominantie van de kippenteelt groot is. De productie van kippenvlees  had gemiddeld 

een groter aandeel dan de overige vleessoorten.  Een voorname reden is dat kip over het algemeen meer 

geconsumeerd wordt dan rund of varken. Behalve de persoonlijke voorkeur speelt ook het prijsaspect een 

voorname rol.  

De laatste vijf jaar (2007 - 2011) is er sprake van een stabiele situatie in de lokale productie. Dit is te 

danken aan het feit dat een immer groeiend deel van de bevolking voorkeur geeft aan lokaal geproduceerd 

kippenvlees.  
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De productie van rundvlees  vertoonde in de periode 2007 – 2011 een gestadige groei. Er was sprake van 

een toename van meer dan 350 ton  rundvlees in de afgelopen 5 jaren, van 1.594 ton naar 1.940 ton in 

2011. Naast de particuliere slachthuizen in Paramaribo zijn er ook slachtfaciliteiten in Coronie en Nickerie. 

In 2007 werd aan ruim 160 veeboeren in Commewijne, Saramacca en Nickerie informatie verschaft over 

grotere efficiëntie en rasverbetering van de kwalitiet van hun kudde. Inseminaties werden uitgevoerd. 

 

De productie van varkensvlees  nam gestaag toe in de periode 2007 – 2011. In 2008 nam het aanbod van 

varkensvlees wel af, omdat minder werd geslacht. Een van de grootste productiebedrijven viel uit als 

gevolg van het uitbreken van een dierziekte. De beschikbaarheid van varkensvlees wordt beïnvloed door 

de zogenaamde varkenscyclus. Bij hoge prijzen worden veel biggetjes voor de kweek ingezet, waardoor 

een overschot aan vlees ontstaat. Het gevolg is een prijsdaling en die leidt weer tot afname van het 

aanbod. De prijs neemt dan weer toe. Ook blijkt dat in periodes van hoge prijsverwachtingen jonge 

varkens worden geslacht, hetgeen duidt op inslachting. In 2009 werden 24.853 varkens geslacht met een 

totaal gewicht van 1.759 ton. In 2011 bedroeg de productie 2.157 ton. De stijging kwam door het 

verbeterde ras uit door grote bedrijven geïmporteerde ouderdieren, gekoppeld aan betere voeding. De 

voorlichting aan de boeren om beter gebalanceerde voeding te geven heeft ook effect opgeleverd.  

 

Kleine herkauwers 

De potentie van kleinvee (geiten en schapen) voor lokale consumptie en export is niet voldoende benut. 

De productie schommelde tussen 2007 en 2011 tussen 13 en 15 ton. In 2009 werden 1.595 schapen en 

geiten voor slachting aangeboden, met een totaal slachtgewicht van 16,4 ton. Dit is de hoogste productie 

van de afgelopen 5 jaar. Een vermeerderingsbedrijf voor schapen en geiten werd opgezet in Tibiti. 

Veehouders van kleine herkauwers zijn hier terecht voor kwalitatief goed vermeerderingsmateriaal. In het 

verlengde hiervan zullen in de districten modelbedrijven worden opgestart om zo een impuls te geven aan 

de particuliere productie.  

 

Melkproductie 

Tussen 2007 en 2011 trad verbetering op ten voordele van de melkboeren. Het aandeel van rauwe melk 

bedroeg tussen 2007 en 2011 tussen 6.065.000 en 5.204.000 liter. Het aandeel van melkpoeder lag 

tussen 3.687.000 en 2.588.000 liter. Door de hogere kwaliteitseisen vanaf 2008 keurde de Melkcentrale 

N.V. in 2008 meer aangeboden melk af, waardoor de inname in 2008 en 2009 terugviel naar circa 5 mln. 

liter. De import van melkpoeder wordt gesubsidieerd door de Overheid. In 2009 bedroeg de levering van 

rauwe melk circa 4.934.000 liter. Dit is een afname van 4% vergeleken met 2008 (circa 5.120.000 liter). 

De opkoopprijs is een bepalende factor in de ontwikkeling van de sector. Als de prijsverhouding tussen 

melk en vlees verandert in het voordeel van vlees, zullen de boeren besluiten hun melkveestapel over te 

hevelen. 
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Tabel 2.24  Levering van rauwe melk en verwerking d oor Melkcentrale N.V. 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Productie       
Rauwe melk (1.000 ltr) 6065,00 5120,00 4935,00 5236,00 5204,00 
Melkpoeder(1.000 ltr) 3687,00 2694,00 2403,00 2328,00 2588,00 
Totaal  9752,00 7814,00 7338,00 7564,00 7792,00 
Gepast.melk (1.000 ltr) 6935,00 6304,00 5794,00 5665,00 5964,00 
Melkproducten (1.000 ltr) 1413,00 1308,00 1529,00 1831,00 1810,00 
Aandeel melkpoeder (%) 38,00 34,00 33,00 31,00 33,00 
Waarde (SRD)       
Melkpoeder/ltr 2,02 1,57 1,41 1,45 1,98 
Rauwe melk/ltr 1,77 1,90 1,90 1,90 2,50 

Bron:  Ministerie van LVV 
Bewerking SPS 

 

De opkoopprijs van rauwe melk is sinds 2000 zes keren aangepast. De prijs bedroeg in 2000 SRD 0,60 en 

bedraagt thans SRD 2,50. Behalve de melkcentrale, waaraan zo’n 450 bedrijven melk leveren, doen drie 

particuliere bedrijven aan zuivelverwerking. Deze laatste verwerken uitsluitend geïmporteerde melkpoeder. 

De kostprijs van consumptiemelk bereid uit melkpoeder is substantieel lager dan de consumptiemelk 

bereid uit lokale rauwe melk. De lokale melk ondervindt dus zware concurrentie van het importproduct. De 

boeren zijn van mening dat een betere ontwikkeling mogelijk is met maatregelen, zoals vrijstelling van 

invoerrechten op inputs, afschaffing van omzetbelasting op veevoer en verhoging van invoerrechten op 

commerciële melkpoeder en andere melkproducten. 

 

De productie van consumptie-eieren 

De productie van consumptie-eieren heeft de lokale vraag ruim kunnen dekken. De productie van 

broedeieren en de toename van het aantal leghennen waren redelijk goed afgestemd op de markt. 

 

Tabel 2.25 Productie van eieren  
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Inputs broedei :      
Import (1.000 st) 3558,00 1630,00 2772,00 2734,00 2229,00 
Lokaal (1.000 st) 5759,00 4900,00 5771,00 6148,00 6133,00 
Totaal  9317,00 6530,00 8543,00 8882,00 8362,00 
Imp.wrde broedei/st (SRD) 0,82 0,92 0,94 0,98 1,25 
Prod. cons. ei (1.000 st) 42912,00 36190,00 46769,00 45956,00 32323,00 
Afboerderijpr/st (SRD) 0,42 0,37 0,45 0,51 0,69 
Cons.pr/st (SRD) 0,63 0,57 0,72 0,75 0,80 

Bron:  Ministerie van LVV 
Bewerking SPS 

 

Toch deden zich incidentele importen van eieren voor in periodes van hoge consumentenprijzen. In 2008 

was er een tekort, vanwege de gestegen voerprijzen. In 2009 nam de productie toe met bijkans 11 mln. 

stuks tot circa 46,7 mln. De toename van de productie komt door de inzet van nieuwe ouderdieren. In 2011 

nam het aantal weer af, vanwege de inzetdaling van broedeieren. Het gevolg was dat niet genoeg 

legkuikens gekweekt werden. De stukprijs bedroeg tussen 2007 en 2011 minimaal SRD 0,63 en maximaal 

SRD 0,80. 
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2.3.11 Toerisme  

Toerisme is een van de sectoren die 

belangrijke bijdrage te leveren aan de economie  in de vorm van werkge

en een groter aandeel in het BBP. Vanwege het multiplier effect kan  deze sector als stimulans dienen 

voor de groei in andere sectoren, zoals transport,  agrarische sector, handel en industrie.

 

In figuur 2.10 wordt het verloop van het aantal aangekomen toeristen op jaarbasis weergegeven. Uit die 

figuur blijkt dat het aantal aangekomen toeristen in 2011 is gestegen 

2007.  In tegenstelling tot 2007, is in 2008 en 2009 sprake van een daling tot het niveau van respectievelijk 

circa 150.711 en 150.628 toeristen, hetgeen een negatieve groei impliceert van 

waarschijnlijk  als gevolg van de financiële crisis in A

 

Figuur 2.10 Totaal aantal aangekomen toeristen per jaar

Bron: Stichting Toerisme Suriname (STS)
Bewerking SPS 

 

In tabel 2.26 is er een vergelijking gemaakt tussen het aantal toeristen naar doel van het bezoek in juli 

2012 en het aantal in juli 2011. Uit die vergelijking blijkt dat er in juli 2012 een toename  is te zien van 

3.282 toeristen ten opzichte van juli 201

stijging komt voor bij het onderdeel Studie. In juli 2012 waren er 50 studenten meer dan het vorig jaar, dit 

is een stijging van ca. 51,0%.   Het

eerste helft van 2012 met 262 ten opzichte van de eerste helft in 2011.  Het aantal vakantiegangers nam 

wel toe met ca. 14,5%. 
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Toerisme is een van de sectoren die door de overheid is aangemerkt als sector met 

leveren aan de economie  in de vorm van werkgelegenheid,  deviezeninkomsten

groter aandeel in het BBP. Vanwege het multiplier effect kan  deze sector als stimulans dienen 

zoals transport,  agrarische sector, handel en industrie.

In figuur 2.10 wordt het verloop van het aantal aangekomen toeristen op jaarbasis weergegeven. Uit die 

aantal aangekomen toeristen in 2011 is gestegen met ca. 31,5%

In tegenstelling tot 2007, is in 2008 en 2009 sprake van een daling tot het niveau van respectievelijk 

toeristen, hetgeen een negatieve groei impliceert van 

waarschijnlijk  als gevolg van de financiële crisis in Amerika en Europa.  

Totaal aantal aangekomen toeristen per jaar , 2006 - 2011 

(STS) 

In tabel 2.26 is er een vergelijking gemaakt tussen het aantal toeristen naar doel van het bezoek in juli 

2012 en het aantal in juli 2011. Uit die vergelijking blijkt dat er in juli 2012 een toename  is te zien van 

3.282 toeristen ten opzichte van juli 2011. Dit is een stijging van ca. 13,8% binnen een jaar. De grootste 

stijging komt voor bij het onderdeel Studie. In juli 2012 waren er 50 studenten meer dan het vorig jaar, dit 

%.   Het aantal bezoekers  die voor zaken Suriname aa

eerste helft van 2012 met 262 ten opzichte van de eerste helft in 2011.  Het aantal vakantiegangers nam 

2007
2008

2009
2010

2011

2006 2007 2008 2009 2010
154,060 166,685 150,711 150,628 204,519 219,332
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door de overheid is aangemerkt als sector met veel potentie  om een 

heid,  deviezeninkomsten, 

groter aandeel in het BBP. Vanwege het multiplier effect kan  deze sector als stimulans dienen 

zoals transport,  agrarische sector, handel en industrie. 

In figuur 2.10 wordt het verloop van het aantal aangekomen toeristen op jaarbasis weergegeven. Uit die 

31,5% ten opzichte van  

In tegenstelling tot 2007, is in 2008 en 2009 sprake van een daling tot het niveau van respectievelijk 

toeristen, hetgeen een negatieve groei impliceert van ca. 9,6% om 0,1%, 

 

In tabel 2.26 is er een vergelijking gemaakt tussen het aantal toeristen naar doel van het bezoek in juli 

2012 en het aantal in juli 2011. Uit die vergelijking blijkt dat er in juli 2012 een toename  is te zien van 

1. Dit is een stijging van ca. 13,8% binnen een jaar. De grootste 

stijging komt voor bij het onderdeel Studie. In juli 2012 waren er 50 studenten meer dan het vorig jaar, dit 

aantal bezoekers  die voor zaken Suriname aandeden daalde in de 

eerste helft van 2012 met 262 ten opzichte van de eerste helft in 2011.  Het aantal vakantiegangers nam 

2011
219,332
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Tabel 2.26 Aankomsten naar doel van het bezoek 

Omschrijving  Juli 2011  Juli 2012  
Vakantie 12769 14623 
Vrienden, familie en relaties 5608 6647 
Zaken 1958 1696 
Studie 98 148 
Overige 3430 4031 
Totaal  23863 27145 

Bron: STS  
Bewerking SPS 

 

Naast het aantal bezoekers is de omzet van hotels en restaurants ook een indicator om te peilen hoe de 

ontwikkeling is binnen de toerismesector. Uit tabel 2.25 blijkt dat de omzet van hotels en restaurants in 

2011 is ten opzichte van 2007 met  ca. 100,5% is gestegen.  

 
Tabel 2.27 Omzet van Hotels en  

Restaurants 
Jaar  Bedragen  

 in SRD  
1000 

2007 156122 
2008 205411 
2009 224811 
2010 252176 
2011 312955 

Bron: Economische Statistieken 2008 - 2011  
Stichting ABS Juli 2012 
Bewerking SPS 

 

Het aandeel van de doelen binnen de investeringen ten behoeve van de toerismesector in het 

ontwikkelingsplan,  is in  figuur 2.11 te zien. Aangegeven wordt hoeveel procent van het totaal bedrag aan 

de verschillende subdoelen besteed zal worden.  

 

Figuur 2.11 Aandeel beleidsdoelen in investeringen toerismesector 

Wet en 
regelgeving binnen 
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Bron:  Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) 

Bewerking SPS 
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Bijna de helft (47%)  van het gereserveerd bedrag wil het ministerie van Transport Communicatie en 

Toerisme besteden aan productontwikkeling. In het productontwikkelingsdoel komen de volgende 

aspecten naar voren: 

- districtstoerismeontwikkeling; 

- ontwikkeling van nichemarkten; 

- E-marketing; 

- openen van toeristische parken; 

- herschrijven van toerisme masterplan. 

 

Het 2e grote subdoel van deze sector is volgens de beleidmakers de wet en regelgeving. Dit subdoel 

bedraagt 34% van het totaal gereserveerd bedrag. De maatregelen die hiertoe behoren zijn: 

- aanname toerismewet en instellen van de Suriname Tourism Board; 

- aanname van de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) standaarden; 

- lokale en international standaarden en certiferingen. 

Aan Marketing en Promotie wordt minimaal besteed, slechts 1% van het totaal. 

 

2.3.12  De nutsvoorzieningen  

De nutsvoorzieningen zijn ondersteunend bij de voortbrenging van goederen en diensten en hebben een 

indirecte invloed op het BBP. Dat blijkt ook uit de bijdrage van de sector aan het BBP, zoals aangegeven 

in tabel 2.28. De relevantie voor het bekijken van de output kan daarom eerder in het kader van de mate 

van beschikbaarheid van de voorziening bekeken worden.  

 
In tabel 2.28 worden enkele kernindicatoren van de totale nutsvoorzieningen gepresenteerd. De bijdrage 

van de nutsvoorzieningen water en elektriciteit samen met gas was marginaal in de periode 2007 – 2011, 

gemiddeld 2% van het BBP. Toch zorgden de nutsvoorzieningen (inclusief gas) voor gemiddeld 1815 

arbeidsplaatsen in de evaluatieperiode. 

 
Tabel 2.28  Kernindicatoren van de nutsvoorzieninge n 

 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 

Output sector (constant 2007 prijzen, in SRD 1.000) 138526,0 152031,0 151419,0 164642,0 170484,0 

% verandering in output n.b. 9,8 -0,4 8,7 3,6 

Bijdrage output sector aan BBP (in %) 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 

Werkgelegenheid:aantal arbeidsplaatsen 1804,0 1795,0 1798,0 1863,0 n.b. 

Bijdrage aan totaal aantal arbeidsplaatsen (in %) 1,9 1,9 1,8 1,8 n.b. 
Bron:  Stichting ABS 

Bewerking SPS. 
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Watervoorziening 

Overheidsbeleid en investeringen 

Het algemeen beleid van de Overheid ten aanzien van de watervoorziening is erop gericht de gehele 

samenleving te voorzien van veilig en betaalbaar drinkwater. In de waarborging van goed en veilig 

drinkwater voor de samenleving wordt de regering geruggensteund door de waterbedrijven, de 

Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de Dienst Watervoorziening (DWV) en de private 

sector. De SWM heeft het grootste aandeel in de lokale drinkwatervoorziening en het beleid is er daarom 

ook op gericht steeds meer waterleidinggebieden in de komende jaren te plaatsen onder de 

verantwoordelijkheid van dit bedrijf. Leidraad voor het drinkwaterbeleid is de verwezenlijking van de 

aanbevelingen zoals vervat in het Suriname Water Supply Masterplan 2011 – 2024. Ook de regelgeving 

voor de drinkwatersector en het wettelijk kader worden ter hand genomen. Hierdoor wordt de kwaliteit van 

het drinkwater volgens internationale standaarden gegarandeerd, het gebruik van grondwater gereguleerd 

en de grondwatergebieden beschermd. De waterleidingprojecten, die thans worden uitgevoerd of in 2013 

uitgevoerd zullen worden, zijn: 

- Water Supply Infrastructure Rehabilitation, gefinancierd door de Inter American Development Bank 

voor een totaal bedrag van USD 12,5 mln., waarbij de overheidsbijdrage USD 500.000 bedraagt. De 

uitvoering is van start gegaan in februari 2011 en de totale uitvoeringsperiode is gesteld op 5 jaren. De 

investeringen worden voornamelijk gepleegd in het distributienetwerk van Groot-Paramaribo en 

Wanica alsmede in het Non-Revenue Water Program; 

- Overdracht waterleidingsstation aan SWM, waarvan de kosten zijn geraamd op SRD 8 mln.; 

- Watervoorziening voor volkswoningen, geraamd op SRD 5,9 mln. 

 
Productie  
De netto productie van drinkwater bij de SWM nam in de periode 2007 - 2011 toe, van 31,9 mln. m³ in 

2007 tot 38,7 mln. m³ in 2011. Opvallend is het lage groeipercentage van 2008, namelijk ca. 0,2%. In dat 

jaar waren activiteiten bij de stations in het SWM-gebied voornamelijk gericht op renovatie en vervanging 

en in mindere mate op uitbreiding. Het verzorgingsgebied van de SWM omvat de regio’s Groot 

Paramaribo, Wanica Oost en West (Vestiging Centraal), Nieuw Nickerie (Vestiging West), Albina en 

Moengo (Vestiging Oost). Het hoogste groeipercentage in de evaluatieperiode werd in het jaar 2011 

bereikt, namelijk ca. 15%. De uitbreiding in enkele stations in de verzorgingsgebieden in het kader van het 

Crashprogramma en Water Supply Infrastructure Rehabilitation, heeft voornamelijk bijgedragen aan de 

productietoename. Tegenover de jaarlijkse productiestijging in de evaluatieperiode staat wel een hoog 

percentage Non Revenu Water (NRW), gemiddeld ca. 40%. NRW is de hoeveelheid drinkwater waar geen 

inkomsten voor met name de SWM binnenkomen. Gepland wordt om binnen het program Water Supply 

Infrastructure Rehabilitation een deelprogramma op te nemen, gericht op het verminderen van NRW.  
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Tabel 2.29 geeft de kernindicatoren van de sector Watervoorziening weer. 

 
Tabel 2.29 Kernindicatoren sector Watervoorziening 2007 – 2011 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 

Groei (%):           

Netto productie drinkwater 2,0 0,2 3,0 2,0 15,0 

Totaal verbruik 1,0 9,0 0,1 4,0 5,0 

            

Netto productie drinkwater (mln m³) 31,9 32,0 32,9 33,6 38,7 

Totaal verbruik  (mln m³) 18,7 20,4 20,5 21,3 22,4 

Non Revenue Water (NRW) (%) 41,0 41,0 39,0 37,0 42,0 

Aantal aansluitingen 72941,0 76253,0 79877,0 83252,0 86176,0 

Aantal arbeiders 468,0 465,0 488,0 504,0 537,0 
Bron: Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) 

Bewerking SPS 
 
Consumptie 

In de periode 2007 - 2011 is gemiddeld bijna 60% van de productie geconsumeerd. Dit komt neer op een 

jaarlijks gemiddeld verbruik van 20,4 mln. m³. In 2008 werd de grootste groei genoteerd, namelijk ca. 9%. 

Deze groei is het gevolg van de overname van gebieden van de Dienst Watervoorziening van het 

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waardoor het aantal aansluitingen toenam. Het verbruik nam 

daarna gestaag toe naar 22,4 mln. m³ in 2011. Het totaal aantal aansluitingen bij de SWM bedroeg in de 

evaluatieperiode gemiddeld 79.700. Per eind 2011 had het bedrijf 86.176 aansluitingen, hetgeen een 

toename van ca. 3,5% ten opzichte van 2010 betekende. In figuur 2.12 wordt een grafische voorstelling 

gegeven van de productie en consumptie van drinkwater. 

 

Figuur 2.12 Het verloop van de productie en consump tie van drinkwater in Suriname, 

     2007 – 2012  

 
Bron: SWM 

Bewerking SPS 
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Werkgelegenheid 

Het personeelsbestand bij de SWM had een overwegend toenemend verloop. Aan het begin van de 

evaluatieperiode waren 468 personen te werk gesteld bij het bedrijf. Dit aantal nam gestaag toe tot 537 in 

2011. De SWM stelt dat zij voor verschillende projecten die worden uitgevoerd, contractors inhuurt voor 

kortere of langere tijd. Voorts is het streven van de maatschappij erop gericht door redelijke beloning en 

voorzieningen kwalitatief goed personeel aan te trekken en te behouden. De bedoeling is dit personeel zo 

efficiënt mogelijk in te zetten om processen en activiteiten van het bedrijf vlot en efficiënt te doen verlopen. 

 

Elektriciteitsvoorziening 

Beleid sector Elektriciteitsvoorziening 

Het beleid van de Overheid is voornamelijk gericht op het continu beschikbaar hebben van betaalbare 

kwalitatieve elektrische energie voor de totale bevolking en voor de geprojecteerde economische groei. 

Daarbij wordt zij geruggensteund door de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Dienst Elektrificatie 

Voorziening (DEV). De elektriciteitsprojecten, die thans worden uitgevoerd of in 2013 uitgevoerd zullen 

worden, zijn: 

- het bouwen van 61 nieuwe elektrische faciliteiten in het binnenland, waardoor deze gebieden ook van 

goede en betrouwbare elektrische energie kunnen worden voorzien. Dit project wordt door de 

Overheid gefinancierd; 

- het opzetten van een moderne cogeneration energiecentrale op het voormalig BEM terrein aan de 

Saramaccastraat door EBS; 

- de bouw van een nieuwe energiecentrale te Het Vertrouwen, met een geïnstalleerd vermogen van 130 

Megawatt. Dit betreft ook een investering van de EBS; 

- met de Inter American Development Bank zal een leningsovereenkomst worden gesloten voor USD 

4,6 mln., die bestemd is voor rural electrification, elektriciteitsefficiëntieprojecten en technische 

ondersteuning; 

- onderzoek naar de mogelijkheden van waterkrachtpotentieel om elektriciteit op te wekken in de Gran 

Kriki en in het Tapanahoni gebied. Deze projecten worden door de IDB gefinancierd, voor 

respectievelijk USD 178.000 en USD 350.000. In laatstgenoemd project heeft Staatsolie ook een eigen 

inbreng; 

- onderzoek naar het kweken van Lemna micro-organismen, waaruit bio-energie wordt gewekt, door 

Staatsolie en Petro Algie. Dit project wordt door beide bedrijven gefinancierd voor een bedrag van 

USD 50.000; 

- het Suikerriet (ethanol) project te Wageningen, Nickerie, door Staatsolie. De resultaten van de 

proeffase zijn intussen positief bevonden. Het ligt in de bedoeling om tegen medio 2013 te beginnen 

met het bouwen van een ethanolfabriek. De eerste liters brandstof worden 2 jaren later geproduceerd. 

De maatschappij verwacht minimaal USD 250 mln. uit te geven om over twee jaar productieklaar te 

zijn. 
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Productie  

De totale elektriciteitsopwekking door de energieleveranciers (Suralco, EBS, DEV, Staatsolie) had in de 

periode 2007 - 2011 een voornamelijk fluctuerend verloop. In 2007 werd in totaal 1.555 mln. KWh aan 

elektriciteit opgewekt, wat opliep tot 1.950 mln. KWh in 2011. De  hoogste groeipercentages in de 

evaluatieperiode werden in 2008 en 2011 bereikt, namelijk ca. 10% en 13%. De Suralco droeg 

voornamelijk bij aan deze groei, die in verband stond met verhoogde regenval.  

 
Tabel 2.30 Kernindicatoren sector elektriciteitsvoo rziening 2007 - 2011 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale groei (%) :           

Opwekking / productie  2,0 10,0 3,0 -0,9 13,0 

Consumptie  1,0 13,0 4,0 -0,3 11,0 

Opwekking (mln kWh):           

Totaal 1555,0 1696,0 1740,0 1724,0 1950,0 

- Suralco  1374,0 1537,0 1431,0 1312,0 1554,0 

- EBS  105,0 107,0 220,0 282,0 297,0 

- DEV  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

- Staatsolie 26,0 3,0 38,0 80,0 48,0 

Consumptie (mln kWh):           

Totaal 1306,0 1471,0 1527,0 1522,0 1683,0 

- Suralco  454,0 499,0 400,0 359,0 386,0 

- EBS (Paramaribo) 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 

- Huishoudens en bedrijven 795,0 915,0 1070,0 1105,0 1233,0 

- DEV 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Inkoop Staat (mln KWh) 899,0 1007,0 1001,0 931,0 1040,0 

Aantal aansluitingen EBS 115339,0 119991,0 124797,0 129285,0 133324,0 
Bron: BIS, Energiebedrijven Suriname (EBS), Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en SURALCO. 

Bewerking SPS 
 

Tussen 2007 en 2008 was er sprake van grote regenval, wat leidde tot verhoogde waterstanden in het 

stuwmeer. Teneinde spilling te voorkomen, werd de elektriciteitsproductie door Suralco opgevoerd, 

waardoor EBS vanaf 2007 kon beschikken over het surplus aan goedkopere energie bovenop de normale 

overeengekomen levering van 80 MW.  

De opwekking van EBS bedroeg in 2007, 2008 en 2009 respectievelijk 105 KWh, 107KWh en 220 KWh.  

In 2011 steeg de landelijke elektriciteitsproductie met ca. 13%. Ook hier heeft de oorzaak van de groei 

gelegen in de toename van Suralco’s energieproductie, als gevolg van verhoogde regenval. In tabel 2.30 

is een overzicht gegeven van de kernindicatoren van de sector Elektriciteitsvoorziening. 

 

Consumptie  

Het landelijk elektriciteitsverbruik bedroeg in de evaluatieperiode gemiddeld ca. 87% van de totale 

productie. Het totaal verbruik neemt in de periode 2007 - 2011 voornamelijk toe, van 1.306 mln KWh in 

2007 tot 1.683 mln KWH in 2011. Suralco en de categorie Huishoudelijke verbruikers en bedrijven, 

aangesloten op het EBS-netwerk zijn de grootste verbruikers. Hun aandeel in onderhavige periode is 

gemiddeld ca. 68% om 28%.  
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Na het stopzetten van de aluminiumproductie is het aandeel van Suralco t.o.v. EBS-verbruikers in het 

totaal verbruik afgenomen.  

Het verbruik van de huishoudens en bedrijven bedroeg 795 mln KWh in 2007 en steeg met 438 mln KWh 

tot 1.233 mln KWh in 2011. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door het aantal toegenomen 

commerciële en industriële aansluitingen, tussen 2007 en 2011 goed voor een jaarlijks gemiddelde van ca. 

5%. De huishoudelijke aansluitingen groeiden gemiddeld met ca. 3% in dezelfde periode. 

 
Figuur 2.13 geeft een beeld van de ontwikkeling van de landelijke opwekking en consumptie van 

elektrische energie en wel over de periode 2007 – 2011. 

 
Figuur 2.13 Verloop opwekking en consumptie van ele ktrische energie 2007 - 2011 

 
Bron: BIS, EBS, Ministerie van NH en SURALCO. 

Bewerking SPS 
 

2.3.13 Transport en Communicatie 

De transportsector 

De transportsector wordt onderverdeeld in de subsectoren weg-, water- en luchttransport. 

 

Wegtransport 

In de periode 2007 - 2011 was sprake van een schommelend verloop. In 2008 was een teruggang te 

bemerken vanwege een daling van het aantal geregistreerde vrachtauto’s en bussen. Het aantal 

verzekerde vrachtauto’s bedroeg in dat jaar 24.754, terwijl het aantal verzekerde bussen 2.494 bedroeg.  

In 2009 is het aantal toegenomen met 28.140 voor vrachtauto’s en het aantal verzekerde  bussen bedroeg 
2.904. 
 
Tabel 2.31 Aantal geregistreerde motorvoertuigen op  de openbare weg 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Personenauto’s 85964 93354 114770 119270 124994 
Vrachtauto’s 26794 24754 28140 30117 31386 
Bussen 2590 2494 2904 3022 3229 
Motorfietsen 862 1103 1159 1227 1308 
Bromfietsen 42195 40761 43048 43786 44149 
Tractoren/zwaarmateriaal 568 535 725 959 986 
Totaal  158973 163001 190746 198381 206052 

Bron: CBvS 
 Bewerking SPS 
  

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2007 2008 2009 2010 2011

gr
oe

i %

jaren

Opwekking / productie Consumptie 



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  46 

 

In de periode 2007 - 2011 was in haast alle jaren sprake van groei van het aantal verzekerde 

personenauto’s. Het aantal verzekerde personenauto’s dat in 2007 circa 85.964 bedroeg, steeg in het 

daarop volgend jaar met ca. 9,0% (93.354). Zowel in 2009 als in 2010 was een stijging van het aantal 

geregistreerde personenauto’s op de openbare weg te constateren. Het aantal verzekerde personenauto’s 

in 2011 bedroeg 124.994.  

 

Voor de periode 2007 - 2011 geeft het totaal aantal verzekerde rij- en motorvoertuigen een stijgend beeld 

te zien. Het totaal aantal verzekerde rij- en motorvoertuigen op de openbare weg bedroeg in 2007 circa 

158.973 en in 2009 circa 190.746. In 2010 en 2011 was er een stijging van het totaal aantal geregistreerde 

motorvoertuigen op de openbare weg van respectievelijk 198.381 en 206.052.  

 

Watertransport 

Gedurende de periode 2007 - 2011 was er sprake van een schommelend verloop met betrekking tot deze 

subsector. In 2007 werd een positief verloop van het totale watervrachtverkeer geregistreerd van ca. 6,0%. 

De stijging reflecteerde de groei van de invoer van vracht met ca. 6,4% en uitvoer van vracht met ca. 

5,7%. 

 

Tabel 2.32 Overzicht binnengevaren schepen, gelost-  en ingenomen ladingen 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal scheepsbewegingen 2324 2708 2884 3137 2976 

Invoer (in ton) 1866854 1953847 1703606 2339085 2131539 

Uitvoer (in ton) 2589446 2792476 2136112 2214458 2144489 

Bron: Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) 
 Bewerking SPS 

 

In 2008 bereikte de subsector Watervrachttransport een groei van ca. 6,5%. Tot de stijging hebben 

bijgedragen inkomende vracht (met ca. 4,7%) alsmede uitgaande vracht (met ca. 7,8%).  

In 2009 was er een daling van ca. 2,09% en in 2010 een stijging van ca. 8,8%. In 2011 is het aantal 

scheepsbewegingen afgenomen , waardoor er ook een afname was in de invoer en uitvoer van vracht.  
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Tabel 2.33 geeft een beeld van de in- en uitvoer van vracht naar product. De uitvoer van aluinaarde 

bedroeg 1.379.517 mt, aardolieproducten 406.959 mt en bananen 61.456 mt. De volgende producten 

werden in dat jaar geϊmporteerd: caustic soda 375.816 mt, aardolieproducten 475.142 mt en cement 

233.396 mt. 

 

Tabel 2.33 Ingevoerde en uitgevoerde lading naar pr oduct 2007 - 2011 

 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 

Uitvoer/lading (ton):        

Aluinaarde 2191960 1897675 1524586 1519073 1379517 

Rijst 23520 24890 29648 62466 39966 

Hout 19213 24426 31643 50706 99739 

Garnalen 4773 4022 6099 3921 3218 

Olieproducten 212806 289769 396340 377320 406959 

Bananen 54039 58937 54456 58929 61154 

Diversen 51364 60786 65593 142043 145713 

Invoer/lading (ton):        

Diversen 539127 547934 595635 621126 654689 

Limestone 167019 126849 118583 108376 67895 

Caustic soda 519829 389735 260955 381408 375816 

Cement 158301 199764 216361 241173 233396 

Maϊsproducten 35307 20876 19452 25047 15125 

Aardolieproducten 420869 437956 446906 464142 475142 

Kunstmest 3060 5978 17586 7624 11970 

Propaangas 16702 15907 13885 21503 16925 
Bron: MAS 
 Bewerking SPS 
 

Luchttransport  

Luchttransport houdt voor een groot deel verband met de sector Toerisme die al een aantal jaren een 

stijgende trend vertoont. De subsector Luchttransport vertoont over de periode 2007 - 2011 een goed 

beeld. Het vrachtverkeer steeg in 2008 met ca. 9,6%. In 2009 was er wederom een stijging waar te 

nemen. In 2011 nam vrachtverkeer af, terwijl passagiersverkeer toenam met ca. 7,1%. In 2009 is ruim 8 

mln. USD geïnvesteerd. 

 
Tabel 2.34 Overzicht luchttransport 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Vracht (in ton) 
Passagiers (aantal) 

18065 
961288 

19804 
1025636 

24288 
1077832 

28265 
1073383 

26602 
1149914 

Investering(x 1000USD)  
Uitbreiding 
Vervanging 

 
- 

747 

 
69 

1595 

 
404 

7735 

 
509 
740 

 
500 
500 

Werknemers 276 271 283 328 339 
Bron: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) 
 
Voor het jaar 2012/2013 geven de geprojecteerde cijfers een stijgend beeld: vrachtverkeer 31.415 en 

passagiers 1.255.168. De subsector biedt werkgelegenheid aan circa 339 personen met voor de komende 

jaren 2012/2013 een stijging met 367 werknemers. 
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Tabel 2.35 Totaal aantal vliegbewegingen 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Vliegbewegingen 32830 30180 32356 36297 37532 

Bron: Luchtvaartdienst 
Bewerking SPS 

 

De binnenlandse vluchten vertonen een stijgende trend in de periode 2007 - 2011 met uitzondering van 

2008. De binnenlandse vluchten hebben veel te maken met transport van personen en goederen naar de 

goudvelden.  

 

Telecommunicatie 

Binnen de telecommunicatiesector is in de periode 2007 - 2011 een gunstige groei genoteerd. De 

positieve ontwikkelingen kunnen worden toegeschreven aan verruiming en verbetering van 

telecommunicatiediensten. In 2007 was er sprake van een marginale groei van de subsector, te weten ca. 

0,1%. In dat jaar traden twee nieuwe telecombedrijven tot de markt toe, die de gemeenschap mobiele tele-

communicatiediensten aanboden. 

 

Tabel 2.36 Overzicht telecomactiviteiten van de dri e providers 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Mobiele aansluitingen 
Basistelefonie 

350000 
77845 

657186 
75525 

763912 
83747 

545088 
77464 

554044 
n.b. 

Internetcafé’s 
Call centers 

n.b. 
n.b. 

42 
2 

32 
2 

35 
4 

88 
2 

Internet gebruik:  
Dial-up aansluitingen 
ADSL aansluitingen 
Wireless aansluitingen 

 
10020 

4793 
2000 

 
12702 

8592 
2100 

 
14972 
11821 

1900 

 
20190 
15672 

2100 

 
n.b. 
n.b. 
n.b. 

Bron: Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) 
 Bewerking SPS 

 

Door de concurrentie zijn de kwaliteit en vooral de prijs van mobiele telecommunicatiediensten aanzienlijk 

verbeterd, uiteraard in het voordeel van de consument. Ook werd een belangrijke bijdrage geleverd aan 

verdere ontsluiting van delen van het binnenland en de districten. 

Het aantal impulsen met betrekking tot het lokaal telefoonverkeer steeg in 2007 in vergelijking met 2006 

met ongeveer 5%. In 2007 bedroeg het aantal aansluitingen van basistelefonie 77.845. In hetzelfde jaar 

werd een aantal van 350.000 mobiele aansluitingen geregistreerd.  

In 2008 bedroeg het aantal aansluitingen van basistelefonie 75.525 en van mobiele aansluitingen 657.186. 

In 2009 was er een toename, het aantal aansluitingen voor basistelefonie bedroeg 83.747 en voor mobiele 

aansluitingen 763.912.  

In 2009 zijn ruim 10 nieuwe basisstations in bedrijf gesteld en bij 26 andere was sprake van 

capaciteitsuitbreiding of vervanging. In 2011 bedroeg het aantal mobiele aansluitingen 554.044, een 

afname in vergelijking met het jaar 2009, maar een toename t.o.v. 2010, (545.088). Het aantal 

internetcafé’s is aanzienlijk toegenomen. In 2008 bedroeg het aantal 42 en in 2011 waren er 88. De 

Telecommunicatiesector biedt werkgelegenheid aan ca. 1.200 personen. 
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3. DE OVERHEIDSFINANCIËN 

3.1 Inleiding 

Als onderdeel van de gezondmaking van de Staatshuishouding is de Regering in januari 2011 gestart met 

de uitvoering van het Structureel Verbeterings Programma (SVP). Maatregelen in dit kader waren gericht 

op de verhoging van de overheidsinkomsten via onder andere aanpassing van een aantal belastingsoorten 

en op het neutraliseren van de negatieve effecten van de inkomstenverhogende maatregelen via 

subsidies.  

Het budgettair beleid zoals in voorgaande jaren gevoerd, werd voortgezet. Dit beleid was gericht op een 

verantwoord en transparant financieel beheer van de overheidsfinanciën, met monetair neutrale 

financiering van eventuele begrotingstekorten en het beheersbaar houden van de schuldpositie van de 

Staat conform de bepalingen in de Wet op de Staatsschuld. Onderdeel van genoemd financieel beheer 

betrof het toezien op de naleving van onder andere de regels van begrotingsdiscipline, evenals de 

uitvoering van beleid conform de voorgenomen beleidsprogramma’s en -maatregelen.  

 

Tabel 3.1 Overheidsfinanciën op kasbasis in SRD mln , periode 2007 – 1 e helft 2012 
Omschrijving  2007*) 2008*) 2009*) 2010*) 2011**) 1e helft 

2012***) 
Totale ontvangsten:  2368,0 2354,8 2944,7 2606,1 3537,5 2035,1 
Lopende ontvangsten:  1944,8 2111,2 2590,6 2457,0 3422,1 2035,1 
 Directe belastingen 767,2 835,6 965,4 970,6 1341,0 772,1 
 Indirecte belastingen 754,0 847,6 867,5 907,9 1326,8 713,5 
 Niet-belastingontvangsten 423,6 428,0 757,7 578,5 754,3 549,5 
Kapitaalontvangsten  -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Schenkingen  423,2 243,6 354,1 149,1 115,4 -.- 
       
Totale uitgaven:  2018,2 2209,7 2859,5 2955,4 3551,1 2316,0 
Lopende uitgaven:  1662,1 1743,7 2253,1 2402,7 2854,2 2076,3 
 Lonen en salarissen 692,4 758,5 967,6 1075,3 1208,8 602,1 
 Goederen en diensten 480,8 488,0 652,3 638,6 733,9 952,4 
 Subsidies en bijdragen 391,7 435,6 499,9 585,2 771,7 449,3 
 Interest 97,2 61,6 133,3 103,6 139,8 72,5 
Kapitaal uitgaven 2 355,0 466,0 606,4 552,7 696,9 239,7 
Netto leningen  1,1 -.- -.- -.- -.- -.- 
       
Saldo Lopende  Rekening  282,7 367,5 337,5 54,3 567,9 -41,2 
Saldo Totale Rekening  349,8 145,1 85,2 -349,3 -13,6 -280,9 
       
Financiering (netto)  -349,8 -145,1 -85,2 349,3 13,6 280,9 
Binnenlands (netto)  -183,2 -191,6 238,3 122,8 -191,7 242,0 
- CBvS (netto) -133,3 -124,9 231,4 -7,4 -186,5 286,3 
- Overige depositonemende 
  instellingen  

 
-57,5 

 
-88,0 

 
-42,4 

 
83,5 

 
-58,9 

 
-50,7 

- Particuliere instellingen 7,6 21,3 49,3 46,7 53,7 6,4 
Buitenlands (netto)  -259,2 23,2 32,3 201,0 402,4 15,5 
Statistische v erschillen  92,6 23,3 -355,8 25,5 -197,1 23,4 

Bron:  Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 

*) Herziene cijfers; ·**) Voorlopige cijfers, juli 2012; ***) Voorlopige cijfers, augustus 2012 
 

                                                 
2  Zijn kapitaaluitgaven die uit eigenmiddelen en/of leningen of schenkingsmiddelen zijn gefinancierd. 
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Het effect van het SVP en van het gevoerde budgettair beleid komt tot uitdrukking in tabel 3.1. Met behulp 

van deze tabel wordt inzicht gegeven in de mate waarin de overheidsontvangsten en –uitgaven zich in de 

periode 2007 tot en met juni 2012 hebben ontwikkeld, evenzo in de wijze waarop eventuele tekorten op de 

overheidsbegroting zijn gefinancierd. 

 

3.2 De totale ontvangsten 

In 2011 zijn de totale ontvangsten in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 35,7%, van circa SRD 

2.606,1 mln tot circa SRD 3.537,5 mln. Deze mutatie is per saldo het resultaat van een afname van de 

schenkingen en een toename van de lopende ontvangsten. De schenkingen  zijn voornamelijk afgenomen 

als gevolg van het uitgeput raken van de middelen, die in het kader van de ontwikkelingsrelatie tussen 

Suriname en Nederland, de zogenaamde verdragsmiddelen, waren overeengekomen. De verandering in 

de lopende ontvangsten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van de belastingontvangsten. In 

de 1e helft van 2012 is circa SRD 2.035,1 mln aan totale ontvangsten gerealiseerd. In vergelijking met 

dezelfde periode in 2011 is er sprake van een toename van circa 23,8%.  

 

De belastingontvangsten : 

De inkomstenverhogende maatregelen, die als onderdeel van het SVP zijn getroffen hebben, voor wat 

betreft de belastingontvangsten, in meer of mindere mate het gewenste effect gehad. De maatregelen 

betroffen de devaluatie van de Surinaamse dollar (SRD) en de verhoging van een aantal belastingsoorten, 

waaronder de casinobelasting, accijns op gedistilleerd en op sigaretten en rooktabak en verbruiksbelasting 

op motorbrandstoffen. 

 

Tabel 3.2 Belastingontvangsten op kasbasis 2010, 20 11, 2011 vs. 2010 en 1 e helft 2012 
Omschrijving  2010 

(x SRD mln) 
2011 

(x SRD mln)*) 
Rel. ∆  

2011 vs. 2010 
1e helft 2012  

(x SRD mln)**) 
Belastingontvangsten  1878,5 2667,8 42,0% 1485,6 
     
Directe belastingen:  970,6 1341,0 38,2% 772,1 
Loonbelasting 389,3 390,2 0,2% 186,2 
Inkomstenbelasting 535,3 902,9 68,7% 365,8 
Casinobelasting 12,8 20,6 61,4% 12,9 
Overige 33,2 27,3 -17,7% 207,2 
     
Indirecte belastingen:  907,9 1326,8 46,1% 713,5 
Invoerrechten 220,7 297,3 34,7% 147,2 
Statistiekrecht invoer en uitvoer 14,9 18,6 24,8% 9,8 
Accijns op gedestilleerd 12,1 14,8 22,3% 7,6 
Accijns op sigaretten en rooktabak 74,6 88,8 19,0% 46,9 
Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen 209,8 404,5 92,8% 210,2 
Omzetbelasting 335,0 445,6 33,0% 212,2 
Overige 40,8 57,2 40,1% 79,6 

Bron:  Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers, juli 2012; **) Voorlopige cijfers, augustus 2012 
 

Naast eerder genoemde maatregelen, zijn er ook maatregelen getroffen op het gebied van onder andere 

de loon- en inkomstenbelasting, de invoerrechten en het statistiek- en consentrecht. 
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Met behulp van tabel 3.2 wordt inzicht gegeven in de mate waarin de maatregelen van invloed zijn 

geweest op de belastingontvangsten en op de samenstellende delen daarvan. Uit die tabel blijkt dat in 

2011 de belastingontvangsten in vergelijking met 2010 zijn toegenomen met circa 42,0%, van circa SRD 

1.878,5 mln tot circa SRD 2.667,8 mln.  

 

Voorts blijkt dat in 2011 de ontvangsten vanwege de inning van loonbelasting in vergelijking met 2010 

zijn toegenomen met circa 0,2%, van circa SRD 389,3 mln naar circa SRD 390,2 mln. Die marginale 

toename kan worden verklaard door onder andere de implementatie per 01 januari 2011 van de 2e fase 

van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO) II. Ook de toekenning per die datum van een 

heffingskorting op loonbelasting ad SRD 50,00 per maand aan alle loontrekkers en de doorwerking op de 

belastingvrije grens voor gepensioneerden zijn van invloed geweest op het niveau van de 

loonbelastingontvangsten. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 186,2 mln aan loonbelasting geïnd. In 

vergelijking met dezelfde periode in 2011 is dat een afname van circa 17,1%. 

 

De devaluatie van de Surinaamse dollar met circa 20,2% van SRD 2,71 om SRD 2,78 naar respectievelijk 

SRD 3,25 en SRD 3,35 per 20 januari 2011 is onder andere van invloed geweest op het resultaat uit 

financiële transacties vanwege de herwaardering van de valutapositie en toename van de koersmarges. 

Genoemde resultaten/opbrengsten vormen onder andere de basis voor heffing van inkomstenbelasting. 

Een toename van deze basis betekent in meer of mindere mate een toename van de ontvangsten 

vanwege de inning van inkomstenbelasting . Daarnaast is conform de heffingskorting op loonbelasting, 

een heffingskorting ad SRD 50,00 per maand op inkomstenbelasting toegekend. Genoemde factoren 

hebben per saldo erin geresulteerd dat in 2011 de ontvangsten uit hoofde van de inning van 

inkomstenbelasting in vergelijking met 2010 zijn toegenomen met circa 68,7%, van circa SRD 535,5 mln 

tot SRD 902,9 mln. In de 1e helft van 2012 is een bedrag ad SRD 365,8 mln aan inkomstenbelasting 

geïnd. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 is dat een toename van circa 75,3%.  

 

In de 1e helft van 2011 is de casinobelasting  verhoogd. Deze verhoging kan onder andere als reden 

worden genoemd voor de toename in 2011 van de ontvangsten uit hoofde van de inning van 

casinobelasting in vergelijking met 2010. Die ontvangsten zijn toegenomen met circa 61,4% van circa SRD 

12,8 mln tot circa SRD 20,6 mln. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 12,9 mln aan casinobelasting geïnd. 

Dit is circa 65,4% meer dan het bedrag dat in dezelfde periode van 2011 is geïnd. 

 

In 2011 zijn de ontvangsten uit invoerrechten  in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 34,7%, van 

circa SRD 220,7 mln tot circa SRD 297,3 mln. Deze toename is het resultaat van onder andere de 

devaluatie van de Surinaamse dollar. De devaluatie heeft via de douanekoers als afgeleide van de officiële 

wisselkoers een verhogend effect gehad op de te betalen invoerrechten. De douanekoers is immers een 

van de variabelen op basis waarvan invoerrechten worden berekend. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 

147,2 mln aan invoerrechten geïnd. In vergelijking met dezelfde periode van 2011 is dat een toename van 

circa 7,2%. 
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Evenals bij de invoerrechten, heeft de devaluatie van de Surinaamse dollar een verhogend effect gehad 

op het te betalen statistiekrecht . In 2011 zijn de ontvangsten uit hoofde van de inning van statistiekrecht 

in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 24,8%, van circa SRD 14,9 mln tot SRD 18,6 mln.  

Om de aankoop van bepaalde basisgoederen binnen het bereik van de bevolking te houden heeft de 

Regering besloten in april 2012 het statistiekrecht op een aantal basisgoederen af te schaffen en dit aantal 

in de tijd uit te breiden. In welke mate genoemde afschaffing van invloed is geweest op de ontvangsten 

vanwege de heffing van statistiekrecht, is moeilijk af te leiden uit de gerealiseerde ontvangsten. Die zijn in 

het 1e halfjaar van 2012 toegenomen tot circa SRD 8,9 mln. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 is 

dat een toename van circa 10,1%.  

 

In het laatste kwartaal van 2011 is zowel het accijns op zowel gedestilleerd als op sigaretten en 

rooktabak  verhoogd. Deze verhoging heeft in meer of mindere mate geleid tot een toename van de 

ontvangsten vanwege accijns op gedestilleerd met circa 22,3%, van circa SRD 12,1 mln in 2010 tot circa 

SRD 14,8 mln in 2011. Ook de ontvangsten vanwege accijns op sigaretten en rooktabak zijn toegenomen 

met circa 19,0%, van circa SRD 74,6 mln in 2010 tot circa SRD 88,8 mln in 2011. 

De ontvangsten vanwege accijns op gedestilleerd en op sigaretten en rooktabak waren in de 1e helft van 

2012 gelijk aan circa SRD 7,6 mln om SRD 46,9 mln. In vergelijking met dezelfde periode van 2011 zijn 

die ontvangsten toegenomen met respectievelijk circa 18,8% en 8,3%. 

 

In 2011 zijn de ontvangsten vanwege de inning van verbruiksbelasting op motorbrandstoffen in 

vergelijking met 2010 toegenomen met circa 92,8%, van circa SRD 209,8 mln tot circa SRD 404,5 mln. 

Deze toename is het resultaat van onder andere de devaluatie van de Surinaamse dollar en de verhoging 

van de verbruiksbelasting op motorbrandstoffen, de zogenaamde Government take, met SRD 0,50 per liter 

per 20 januari 2011. In de 1e helft van 2012 is aan verbruikbelasting op motorbrandstoffen circa SRD 210,2 

mln geïnd. In vergelijking met de ontvangsten ad SRD 195,2 mln in de 1e helft van 2011 is dat een 

toename van circa 7,7%.  

 
In 2011 zijn de ontvangsten uit de inning van omzetbelasting in vergelijking met 2010 toegenomen met 

circa 33,0%, van circa SRD 335,0 mln3 naar circa SRD 445,6 mln.4 Deze toename kan onder andere 

worden verklaard door de internationale stijging van de prijs van goederen. Voorts is ook de devaluatie van 

de SRD, van invloed geweest op de prijs van goederen en diensten. Immers wordt de omzetbelasting op 

importen berekend over de invoerwaarde, inclusief overige belastingen waaronder invoerrechten, 

statistiekrecht en consentrecht. In de 1e helft van 2012 is aan omzetbelasting circa SRD 212,2 mln geïnd. 

In vergelijking met de ontvangsten ad SRD 216,7 mln in de 1e helft van 2011 is dat een afname van circa 

2,1%.  

  

                                                 
3  In 2010 is circa SRD 119,1 mln aan omzetbelasting op de productie en circa SRD 215,9 mln als omzetbelasting op de  

importen geïnd.  
4  In 2010 is circa SRD 154,9 mln aan omzetbelasting op de productie en circa SRD 290,7 mln als omzetbelasting op de  

importen geïnd.  
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Aandeel belastingsoorten in de belastingontvangsten

In de figuren 3.1 en 3.2 wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende belastingsoorten in het 

totaal van de belastingontvangsten. 

91,5% van de belastingontvangsten 

verbruiksbelasting op motorbrandstoffen en invoerrechten. Daarbij was het aandeel van de inkomsten

belasting het grootst, namelijk circa 28,5% (2010) om 33,8% (2011).

 

Figuur 3.1 Belastingcomponenten in % van
  het totaal 2010  

Bron: SPS    
 
Vergelijken wij echter de aandelen in 2010 met die in 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten

verbruiksbelasting op motorbrandstoffen.

 
 In 2011 zijn de aandelen van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten

belasting op motorbrandstoffen in vergelijking met 2010 gestegen van circa 28,5% om 11,2% tot circa 

33,8% om 15,2%. Deze verschuiving is echter niet vreemd, g

Surinaamse dollar en de verhoging van de Government take.

 

De niet-belastingontvangsten 

Ook in het geval van de niet-belastingontvangsten hebben maatrege

andere factoren in meer of mindere mate invloed gehad op het niveau van 

wordt inzicht gegeven in het niveau en de belangrijkste componenten van de niet

Voorts wordt inzicht gegeven in de mutaties 
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Aandeel belastingsoorten in de belastingontvangsten  

wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende belastingsoorten in het 

totaal van de belastingontvangsten. Uit die figuren blijkt dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 90,0% 

belastingontvangsten afkomstig was van de inning van inkomsten

verbruiksbelasting op motorbrandstoffen en invoerrechten. Daarbij was het aandeel van de inkomsten

belasting het grootst, namelijk circa 28,5% (2010) om 33,8% (2011). 

Belastingcomponenten in % van       Figuur 3.2. Belastingcomponenten in %
      het totaal 2011 

       Bron: SPS 

Vergelijken wij echter de aandelen in 2010 met die in 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten

verbruiksbelasting op motorbrandstoffen. 

In 2011 zijn de aandelen van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten

belasting op motorbrandstoffen in vergelijking met 2010 gestegen van circa 28,5% om 11,2% tot circa 

33,8% om 15,2%. Deze verschuiving is echter niet vreemd, gelet op onder andere de devaluatie van de 

Surinaamse dollar en de verhoging van de Government take. 

belastingontvangsten hebben maatregelen in het kader van het SVP

mindere mate invloed gehad op het niveau van die ontvangsten. In 

wordt inzicht gegeven in het niveau en de belangrijkste componenten van de niet

Voorts wordt inzicht gegeven in de mutaties die zich in 2011 in vergelijking met 2010 hebben voorgedaan. 
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wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende belastingsoorten in het 

dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 90,0% en 

afkomstig was van de inning van inkomsten-, loon-, omzet- en 

verbruiksbelasting op motorbrandstoffen en invoerrechten. Daarbij was het aandeel van de inkomsten-

Belastingcomponenten in %  van 

 

Vergelijken wij echter de aandelen in 2010 met die in 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten- en 

In 2011 zijn de aandelen van de ontvangsten uit hoofde van de inning van inkomsten- en verbruiks-

belasting op motorbrandstoffen in vergelijking met 2010 gestegen van circa 28,5% om 11,2% tot circa 

elet op onder andere de devaluatie van de 

len in het kader van het SVP naast 

die ontvangsten. In tabel 3.3 

wordt inzicht gegeven in het niveau en de belangrijkste componenten van de niet-belastingontvangsten. 

et 2010 hebben voorgedaan.  

33,8%

14,6%

11,1%

0,7%

16,7%

3,9%
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Tabel 3.3 Niet-belastingontvangsten op kasbasis 2010,  2011 en 2011 vs. 2010 
Omschrijving  2010 

(x SRD mln) 
2011   

(x SRD mln)*) 
Rel. ∆  

2011 vs. 2010 
Niet-belastingontvangsten: 578,5 754,3 30,4% 

- inkomsten uit staatsdomeinen 15,0 7,2 -52,0% 

- leges 21,1 7,5 -64,5% 

- inkomsten uit overheidsbedrijven: 223,7 443,3 98,2% 

*) dividend Staatsolie 194,9 388,4  

*) dividend overige staatsbedrijven 19,8 4,7  

*) winst van de CBvS  35,1  

*) overige inkomsten uit staatsbedrijven 9,0 15,1  

- premiebijdrage AOV 83,2 97,1 16,7% 

- consentrecht 22,6 30,9 36,7% 

‘- retributie bauxiet en aluinaarde 4,0 2,6 -35,0% 

 - overige niet-belastingontvangsten5 208,9 165,7 -20,7% 
Bron: Ministerie van Financiën 

Bewerking SPS 
*) Voorlopige cijfers, juli 2012 
 

Uit de tabel blijkt dat in 2011 de niet-belastingontvangsten in vergelijking met 2010 zijn toegenomen met 

circa 30,4%, van circa SRD 578,5 mln tot SRD 754,3 mln. De toename is per saldo toe te schrijven aan de 

inkomsten uit overheidsbedrijven, de ontvangsten vanwege de inning van premiebijdrage AOV6  en de 

heffing van consentrecht. In de 1e helft van 2012 is een bedrag ad circa SRD 549,5 mln aan niet-

belastingontvangsten geïnd. In vergelijking met het bedrag ad SRD 265,0 mln in dezelfde periode van 

2011 is dat een toename van circa 107,4%. 

 

In 2011 zijn de inkomsten uit overheidsbedrijven  in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 98,2%, 

van circa SRD 223,7 mln tot SRD 443,3 mln. Het grootste deel van deze inkomsten betrof dividend van 

Staatsolie, circa 87,1% (2010) en circa 87,6% (2011). Staatsolie registreerde in 2011 een winst voor 

belasting van circa USD 414,0 mln.7 In vergelijking met de winst voor belasting in 2010 ad circa USD 298,0 

mln8 is dat een toename van circa 38,9%. Deze toename is onder andere het resultaat van de hoge 

wereldmarktprijzen voor ruwe aardolie en derivaten die in 2011 een hoogte bereikte van gemiddeld circa 

USD 100,5 per barrel9. De Overheid als enige aandeelhouder heeft via onder andere de niet-

belastingontvangsten de vruchten van de goede bedrijfsresultaten van Staatsolie geplukt. 

 

Evenals bij de invoerrechten en het statistiekrecht heeft de devaluatie van de Surinaamse dollar een 

verhogend effect gehad op het te betalen Consentrecht . In 2011 zijn de ontvangsten uit hoofde van de 

inning van consentrecht in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 36,7%, van circa SRD 22,6 mln tot 

circa SRD 30,9 mln.  

Naast het besluit van de Regering om in april 2012 het statistiekrecht op een aantal basisgoederen af te 

schaffen, is dienovereenkomstig besloten om het consentrecht op betreffende basisgoederen af te 

schaffen.  

                                                 
5  2011 is inclusief Royalties Gross Rosebel ad circa SRD 80,7 mln. 
6  Zie beschrijving Premiebijdrage AOV. 
7  Annual Report 2011 Staatsolie. 
8  Annual Report 2010 Staatsolie. 
9  Annual Report 2011 Staatolie. 
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In 2011 zijn de ontvangsten vanwege de betaling van 

met circa 16,7%, van circa SRD 83,2 mln tot SRD 97,1 mln

verklaard door de toename van de lonen en salarissen van de landsdienaren. In januari 2011 is namelijk 

de 2e fase van FISO II geïmplementeerd, met verhogend effect op de lonen en salarissen van de 

landsdienaren. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 45,2 mln

vergelijking met dezelfde periode van 2011 betreft dat een afname van circa 0,2%. 

De ontvangsten vanwege de premieb

van derden. In dit geval is de derde het Algemeen Oudedags Voorzieningsfonds.

gelden voor het fonds, om die later te verrekenen.

 

Aandeel comp onenten in de niet

In de figuren 3.3 en 3.4 wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende componenten van de niet

belastingontvangsten in het totaal van die ontvangsten.

 
Figuur 3.3 Niet- belastingcomponenten in % van 
  het totaal 2010  

Bron: SPS    
 

Uit betreffende figuren blijkt dat in 2010 en 201

belastingontvangsten afkomstig was van inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. Daarbij was 

het aandeel van de inkomsten uit overheidsbedrijven het grootst

58,8% (2011). 

Vergelijken wij echter de aandelen in 2010 en 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. In 2011 zijn de 

aandelen van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht in vergelijking me

respectievelijk circa 38,7% en 3,9% tot circa 58,8% om 4,1%. Deze verschuiving is evenals bij de 

belastingen niet vreemd.  
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In 2011 zijn de ontvangsten vanwege de betaling van AOV premie  in vergelijking met 2010 toegenomen 

a 16,7%, van circa SRD 83,2 mln tot SRD 97,1 mln. De toename kan onder andere worden 

verklaard door de toename van de lonen en salarissen van de landsdienaren. In januari 2011 is namelijk 

geïmplementeerd, met verhogend effect op de lonen en salarissen van de 

van 2012 is circa SRD 45,2 mln aan premiebijdrage AOV geïnd. In 

vergelijking met dezelfde periode van 2011 betreft dat een afname van circa 0,2%. 

de premiebetaling AOV, betreffen ontvangsten van de Overheid voor rekening 

van derden. In dit geval is de derde het Algemeen Oudedags Voorzieningsfonds. De Overheid ontvangt de 

gelden voor het fonds, om die later te verrekenen. 

onenten in de niet -belastingontvangsten 

wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende componenten van de niet

belastingontvangsten in het totaal van die ontvangsten. 

belastingcomponenten in % van     Figuur 3.4 Niet- belastingcomponenten in % van 
    het totaal 2011 

        Bron: SPS 

Uit betreffende figuren blijkt dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 42,6% en

belastingontvangsten afkomstig was van inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. Daarbij was 

het aandeel van de inkomsten uit overheidsbedrijven het grootst, namelijk circa 38,7% (2010) om circa 

er de aandelen in 2010 en 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. In 2011 zijn de 

aandelen van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht in vergelijking me

respectievelijk circa 38,7% en 3,9% tot circa 58,8% om 4,1%. Deze verschuiving is evenals bij de 
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in vergelijking met 2010 toegenomen 

e toename kan onder andere worden 

verklaard door de toename van de lonen en salarissen van de landsdienaren. In januari 2011 is namelijk 

geïmplementeerd, met verhogend effect op de lonen en salarissen van de 

aan premiebijdrage AOV geïnd. In 

vergelijking met dezelfde periode van 2011 betreft dat een afname van circa 0,2%.  

ontvangsten van de Overheid voor rekening 

De Overheid ontvangt de 

wordt inzicht gegeven in het aandeel van verschillende componenten van de niet-

belastingcomponenten in % van  

 

1 respectievelijk circa 42,6% en 62,9% van de niet-

belastingontvangsten afkomstig was van inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. Daarbij was 

namelijk circa 38,7% (2010) om circa 

er de aandelen in 2010 en 2011, dan merken wij dat een verschuiving heeft 

plaatsgevonden ten gunste van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht. In 2011 zijn de 

aandelen van de inkomsten uit overheidsbedrijven en consentrecht in vergelijking met 2010 gestegen, van 

respectievelijk circa 38,7% en 3,9% tot circa 58,8% om 4,1%. Deze verschuiving is evenals bij de 

1,0%
1,0%

58,8%

22,0%
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3.3 De totale uitgaven 

In 2011 zijn de totale uitgaven in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 20,2%, van circa SRD 

2.955,4 mln naar circa SRD 3.551,1 mln. Zowel de lopende als de kapitaaluitgaven hebben in meer of 

mindere mate bijgedragen aan die toename. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 2.316,0 mln aan totale 

uitgaven gerealiseerd. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 is er sprake van een toename van circa 

42,2% 

 

De lopende uitgaven 

Enkele maatregelen die in het kader van het SVP zijn getroffen, zijn van invloed geweest op het niveau 

van de lopende uitgaven. Die uitgaven zijn in 2011 in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 18,8%, 

van circa SRD 2.402,7 mln naar circa SRD 2.854,2 mln. In de 1e helft van 2012 waren de lopende uitgaven 

gelijk aan circa SRD 2.076,3 mln. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 is dat een toename van 

circa 52,6%.  

 
Met behulp van tabel 3.4 wordt inzicht gegeven in de mate waarin de maatregelen van invloed zijn 

geweest op de lopende uitgaven en de samenstellende delen. 

 

Tabel 3.4 Lopende uitgaven op kasbasis 2010, 2011, 2011 vs. 2010 en 1 e helft 2012 

Omschrijving  2010 
(x SRD mln) 

2011 
(x SRD mln)*) 

Rel. ∆  
2011 vs. 2010 

1e helft 2012  
(x SRD mln)**) 

Lopende uitgaven  2402,7 2854,2 18,8% 2076,3 
Lonen en salarissen 1075,3 1208,8 12,4% 602,1 
Overige goederen en diensten 638,6 733,9 14,9% 952,4 
Subsidies en bijdragen 585,2 771,7 31,9% 449,3 
Intrest 103,6 139,8 34,9% 72,5 
Kapitaaluitgaven  552,7 696,9 26,1% 239,7 
Netto leningen   -.- -.- -.- -.- 
Bron:  Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers, juli 2012;  **) Voorlopige cijfers, augustus 2012 
 

Uit de tabel blijkt dat in 2011 een bedrag ad circa SRD 1.075,3 mln aan lonen en salarissen  is uitbetaald. 

In vergelijking met 2010 is dat een toename met circa 12,4%, tot circa SRD 1.208,8 mln. Deze toename is 

het resultaat van onder andere de implementatie per 01 januari 2011 van fase 2 van FISO II. In de 1e helft 

van 2012 is circa SRD 602,1 mln aan lonen en salarissen uitbetaald. In vergelijking met het bedrag ad 

circa SRD 575,2 mln dat in de 1e helft van 2011 is uitbetaald, is dat een toename van circa 4,7%. Deze 

toename is onder andere het resultaat van de periodieke verhoging van circa 3% die jaarlijks aan de 

overheidswerkers wordt toegekend, met de aantekening dat werkers die het maximum van hun 

salarisschaal hebben bereikt, niet in aanmerking komen voor genoemde verhoging.  

 

De devaluatie van de Surinaamse dollar is naast andere factoren, van invloed geweest op de prijs van 

goederen en diensten en daardoor op het niveau van de uitgaven aan goederen en diensten. Voorts is het 

inlopen van betalingachterstanden van invloed geweest op het niveau van de uitgaven aan goederen en 

diensten.   
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Kijken wij naar de uitgaven aan goederen en diensten , dan blijkt dat die uitgaven in 2011 in vergelijking 

met 2010 zijn toegenomen met circa 14,9%, van circa SRD 638,6 mln tot circa SRD 733,9 mln. In de 1e 

helft van 2012 is circa SRD 952,4 mln aan goederen en diensten uitgegeven. In vergelijking met dezelfde 

periode in 2011 is dat een toename van circa 118,0% 

 

De aanpassing van bestaande subsidies en/of bijdragen, zoals Algemene Oudedags Voorziening en 

Algemene Kinderbijslag, zijn evenals de introductie van nieuwe vormen van subsidie, zoals voor lucht-, 

bus- en boottransport, van invloed geweest op de uitgaven aan subsidies en bijdragen . Die uitgaven zijn 

in 2011 in vergelijking met 2010 toegenomen met circa 31,9%, van circa SRD 585,2 mln naar circa SRD 

771,7 mln. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 449,3 mln aan subsidies en bijdragen uitgegeven. 

Vergelijken wij die uitgaven met die in de 1e helft van 2011, dan blijkt dat die zijn toegenomen met circa 

61,6%.  

 
In tabel 3.5 wordt inzicht gegeven in het niveau en de belangrijkste componenten van de subsidies en 
bijdragen. 
 
Tabel 3.5 Subsidies en bijdragen op kasbasis 2010, 2011 en 2011 vs. 2010 

 Omschrijving  2010 
(x SRD mln) 

2011 
(x SRD 
mln)*) 

Rel. ∆  
2011 vs. 

2010 
Subsidies en bijdragen  585,2 771,7 31,9% 
AOV Fonds 151,9 232,2 52,9% 
Algemene Kinderbijslag 0,7 7,6 985,7% 
Financiële bijstand en alivio on- en min-vermogenden 13,8 17,7 28,3% 
Medische kosten on- en minvermogenden 78,4 90,0 14,8% 
Decentralisatie 16,9 12,8 -24,3% 
Gezondheidsinstellingen 43,1 63,5 47,3% 
Onderwijsinstellingen 25,7 52,1 102,7% 
Overige10 254,7 295,8 16,1% 
Bron:  Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers, juli 2012;  **) Voorlopige cijfers, augustus 2012 
 

Uit de tabel blijkt dat in 2011 de subsidie aan het Algemene Oudedags Voorzieningsfonds  (AOV Fonds) 

in vergelijking met 2010 is toegenomen met circa 52,9%, van circa SRD 151,9 mln tot circa SRD 232,2 

mln. Deze toename kan verklaard worden door onder andere de aanpassing per 01 februari 2011 van de 

AOV uitkering met circa 21,4%, van SRD 350,00 per maand tot SRD 425,00 per maand. Daarnaast is ook 

het aantal AOV gerechtigden toegenomen van een gemiddelde van circa 43.598 tot circa 45.108. 

 

De uitgaven vanwege de uitbetaling van Algemene Kinderbijslag (AKB)  zijn in 2011 in vergelijking met 

2010 enorm gestegen met circa 985,7%, van circa SRD 0,7 mln naar circa SRD 7,6 mln. Deze toename 

kan worden verklaard door onder andere de verhoging van de AKB met 900% vanaf 01 januari 2011, van 

SRD 3,00 per maand naar SRD 30,00 per maand tot een maximum van 4 kinderen. 

  

                                                 
10  2011 is inclusief subsidie aan transportsector waaronder aan de particuliere lijnbushouders organisatie (PLO) en  

Boothouders ad SRD 18,1 mln. 
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Voorts is ook het aantal rechthebbenden enorm toegenomen. In het 1

kinderen in aanmerking gekomen voor AKB, terwijl in het 4

Dit is een toename van circa 31,9%.

 

Aandeel van de componenten in de lopende uitgaven

In de figuren 3.5 en 3.6 wordt inzicht gegeven in het aandeel van de verschillende componenten van de 

lopende uitgaven in het totaal van die uitgaven.

Bron: SPS       
 

Uit betreffende figuren blijkt dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 71,3% en 68,1% van de lopende 

uitgaven besteed is aan kosten om de dienst draaiend

overige goederen en diensten. Van de lopende uitgaven is circa 28,7% (2010) om 31,9% (2011) besteed 

aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. In deze betreft het maatregelen op het gebied van onder 

andere de sociale en gezondheidzorg, onderwijs, decentralisatie en maatregelen gericht op het 

bestendigen van een duurzame positie van de staatsschuld.

 

De kapitaaluitgaven 

In tabel 3.6. wordt inzicht gegeven

verschillende ministeries zijn gepleegd.

Openbare Werken gepleegd. Immers, 

verantwoordelijk is voor de volkswoningbouw; de voorbereiding en uitvoering van bouwkundige werken 

voor de Staat en van civieltechnische 

kader van de DLGP-project gecertificeerde 

Behalve het ministerie van Openbare Werken

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische werken. In dit geval betreft het 

civieltechnische werken op secundair en tertiair niveau.

Met het oog op de grote civieltechnische en bouwkundige werken van de Overheid, zijn er in een aantal 

gevallen reeds voorbereidende werkzaamheden verricht. 
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Voorts is ook het aantal rechthebbenden enorm toegenomen. In het 1e kwartaal van 2011 zijn 32.249 

kinderen in aanmerking gekomen voor AKB, terwijl in het 4e kwartaal van 2011 het aantal 42.545 bedroeg. 

Dit is een toename van circa 31,9%. 

Aandeel van de componenten in de lopende uitgaven  

wordt inzicht gegeven in het aandeel van de verschillende componenten van de 

et totaal van die uitgaven. 

     
             Bron: SPS 

Uit betreffende figuren blijkt dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 71,3% en 68,1% van de lopende 

an kosten om de dienst draaiend te houden, in het bijzonder lonen en salarissen en 

overige goederen en diensten. Van de lopende uitgaven is circa 28,7% (2010) om 31,9% (2011) besteed 

aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. In deze betreft het maatregelen op het gebied van onder 

de sociale en gezondheidzorg, onderwijs, decentralisatie en maatregelen gericht op het 

bestendigen van een duurzame positie van de staatsschuld.  

wordt inzicht gegeven in het niveau van de kapitaaluitgaven die in 2010 en

zijn gepleegd. Van die uitgaven is het grootste deel door het ministerie van 

nbare Werken gepleegd. Immers, uit hoofde van de taakomschrijving is dit het ministerie bij uitstek dat 

verantwoordelijk is voor de volkswoningbouw; de voorbereiding en uitvoering van bouwkundige werken 

Staat en van civieltechnische werken, met uitzondering van de secundaire en 

project gecertificeerde districten.  

het ministerie van Openbare Werken, is ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische werken. In dit geval betreft het 

rken op secundair en tertiair niveau.  

Met het oog op de grote civieltechnische en bouwkundige werken van de Overheid, zijn er in een aantal 

gevallen reeds voorbereidende werkzaamheden verricht.  

Lonen en 
salarissen

Figuur 3.5 Componenten van de lopende 
uitgaven in % van het totaal 2010

salarissen

Overige 
goederen 

en 
diensten

26%

Subsidies 
en 

transfers
27%

Intrest
5%

Figuur 3.6 Componenten van de lopende 
uitgaven in % van het totaal 2011

economische verkenningen 2007 - 2013 

 58 

kwartaal van 2011 zijn 32.249 

kwartaal van 2011 het aantal 42.545 bedroeg. 

wordt inzicht gegeven in het aandeel van de verschillende componenten van de 

 

Uit betreffende figuren blijkt dat in 2010 en 2011 respectievelijk circa 71,3% en 68,1% van de lopende 

te houden, in het bijzonder lonen en salarissen en 

overige goederen en diensten. Van de lopende uitgaven is circa 28,7% (2010) om 31,9% (2011) besteed 

aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. In deze betreft het maatregelen op het gebied van onder 

de sociale en gezondheidzorg, onderwijs, decentralisatie en maatregelen gericht op het 

in het niveau van de kapitaaluitgaven die in 2010 en 2011 door de 

Van die uitgaven is het grootste deel door het ministerie van 

het ministerie bij uitstek dat 

verantwoordelijk is voor de volkswoningbouw; de voorbereiding en uitvoering van bouwkundige werken 

met uitzondering van de secundaire en tertiaire in de in het 

is ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische werken. In dit geval betreft het 

Met het oog op de grote civieltechnische en bouwkundige werken van de Overheid, zijn er in een aantal 
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Genoemd kunnen worden het bouwrijp maken en aanleggen van basisinfrastructuur op het 

volkswoningbouwproject te Hanna’s Lust; de voorstudie, het ontwerp en het kostenplaatje voor: het 

ombouwen van de weg naar Paranam tot een vierbaanse highway; het bouwen van een viaduct bij de Van 

‘t Hogerhuysstraat tussen het Molenpad en de Saramaccadoorsteek; het bouwen van een nieuwe brug bij 

Carolina over de Surinamerivier en het bouwen van een brug over de Corantijnriver.  

Ook zijn uitgaven gepleegd voor onder andere het herstel van de infrastructuur op landelijk niveau en de 

voortzetting van het landelijk asfalteringsprogramma.   

 

Tabel 3.6 Kapitaaluitgaven op kasbasis 2010 en 2011  

Code Omschrijving  2010 
(x SRD mln) 

2011*) 
(x SRD mln) 

01 Ministerie van Justitie en Politie 2,5 43,1 

02 Ministerie van Binnenlandse Zaken 0,6 3,7 

03 Ministerie van Regionale Ontwikkeling 2,1 0,8 

04 Ministerie van Defensie 0,6 0,3 

05 Ministerie van Buitenlandse Zaken 1,2 0,6 

06 Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking 0,1 -.- 

07 Ministerie van Financiën 0,7 1,0 

08 Ministerie van Handel en Industrie 0,2 0,1 

09 Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij 3,5 1,2 

10 Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 7,5 1,2 

11 Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en 
Milieu 

1,3 1,6 

12 Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 17,0 0,5 

13 Ministerie van Onderwijs 12,7 26,7 

14 Ministerie van Volksgezondheid 0,2 0,3 

15 Ministerie van Openbare Werken 291,8 382,0 

16 Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme 0,2 0,3 

17 Ministerie van Ruimtelijke ordening  Grond- en 
Bosbeheer 

11,4 11,9 

18 Ministerie van Sport- en Jeugdzaken -.- -.- 

  Overige kapitaaluitgaven 199,1 221,6 
Totaal  552,7 696,9 

Bron: Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 
 *) Voorlopige cijfers, juli 2012 
 

Uit tabel 3.6 blijkt dat de kapitaaluitgaven in 2011 zijn toegenomen ten opzichte van 2010 met circa 26.1%, 

van circa SRD 552,7 mln tot circa SRD 696,9 mln. In de 1e helft van 2012 is circa SRD 239,7 mln aan 

overheidsinvesteringen gepleegd. In vergelijking met het bedrag ad SRD 267,7 mln dat in dezelfde periode 

van 2011 is geïnvesteerd, is dat een afname van circa 28,0%. Het aandeel van het ministerie van 

Openbare Werken in deze investeringen is respectievelijk circa SRD 291,8 mln of 52,8% (2010) en SRD 

382,0 mln of 54,8% (2011).  
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Trends in de overheidsuitgaven 

In figuur 3.7 wordt het verloop van de overheidsuitgaven in termen van het Bruto Binnenlands Product 

(BBP)11 weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat het relatief aandeel van de overheidsuitgaven in de 

economie in de periode 2007 - 2011 een stijgende trend vertoont met een lichte daling in 2010. Deze trend 

duidt op een toenemende betrokkenheid van de Overheid in de economie. 

 

Figuur 3.7 Trends in overheidsuitgaven in % van het  BBPmp 

 
Bron: SPS 
 

In 2010 heeft de Regering maatregelen getroffen, die gericht waren op het onder controle houden van de 

groei en het rationaliseren van de uitgaven. Het beheersbaar houden van de groei en de rationalisatie van 

de uitgaven betekende echter dat er een herallocatie van middelen moest plaatsvinden van lopende naar 

kapitaaluitgaven. In dat kader zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen: inventarisatie van 

overheidscommissies teneinde die te saneren; het terugbrengen van het aantal huurauto’s en de 

huurtarieven; het toezien op de verantwoordingsplicht van parastatalen door het uitbrengen van 

jaarrekeningen; wijziging in het aantrekkingsbeleid bij de Overheid; toepassing van stringentere regels 

voor dienstreizen en het bedingen van lagere vliegtarieven bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij.  

Kijken we naar het verloop van de overheidsuitgaven, dan blijkt dat de Overheid in 2010 en 2011 voor 

circa 32,8% om 37,6% via de begroting in de vorm van personele en materiële overheidsconsumptie, 

overdrachtsuitgaven en overheidsinvesteringen, heeft bijgedragen aan de economische bedrijvigheid in 

het land. 

 
 

  

                                                 
11  In dit geval zijn de Reële overheidsuitgaven uitgedrukt in termen van het Reële BBPmp (2007 = 100) 
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Tabel 3.7 Uitgaven aan beleidsmaatregelen naar clus ter, periode 2010 – 1 e helft 2012 
Ministerie  

2010 2011 1e helft 2012 
Raming  
(x SRD 
1000) 

(1) 

Realisatie  
  (x SRD 

1000) 
(2) 

% 
aandeel  

(3) = 
(2)/(1) 

Raming  
  (x SRD 

1000) 
(1) 

Realisatie  
  (x SRD 

1000) 
(2) 

% 
aandeel  

(3) = 
(2)/(1) 

Raming  
  (x SRD 

1000) 
(1) 

Realisatie  
  (x SRD 

1000) 
 (2) 

% 
aandeel  

(3) = 
(2)/(1) 

Beheerscluster: 697096 490008 70% 1105383 707722 64% 1294394 178585 14% 

Justitie en Politie 57362 21725 38% 37715 31528 84% 62050 6139 10% 

Binnenlandse Zaken 91124 63388 70% 51632 33589 65% 163300 16155 10% 

Defensie 33559 3471 10% 48181 21531 45% 92836 4126 4% 

Openbare Werken 392487 329943 84% 836023 527330 63% 881472 113222 13% 
Regionale  
Ontwikkeling 72451 34041 47% 68069 35994 53% 39382 9004 23% 
Transport 
Communicatie en 
Toerisme 50113 37440 75% 63763 57750 91% 55354 29939 54% 

Ontwikkelings - 
cluster: 896296 372715 42% 1328364 610884 46% 1209101 148678 12% 
Landbouw Veeteelt 
en Visserij 33246 15025 45% 23066 16296 71% 66988 8840 13% 

Buitenlandse Zaken 15568 2482 16% 19681 2547 13% 7422 1723 23% 

Financiën 595336 238679 40% 999701 483185 48% 791664 115032 15% 

Handel en Industrie 18604 10141 55% 10287 9396 91% 7232 3151 44% 
Natuurlijke  
Hulpbronnen 197676 89841 45% 242495 81751 34% 303320 13052 4% 
Ruimtelijke ordening  
Grond- en Bosbeheer 35866 16547 46% 33134 17709 53% 32475 6880 21% 

Sociale cluster: 781409 573067 73% 856939 722153 84% 1086937 290735 27% 
Arbeid Technologische 
ontwikkeling en Milieu 11824 8105 69% 12362 9523 77% 7745 2246 29% 

Sociale Zaken 366095 282333 77% 458949 392552 86% 614490 209772 34% 

Onderwijs 237974 192047 81% 217462 202156 93% 265076 30274 11% 

Sport- en Jeugdzaken 23020 14041 61% 21585 15034 70% 31817 2689 8% 

Volksgezondheid 142496 76541 54% 146581 102888 70% 167809 45754 27% 

Totaal 2374801 1435790 60% 3290686 2040759 62% 3590432 617998 17% 
Bron: Ministerie van Financiën 
 Bewerking SPS 
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Uitgaven aan beleidsmaatregelen versus ramingen 

In figuur 3.8 wordt een overzicht gepresenteerd van het verloop van de realisatie door de Overheid voor 

wat betreft de beleidsmaatregelen in de periode 2007 tot en met de 1e helft van 2012. Uit de figuur in 

combinatie met tabel 3.7 blijkt dat de realisatiegraad gelijk was aan respectievelijk 61,5% (2007); 66,2% 

(2008); 64,2% (2009); 60,5% (2010); 62,0%(2011) en 17,2% (ultimo juni 2012).  

 

Figuur 3.8 Uitgaven aan beleidsmaatregelen versus r amingen, periode 2007 – 1 e helft 2012 

 
Bron: Ministerie van Financien 

Bewerking SPS 
 

In tabel 3.7 worden de uitgaven aan beleidsmaatregelen gepresenteerd. In deze tabel zijn de ministeries 

geclusterd in een beheers-, een ontwikkelings- en een sociale cluster. De clustering is in lijn met de 

taakomschrijving van de ministeries die gebaseerd is op onder andere de waarborging van de 

fundamentele rechten en vrijheden van de mens, evenals van de soevereiniteit en zelfstandigheid van de 

staat; een deugdelijk administratiefrechterlijk verkeer binnen de overheid; de zorg voor het regionaal 

bestuur, evenals voor het buitenlands beleid, de coördinatie van de ontwikkelingssamenwerking, het 

transport- en telecommunicatie wezen en toerisme en voor een planmatig sport- en jeugdbeleid; beleid 

voor de agrarische sector, inclusief de bijenteelt, evenals voor bouwkundige, civieltechnische en andere 

infrastructurele voorzieningen; stimulering van de binnenlandse en buitenlandse handel en het 

industriebeleid; nationaal beleid m.b.t. de nutsvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen, inclusief 

bosbouw; deugdelijke ruimtelijke ordening en richtige gronduitgifte; algemeen financieel en monetair 

beleid; beleid m.b.t. alle vormen van onderwijs, de volksgezondheid in de ruimste zin, 

arbeidsverhoudingen, technologische toepassingen en milieu; algemeen welzijn en bevordering van de 

huisvesting.  
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Worden de realisatiecijfers bekeken in het licht van de in het ontwikkelingsplan 2012-2016 genoemde 

hoofdbeleidsgebieden van: bestuur en justitie; economie; onderwijs, wetenschappen en cultuur; welzijn; 

veiligheid en internationaal beleid en ruimtelijke ordening en milieu, dan kan worden geconcludeerd dat op 

het gebied van onderwijs, wetenschappen en cultuur en welzijn de realisatiecijfers het hoogst zijn, namelijk 

circa 73% (2010); 84% (2011) en 27% (1e helft 2012) in vergelijking tot de realisatiecijfers op het gebied 

van de economie, ruimtelijke ordening en milieu van respectievelijk circa 42% (2010); 46% (2011) en 12% 

(1e helft 2012). Voorts is op het gebied van bestuur en justitie en veiligheid en internationaal beleid circa 

70% (2010), 64% (2011) en 14% (1e helft 2012) gerealiseerd. 

 

3.4          Het saldo op de overheidsbegroting en de financiering 

In 2011 was er sprake van een overschot van SRD 567,9 mln op de lopende rekening van de 

overheidsbegroting. Dit betekent dat de Overheid in staat is geweest de lopende uitgaven te financieren uit 

de lopende ontvangsten. Echter, de totale ontvangsten waren niet voldoende om naast de lopende 

uitgaven ook alle kapitaaluitgaven te financieren. Het resultaat was een tekort van SRD 13,6 mln op de 

totale rekening van de Overheidsbegroting (zie tabel 3.1). Genoemd tekort is per saldo gefinancierd uit 

middelen van particuliere instellingen en het buitenland. In de 1e helft van 2012 was er echter zowel op de 

lopende als op de totale rekening van de overheidsbegroting sprake van een tekort van respectievelijk 

SRD 41,2 mln en SRD 280,9 mln (zie tabel 3.1). Het tekort van SRD 41,2 mln impliceert dat de lopende 

ontvangsten niet voldoende waren om de lopende uitgaven te financieren. Het tekort op de totale rekening 

van de overheidsbegroting van SRD 280,9 mln, inclusief het tekort op de lopende rekening, is per saldo 

gefinancierd middels middelen van de Centrale Bank van Suriname, particuliere instellingen en het 

buitenland.  

 

3.5          Financiering en de staatsschuld 
 

3.5.1 Inleiding 

Mutaties in de Staatsschuld zijn het gevolg van aflossingen van en/of trekkingen op bestaande leningen. 

De oorzaken kunnen in verband worden gebracht met het saldo op de overheidsbegroting. Een positief 

saldo of overschot op de overheidsbegroting biedt de mogelijkheid om bestaande leningen af te lossen. 

Aan de andere kant heeft een negatief saldo of tekort op de overheidsbegroting tot gevolg dat er moet 

worden uitgekeken naar additionele middelen. Deze middelen kunnen worden verkregen door de uitgifte 

van schatkistpapier, het opnemen van voorschotten bij de Centrale Bank van Suriname en/of leningen bij 

commerciële instellingen in binnen- en buitenland, evenals bij multilaterale instellingen en bilaterale 

partners.  

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat er zowel in 2011 als in de 1e helft van 2012 sprake was van een tekort op de 

overheidsbegroting. Het tekort in 2011 is per saldo gefinancierd via leverancierskrediet en leningen van 

multilaterale instellingen en bilaterale partners.  
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De financiering van het tekort in de 1e helft van 2012 is per saldo geschied middels de uitgifte van 

schatkistpapier, opname van voorschotten bij de Centrale Bank van Suriname (ex. artikel 21 van de 

Bankwet), leverancierskrediet en leningen bij multilaterale instellingen en bilaterale partners. Genoemde 

financiering van de begrotingstekorten had tot gevolg dat de feitelijke Staatsschuld per ultimo juni 2012 in 

vergelijking met ultimo 2011 per saldo is toegenomen met circa 4,7% of USD 40,6 mln, van circa USD 

862,8 mln tot circa USD 903,4 mln.  

 
Tabel 3.8 De Staatsschuld per ultimo 2007 – ultimo juni 2012 in USD mln  
Omschrijving  Ultimo  

2007 
Ultimo  
2008 

Ultimo  
2009 

Ultimo  
2010 

Ultimo  
2011 

Ultimo  
Juni 2012  1) 

Feitelijke schuld : 507,6 547,0 598,6 799,9 862,8 903,4 
Binnenlandse schuld 209,7 227,8 329,5 465,9 401,9 436,6 
Buitenlandse schuld 297,9 319,2 269,1 334,0 460,9 466,8 
       
Schuld vlgs. Wet op de  
Staatsschuld: 666,2  972,2 1057,2 

 
1188,0 

 
1156,1 

 
1153,3 

Binnenlandse schuld  227,6 328,9 411,5 539,2 454,4 481,7 
Buitenlandse schuld 438,6 643,3 645,7 648,8 701,7 671,6 
       
Wisselkoers SRD/USD 2,78 2,78 2,78 2,78 3,35 3,35 
Bron: Bureau voor de Staatsschuld (SDMO);  

Bewerking SPS 1) Voorlopige cijfers 
 
Tabel 3.8 geeft inzicht in de samenstelling en de omvang van de Staatsschuld per ultimo 2007-ultimo juni 

2012. Uit deze tabel blijkt dat voor wat betreft de feitelijke Staatsschuld en de Staatsschuld volgens de Wet 

op de Staatsschuld,  per eind 2011 en juni 2012 het grootste deel bestaat uit de buitenlandse 

Staatsschuld. Dit aandeel was ultimo 2011 gelijk aan respectievelijk circa 53,4% en  51,7% en per ultimo 

juni 2012 respectievelijk circa 60,7% om 58,2%.  

 

3.5.2 De buitenlandse Staatsschuld  
 
In tabel 3.9 wordt een overzicht gepresenteerd van de samenstelling en de omvang van de buitenlandse 

Staatsschuld per ultimo 2007 - ultimo juni 2012. Uit genoemde tabel blijkt dat per ultimo juni 2012 de 

feitelijke buitenlandse Staatsschuld per saldo is toegenomen met circa 1,3% of USD 5,9 mln ten opzichte 

van ultimo 2011, van circa USD 460,9 mln naar USD 466,8 mln. Volgens de wet op de Staatsschuld is de 

buitenlandse Staatsschuld per saldo afgenomen met circa 4,3% of USD 30,1 mln, van circa USD 701,7 

mln naar circa USD 671,6 mln.  

Tabel 3.9 De buitenlandse Staatsschuld per ultimo 2 007– ultimo juni 2012 in USD mln.  
Omschrijving  Ultimo  

2007 
 

Ultimo  
2008 

 

Ultimo  
2009 

Ultimo  
2010 

Ultimo  
 2011 

Ultimo  
Juni 

2012 1) 
Multilateraal 70,4 73,8 82,3 114,3 199,1 203,8 
Bilateraal 227,5 245,4 186,8 219,7 261,8 263,0 
Commerciële instellingen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal volgens internationale  
definitie (= feitelijke schuld) 297,9 319,2 269,1 

 
334,0 

 
460,9 

 
466,8 

Niet opgenomen gecommitteerde 
Leningen 120,8 305,3 357,2 

 
297,0 

 
225,3 

 
190,6 

Niet afgeroepen garanties 19,9 18,8 19,4 17,8 15,5 14,2 
Totaal volgens de wet op de  
Staatsschuld 438,6 643,3 645,7 

 
648,8 

 
701,7 

 
671,6 

Bron: SDMO;  Bewerking SPS; 1) Voorlopige cijfers 
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Het grootste deel van de verandering in de buitenlandse staatsschuld per ultimo juni 2012 in vergelijking 

met ultimo 2011, kan worden toegeschreven aan de multilaterale en bilaterale samenwerkingsverbanden. 

In dit verband kunnen genoemd worden nieuwe leningen van de Inter-American Development Bank (IaDB) 

voor de 8ste volks- en woningtelling en voor het Conditional Cash Transfersprogramma, evenals trekkingen 

op gecommitteerde leningen van de  IaDB, Frankrijk en China ten behoeve van infrastructurele werken. 

Tot deze werken behoren de rehabilitatie van de wegstrekking Albina-Meerzorg en het Low Income 

Shelter programma II, evenals het decentralisatieprogramma van de Overheid. Belangrijk is ook de 

volledige aflossing van de schuld aan de Verenigde Staten van Amerika (GSM-VSA), evenals 

koersverschillen vanwege het verschil in notering van de schuld, afhankelijk van de crediteur. 

 

3.5.3 De binnenlandse Staatsschuld 

In tabel 3.10 wordt een overzicht gepresenteerd van de samenstelling en omvang van de binnenlandse 

Staatsschuld per ultimo 2007 - ultimo juni 2012. Per ultimo juni 2012 blijkt dat de feitelijke binnenlandse 

Staatsschuld per saldo is toegenomen met circa 8,6% of SRD 116,3 mln ten opzichte van ultimo 2011, van 

circa SRD 1.346,2 mln naar SRD 1.462,5 mln. Volgens de wet op de Staatsschuld is de binnenlandse 

Staatsschuld per saldo toegenomen met circa 6,0% of SRD 91,5 mln, van circa SRD 1.522,1 mln naar 

SRD 1.613,6 mln.  

Het grootste deel van de verandering in de binnenlandse staatsschuld kan worden toegeschreven aan de 

uitgifte c.q. het aflossen van schatkistpapier, voorschotten en andere kortlopende schulden bij de Centrale 

Bank van Suriname (CBvS) en de schulden bij de rest van de particuliere sector, waaronder bedrijven, die 

infrastructurele werken voor de Overheid hebben uitgevoerd.  

 
Tabel 3.10 De binnenlandse staatsschuld per ultimo 2007 - ultimo juni 2012 in SRD mln.  

Omschrijving  Ultimo  
2007 

 

Ultimo  
2008 

 

Ultimo  
2009 

Ultimo  
2010 

Ultimo  
2011 

Ultimo  
Juni 
2012 

1) 
*) Schatkistpapier 183,3 132,7 112,9 221,6 209,0 219,8 
*) Voorschotten (ex. Art. 12 van de 
  Bankwet ) en andere kortlopende 
  schulden bij de CBvS. 166,5 266,7 527,5 

 
 

761,2 

 
 

744,4 

 
 

842,6 
*) Leningen: 145,0 138,3 131,6 125,0 119,0 116,7 
 - w.v. CBvS/Geconsolideerde schuld 136,1 130,6 125,0 119,5 113,9 111,6 
 - w.v. lange termijn leningen bij het  
  Bankwezen 8,9 7,7 6,6 

 
5,5 

 
5,1 

 
5,1 

*) Schulden bij de rest van de  
  particuliere sector 2) 85,1 92,4 141,9 

 
186,6 

 
273,0 

 
282,6 

*)Afgeroepen garanties 3,1 3,1 3,1 0,8 0,8 0,8 
Totaal volgens internationale definitie  
(= feitelijke schuld) 

 
583,0 

 
633,2 

 
916,0 

 
1295,2 

 
1346,2 

 
1462,5 

Niet afgeroepen garanties 18,5 22,2 22,4 22,2 27,0 25,2 
Niet opgenomen committeringen op 
Leningen 26,4 257,3 195,6 

 
174,9 

 
141,0 

 
116,3 

Niet opgenomen committeringen op 
Garanties 4,7 1,6 10,1 

 
6,7 

 
7,9 

 
9,6 

Totaal volgens de wet op de  
Staatsschuld 632,6 914,3 1144,1 

 
1499,0 

 
1522,1 

 
1613,6 

Bron: SDMO; Bewerking SPS; 1) Voorlopige cijfers; 2) Informatie over achterstallige betalingen van ministeries aan de  
particuliere sector is onvolledig. 
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De schuld vanwege de uitgifte van schatkistpapier door de Overheid is per ultimo juni 2012, in vergelijking 

met ultimo 2011, per saldo toegenomen met circa 5,2% of SRD 10,8 mln, van circa SRD 209,0 mln naar 

circa SRD 219,8 mln. De voorschotten en andere kortlopende schulden bij de CBvS zijn per ultimo juni 

2012 in vergelijking met ultimo 2011 per saldo toegenomen met circa 13,2% of SRD 98,2 mln, van circa 

SRD 744,4 mln naar circa SRD 842,6 mln.  

De schulden bij de rest van de particuliere sector zijn per saldo toegenomen met circa 3,5% of SRD 9,6 

mln, van circa SRD 273,0 mln naar circa SRD 282,6 mln.  

 

3.5.4 De obligoplafonds 

In de Wet op de Staatsschuld (19 maart 2002 SB 2002 no. 27) zijn behalve de instelling van een bureau 

voor het vestigen, het delgen en het beheer van de schuldverplichtingen van de Staat (Bureau voor de 

Staatsschuld) en de regeling van de taken en bevoegdheden van betreffend bureau, ook normen  

vastgesteld. Het betreft  de zogenaamde obligoplafonds voor de bruto staatsschuld en de buitenlandse en 

de binnenlandse component van die schuld.  

In december 2010 werd de Wet op de Staatsschuld gewijzigd op het stuk van de obligoplafonds. De 

wijziging betrof een verlaging van het obligoplafond voor de bruto buitenlandse staatsschuld met 10,0% 

(van 45,0% naar 35,0%) en een verhoging van die van de bruto binnenlandse staatsschuld met 10,0% 

(van 15,0% naar 25,0%). Achtergrond van de wijziging is onder andere het streven van de Regering om de 

binnenlandse kapitaalmarkt te ontwikkelen door voor de financiering van de overheidsbegroting, een 

beroep te doen op middelen bij commerciële instellingen en het publiek en het geleidelijk aan afbouwen 

van de opname van voorschotten bij de Centrale Bank van Suriname conform artikel 12 van de Bankwet.  

Voorts werd in de wijziging op de wet aangegeven dat vanwege de vele manco’s, deze binnen 2 jaar zal 

worden aangepast. 

 

In tabel 3.11 wordt een overzicht gepresenteerd van de obligoplafonds zoals die zich hebben ontwikkeld in 

de periode ultimo 2007 – ultimo juni 2012 

 

Tabel 3.11 De gerealiseerde obligoplafonds per ulti mo 2007 – ultimo juni 2012  
Omschrijving  Norm 12 Ultimo  

2007 
Ultimo  
2008 

Ultimo  
2009 

Ultimo  
2010 

Ultimo  
2011 

 

Ultimo  
Juni 

2012  13 

Buitenlandse Staatsschuld14 35% 15,1% 18,5% 16,8% 15,0% 16,7% 14,3% 
Binnenlandse Staatsschuld 25% 7,9% 9,4% 10,7% 12,5% 10,8% 19,1% 
Staatsschuld  60% 23,0% 27,9% 27,5% 27,5% 27,5% 23,4% 
        
Wisselkoers SRD/USD  2,78 2,78 2,78 2,78 3,35 3,35 
BBPmp15 in SRD mln.  80060,5 9698,1 10683,4 11988,7 14067,3 15753,5 

Bron: SDMO, ABS, CBvS, SPS 
Bewerking SPS 
 

  

                                                 
12  Volgens de Wet op de Staatsschuld zoals gewijzigd per 12 januari 2011. 
13  Berekend op basis van de schatting van het BBPmp voor 2012 van de SPS. 
14  Is inclusief achterstallige renten en kosten.  
15  Is BBPmp in lopende prijzen waarbij 2007 – 2011 betreft realisatiecijfers van de stichting ABS en 2012 een  

schatting is van de SPS. 
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Uit tabel 3.11 blijkt dat per ultimo juni 2012 voor wat betreft de gerealiseerde obligoplafonds van de 

staatsschuld, er nog voldoende ruimte was om leningen aan te gaan voor financiering van het 

overheidsbeleid. Echter, de nodige voorzichtigheid dient in acht te worden genomen. 
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4. DE ONTWIKKELING VAN DE BETALINGSBALANS  
2007 – 1e helft 2012 

 

4.1 Algemeen  

De periode 2007 tot en met 2011 is de verslagperiode voor de toelichting op de betalingsbalans. De 

transacties zijn grotendeels op kasbasis (economische verrichtingen die daadwerkelijk geleid hebben tot 

betaling). Anders dan in het verleden zijn de handelsdata van goederen op transactiebasis. Bij de 

goederenhandelsbalans op transactiebasis worden behalve geregistreerde betalingen van en naar het 

buitenland, ook de ontstane mutaties in buitenlandse vorderingen en schulden betrokken, alsmede 

transacties met het buitenland welke geen directe invloed hebben op de deviezenvoorraad. De betalings-

balans zoals geëvalueerd in deze toelichting is weergegeven in tabel 4.1 

 

De lopende rekening 16 

In 2007 was het saldo op de lopende rekening circa USD 325 mln. Deze positieve ontwikkeling werd 

voortgezet in 2008.  In 2009 is wederom sprake van een positief saldo van circa USD 111 mln. Deze 

positieve ontwikkeling hield aan en ook in 2010 en 2011 is een positief resultaat op de lopende rekening 

van de betalingsbalans genoteerd van respectievelijk circa USD 651 mln en circa USD 251 mln. In het 

tweede kwartaal van 2012 werd een saldo van circa USD 85 mln genoteerd. Zoals figuur 4.1 aangeeft 

wordt het positief saldo gerealiseerd door het positief saldo op de Goederenrekening en de 

Inkomensoverdrachtenrekening. De saldi op de diensten- en de inkomensrekening droegen grotendeels in 

negatieve zin bij aan de positieve waarde op de lopende rekening van de betalingsbalans.  

 
 
Figuur 4.1  Transacties op de Lopende rekening van de Betalingsbalans, periode 2007– 2011 

 
Bron: CBvS 

Bewerking SPS 
  

                                                 
16  De lopende rekening bestaat uit de goederenhandelsbalans en het onzichtbaar verkeer (dienstenverkeer,  

inkomens en inkomensoverdrachten).  
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De Goederenrekening 

De invoer  van goederen vertoonde een stijgende trend in het begin van de verslagperiode. In 2007 was 

de invoer circa USD 1.045 mln en in 2008 circa USD 1.407 mln. In 2008 is de toename van de import 

34,6% ten opzichte van 2007. Toe- en afname van de import is gelieerd aan toe- en afname van de export. 

De hoge exportgroei, voornamelijk veroorzaakt door toename van zowel het volume als de waarde van 

aardolie-, goud- en aluinaarde-exporten werd voorafgegaan door productiegroei. Productiegroei heeft tot 

gevolg toenemende behoeften aan grond- en hulpstoffen en machinerieën. In 2009 is de import gedaald 

met 1,1% ten opzichte van 2008 naar circa USD 1.391 mln. De daling kan grotendeels toegeschreven 

worden aan de afname in de importen van voornamelijk transportmiddelen met ± 73%. De importgroei 

herstelde zich in 2010 met ± 0,5% naar circa USD 1.398 mln. De importwaarde van voornamelijk brandstof 

en grondstoffen nam in 2010 toe. Tevens is een niet reguliere import van bauxiet door de Suralco van  

458.506 dry metric tonnes (dmt) geregistreerd. In 2011 was de import circa USD 1.679  mln. De 

gerealiseerde stijging ten opzichte van 2010 was 20%. Ook in 2011 importeerde de Suralco bauxiet. Het 

volume van deze import was 257.176 dmt. De oorzaak van de verhoogde import in 2011 kan echter niet 

worden toegeschreven aan deze bauxietimport, vanwege de daling in het volume met circa 44%. De 

oorzaak van de importtoename ligt onder meer in de import van brandstoffen en smeermiddelen die met 

circa 45% is gestegen en de import van voedsel die met ± 12% is toegenomen. De importwaarde was in 

het tweede kwartaal van 2012 circa USD 405 mln, ± 14% lager dan de import in het tweede kwartaal van 

2011.  

 

De uitvoer  van goederen is in het begin van de verslagperiode toegenomen. De export bedroeg in 2007 

circa USD 1.359 mln. In 2008 bedroeg de stijging ca. 28,3% ten opzichte van 2007 naar USD 1.744 mln. 

De oorzaak moet gezocht worden in de lucratieve prijzen van goud, aluinaarde en aardolie op de 

internationale markt en volumetoenames. De export nam in 2009 echter af met ± 19,6% in vergelijking tot 

2008, tot circa USD 1.402 mln,  vanwege de negatieve internationale prijsontwikkelingen in de aluinaarde- 

en aardoliesector en afname van de aluinaardeproductie vanwege  onder meer de terugtrekking van BHP 

Billiton uit Suriname. De daling in de productie en export van aluinaarde is de grootste oorzaak van de 

exportafname. De exportwaarde van aluinaarde, in USD uitgedrukt, is met ongeveer 54,8% gedaald ten 

opzichte van 2008. 2010 vertoont een exportstijging van ca. 48,7% ten opzichte van 2009 naar USD 2.084 

mln. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van de exportopbrengsten binnen de 

mijnbouwsector. De exportwaarde van bananen is met ongeveer 33% gestegen. De export steeg wederom 

in 2011 naar USD 2.467 mln, een stijging van ± 18% ten opzichte van 2010. Ook hier is sprake van 

positieve prijsontwikkelingen voor de goud- en aardoliesector. In het tweede kwartaal van 2012 was de 

export circa USD 614 mln, ± 1% minder dan de export in het tweede kwartaal van 2011.   
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Tabel 4.1 De betalingsbalans in USD mln., periode 2 007 t/m 2 de kw. 2012 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010*) 2011*) 2012-I*) 2012-II*) 
A. Lopende rekening  324,6 324,7 111,3 650,8 251,1 146,4 85,2 
        1.Saldo goederenrekening 314,2 336,8 11,1 686,2 787,6 219,8 208,7 
            Export 1359,0 1743,5 1401,8 2084,1 2466,7 619,1 614,1 
            Import -1044,8 -1406,7 -1390,7 -1397,9 -1679,1 -399,3 -405,4 
        2.Saldo dienstenrekening -64,4 -123,0 1,4 -17,7 -361,7 -54,6 -94,5 
          Diensten: credit 253,5 284,2 286,7 241,4 200,8 48,7 39,0 
            Transport 20,4 19,0 19,0 31,0 21,5 4,5 7,8 
            Overige 233,1 265,2 267,7 210,4 179,4 44,2 31,2 
          Diensten: debet -317,9 -407,2 -285,3 -259,1 -562,5 -103,4 -133,5 
            Transport  -65,6 -90,0 -63,1 -73,4 -101,8 -21,8 -24,6 
            Overige -252,3 -317,2 -222,2 -185,7 -460,7 -81,5 -108,9 
        3.Saldo inkomensrekening -2,6 20,4 4,8 -104,3 -262,1 -40,1 -49,5 
          Inkomens: credit 43,6 42,2 29,8 26,1 16,2 7,7 5,7 
          Inkomens: debet(1) -46,2 -21,8 -25,0 -130,4 -278,3 -47,7 -55,2 
        4.Saldo inkomensoverdrachtenrekening 77,4 90,5 94,0 86,5 87,3 21,3 20,6 
          Inkomensoverdrachten:credit 139,8 141,0 147,2 141,8 159,4 42,2 35,4 
          Inkomensoverdrachten: debet -62,4 -50,5 -53,2 -55,3 -72,1 -20,9 -14,8 
            
B. Vermogensoverdrachtenrekening  8,1 31,9 87,4 53,9 35,0 0,1 -6,3 
        Vermogensoverdrachtenrekening: credit 8,1 31,9 87,9 53,9 35,0 0,1 0,6 
        Vermogensoverdrachtenrekening: debet 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -6,9 
            
    Totaal, Groep A plus Groep B  332,7 356,6 198,7 704,7 286,1 146,5 78,9 
            
C. Financiële rekening, exclusief Groep E  -366,4 -48,2 -141,2 -501,6 -84,9 -9,4 98,1 
       1.Directe investeringen -246,7 -231,4 -93,4 -247,7 72,9 9,4 29,6 
           Directe investeringen in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 
           Directe investeringen in Suriname -246,7 -231,4 -93,4 -247,7 69,8 9,4 29,6 
       2.Beleggingen: active 0,0 -15,2 -9,9 -2,3 5,5 0,9 -0,1 
           Aandelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           Effecten(1) 0,0 -15,2 -9,9 -2,3 5,5 0,9 -0,1 
       3.Beleggingen : passive -1,3 -1,7 -0,9 -9,7 0,0 0,0 0,0 
           Effecten -1,3 -1,7 -0,9 -9,7 0,0 0,0 0,0 
       4.Overig financieel verkeer: activa -37,2 193,4 -148,9 -289,2 -483,3 -16,0 93,2 
           Monetaire autoriteiten(1) -5,1 -12,9 -15,5 0,7 -58,0 97,5 0,1 
           Banken(1) -109,9 36,9 -137,0 -11,3 -77,4 -78,3 -1,2 
           Overige sectoren 77,8 169,4 3,6 -278,5 -347,9 -35,2 94,3 

       5.Overig financieel verkeer: passiva -81,2 6,6 111,9 47,3 319,9 -3,8 -24,6 

           Monetaire autoriteiten -0,3 -0,4 126,3 -2,7 -0,7 2,2 -3,4 
           Centrale overheid (2) -98,1 12,2 -5,9 66,4 120,7 18,0 -11,2 
           Banken 21,1 -2,3 -5,0 2,9 -1,5 0,6 2,3 
           Overige sectoren -3,9 -2,9 -3,5 -19,4 201,4 -24,6 -12,3 
    Totaal Groep A tot en met Groep C  -33,7 308,4 57,4 203,1 201,2 137,0 177,1 
            

 D. Statistische verschillen 179,8  -100,0 -18,9 -168,1 -77,1 -111,3 -106,9 
            
E. Financierings items:  -146,1 -208,4 -38,5 -35,0 -124,1 -25,7 -70,2 
        Internationale reserves (3)(4) -146,1 -208,4 -38,5 -35,0 -124,1 -25,7 -70,2 
    Memorandum item            

          Herwaarderingsverschillen (4) -19,9 9,1 -16,0 1,2 -1,9 -12,0 19,5 
Bron:  CBvS 
 Bewerking SPS 

*)Voorlopige cijfers 
(1)Herziene cijfers wegens verbeterde coverage en herclassificatie 
(2)Data van het Bureau Staatsschuld 

(3)Exclusief herwaarderingsverschillen  
(4)Een minteken duidt op een toename in reserves.  
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Het balansresultaat  betreffende de goederenhandel is positief in de verslagperiode. Het resultaat is circa 

USD 314 mln in 2007, USD 337 mln in 2008, USD 11 mln in 2009, USD 686 mln in 2010 en USD 788 mln 

in 2011. In 2009 is het resultaat positief, ondanks de sterke daling van de export met ca. 19,6  %.  De 

oorzaak is de geringe import ten opzichte van de export in 2008, die ook nog met ongeveer 1,1% terug liep 

in 2009. In 2009 is de importwaarde  ± 99% van de exportwaarde. Het handelsbalansresultaat is circa 

USD 209 mln in het tweede kwartaal van 2012.  

 

De Dienstenrekening   

In de Dienstenrekening zijn meegenomen transportdiensten, assurantie, reisverkeer, communicatie-, 

constructie-, computer- en andere zakelijke diensten. Het resultaat op de Dienstenbalans fluctueerde sterk 

gedurende de verslagperiode en was steeds negatief met uitzondering van 2009. In 2007 wordt een 

balanstekort van  circa USD 64 mln genoteerd. Het tekort in 2008 van circa USD 123 mln heeft als 

oorzaak de  stijging van de uitgaven met ongeveer 28% ten opzichte van 2007, terwijl de stijging inzake de 

inkomsten ± 12% bedroeg. In 2009 is een daling aan de uitgavenzijde van niet minder dan 30% te merken. 

De inkomstenzijde vertoont een geringe stijging van circa 1%. Het gevolg is een positief balansresultaat 

van circa USD 1 mln. In 2010 wordt wederom een negatief balansresultaat genoteerd van circa USD 18 

mln. De ontvangsten dalen in dit jaar met ongeveer 16%, terwijl de uitgaven dalen met ca. 9%. De 

dienstenbalans vertoont in 2011 een negatieve waarde van circa USD 362 mln. De inkomsten zijn gedaald 

met circa 17%, terwijl de uitgaven zijn gestegen met circa 117%. Rede voor de stijging van de uitgaven is 

de toename aan Transportuitgaven tot USD 102 mln, vanwege de verhoogde exporten van goederen en 

de toename van de uitgaven op het gebied van de Overige diensten tot USD 461 mln, vanwege de 

subpost Constructie. Aangezien op de balans geen nadere specificatie is gegeven van de waarden van 

deze verschillende dienstentransacties, met uitzondering van transport, is een diepgaande analyse niet 

mogelijk. Wel is te merken dat er meer wordt uitgegeven aan transportdiensten dan dat er verdiend wordt.  

In de verslagperiode is dit gemiddeld 3,7 maal meer. Bij de opbrengsten wordt gemiddeld 8% opgebracht 

door transport. Gemiddeld 22% van de waarde van de uitgaven behelst transportdiensten.  

 
  
Het saldo dat gerealiseerd werd op de subpost Inkomens  in de periode 2008 - 2009 was steeds positief. 

In 2007, 2008 en 2009 werd een balansresultaat genoteerd van respectievelijk circa -USD 3 mln, circa 

USD 20 mln en circa USD 5 mln. In de rest van de verslagperiode werd de inkomensbalans negatief. De 

balanswaarde was in 2010 circa - USD 104 mln, in 2011 - USD 262 mln en in het tweede kwartaal van 

2012 circa -USD 50 mln.  De grootste subpost van de Inkomens is de post Kapitaalopbrengsten. De 

uitgaven werden hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen in de dividendovermakingen door de 

bauxietsector en rentebetalingen op uitstaande leningen van zowel de staat als van de particuliere sector.  
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De verhoogde uitgaven in 2010 á USD 130 mln en in 2011 á USD 278 mln hebben voornamelijk te maken 

met dividendovermakingen door de mijnbouwsector (Rosebel Gold Mine). De lucratieve prijzen in de 

goudsector resulteerden in verhoogde winsten.  

De inkomsten werden overwegend bepaald door rente-inkomsten uit beleggingen van banken en de 

particuliere sector op de internationale geld- en kapitaalmarkt. In 2009 zetten deze inkomsten zich voort, 

zij het met een iets minder hoog resultaat. De instabiele internationale financiële situatie in 2009 is hier de 

oorzaak van. De lagere rentestanden om de economische groei in de ontwikkelde landen te stimuleren 

hadden als gevolg een daling van het rendement op de buitenlandse beleggingen. Deze situatie 

continueerde in 2010 en 2011.  

 

De Inkomensoverdrachtenrekening  vertoont positieve saldi gedurende de verslagperiode. Het saldo in 

de respectieve jaren vanaf 2007 tot aan 2011 is  USD 77 mln, USD 91 mln, USD 94 mln, USD 87 mln en 

USD 87 mln. In het tweede kwartaal van 2012 wordt een saldo geregistreerd van USD 21 mln. De 

ontwikkelingen op de post Inkomensoverdrachten, voor zowel ontvangsten als uitgaven, worden 

hoofdzakelijk bepaald door de subpost Levensonderhoud. De ontvangsten waren in 2007 circa USD 140 

mln, terwijl de uitgaven circa USD 62 mln bedroegen. In 2008 waren de ontvangsten circa USD 141 mln, 

terwijl de uitgaven terug liepen tot circa USD 51 mln. De ontvangsten zijn in 2008 met ± 1% gestegen, 

terwijl de uitgaven met ca. 19% zijn afgenomen. In 2009 hebben de inkomsten een waarde van circa USD 

147 mln, ± 4% meer dan de waarde in 2008. De uitgaven stijgen met ongeveer 5% naar USD 53 mln. In 

2010 vallen de ontvangsten enigszins terug met ca. 4% naar circa USD 142 mln en de uitgaven stijgen 

verder met ± 4% naar USD 55 mln. De waarde van de ontvangsten in 2011 ligt hoger dan de waarde in 

2010, namelijk USD 159 mln, circa 12% hoger. Bij de uitgaven is een identieke situatie geconstateerd, 

namelijk een waarde van USD 72 mln in 2011, circa 30% hoger dan in 2010. Bij de ontvangsten gaat het 

hoofdzakelijk om de overmakingen van pensioenuitkeringen aan Nederlandse  onderdanen die in 

Suriname vertoeven en  financiële ondersteuning aan familie in Suriname (remittances). De Centrale Bank 

van Suriname heeft de geldovermakingsbedrijven een rapportageverplichting opgelegd. Door deze 

maatregel en herclassificatie is in 2011 en 2012 sprake van een verbeterde coverage van de stroom van 

financiële ondersteuning aan familie.   Aan de uitgavenzijde is sprake van een min of meer identieke 

situatie. Ook hier is sprake van voornamelijk financiële ondersteuning aan familie in het buitenland.  

 

De Vermogensoverdrachtenrekening, onderdeel van de kapitaalrekening17, bestaat uit bedragen die 

betaald worden aan of ontvangen worden uit het buitenland, voor investeringsdoeleinden, waarvoor geen 

directe tegenprestatie hoeft te worden geleverd. Op de balans staan overheidsschenkingen die Suriname 

heeft ontvangen van verschillende donoren, waaronder overheden en Internationale organisaties als de 

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Unie. De 

schenkingsmiddelen zijn van circa USD 8 mln in 2007 gestegen naar circa USD 88 mln in 2009. In 2010 

waren de schenkingsmiddelen circa USD 54 mln.  

  

                                                 
17 De kapitaalrekening bestaat uit de vermogensoverdrachtenrekening en de financiële rekening 
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Volgens het jaarverslag 2010 van de Centrale Bank van Suriname betreft het hier restantmiddelen uit 

hoofde van de ontwikkelingsrelatie met Nederland. In 2011 is de vermogensoverdrachtenrekening netto 

USD 35 mln. Ook in dit geval betreft het restantmiddelen uit hoofde van de ontwikkelingsrelatie met 

Nederland.  

 

De Financiële rekening geeft alle transacties weer die te maken hebben met buitenlandse directe 

investeringen, beleggingen en kredietverlening. De post Directe investeringen in Suriname is tot aan 2010 

negatief, alhoewel de waarde fluctueert. De negativiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutaties in 

de rekening courant-saldi van de bauxietmaatschappijen. In 2008 is een negatieve waarde genoteerd van 

USD 231 mln., veroorzaakt door de mutatie in de rekening courant-saldi van circa -USD 234 mln. De 

waarde voor de Directe investeringen steeg tot -USD 93 mln. in 2009, om in 2010 te dalen naar -USD 248 

mln. Volgens het jaarverslag 2010 van de Centrale Bank van Suriname zijn er in dat jaar op de balans nog 

transacties opgenomen van het mijnbouwbedrijf BHP Billiton dat in 2009 vertrokken is. In 2011 is een 

positieve waarde van  USD 73 mln. genoteerd. De oorzaak van deze inkomende investeringsstroom ligt in 

directe investeringen gepleegd in de mijnbouwsector (ca. USD 69,8 mln.). In 2011 is tevens een waarde 

voor directe investeringen in het buitenland genoteerd van circa USD 3 mln. Deze desinvestering heeft als 

oorzaak een terugvloeiing van investeringsmiddelen van Surinaamse investeerders. De netto waarde voor 

directe investeringen is in 2011 circa USD 73 mln. In het tweede kwartaal van 2012 wordt een inkomende 

investeringsstroom van circa USD 30 mln. genoteerd.  

Ook het saldo van de post Beleggingen is negatief in de verslagjaren, met uitzondering van 2011. In de 

jaren 2008, 2009 en 2010 zijn waarden voor beleggingen in het buitenland van Surinaamse beleggers 

waar te nemen van respectievelijk circa USD 15 mln., USD 10 mln. en USD 2 mln. Het gaat hier 

voornamelijk om obligaties. De binnenlandse beleggingen van buitenlanders noteren voor zowel 2008, 

2009 als 2010 desinvesteringen ter waarde van respectievelijk circa USD 2 mln., USD 1 mln. en USD 10 

mln.  

Het saldo van Overig financieel verkeer is negatief in het begin en aan het eind van de verslagperiode. De 

netto kapitaaluitstroom in 2010 en 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door de  hoge financiële waarde 

op de activa post Overige sectoren. De waarden waren in 2010 - USD 278,5 mln. en in 2011 - USD 347,9 

mln. De oorzaak van deze hoge waarden ligt in de toename van de tegoeden van de particuliere sector in 

het buitenland. Volgens het jaarverslag 2010 van de Centrale Bank van Suriname is de toename mede 

veroorzaakt door het aanzienlijk overschot op de goederenrekening van de betalingsbalans. Vanwege de 

verhoogde exporten nemen de tegoeden van voornamelijk de exporteurs in de goudsector toe.  

Ook de vorderingen van de Banken op het buitenland, waarbij inbegrepen zijn de tegoeden van 

ingezetenen die bij lokale banken worden aangehouden, zijn gestegen. In 2010 wordt een waarde van 

circa USD 11 mln. genoteerd en in 2011 een waarde van circa USD 77 mln. 
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De post Centrale overheid op de passiva post is af en toe negatief door onder meer schuldaflossing van 

de Staat vanwege opgenomen leningen. In 2011 is sprake van een kapitaalinstroom ter waarde van USD 

121 mln., vanwege onder meer het aangaan van langetermijnleningen bij de Inter-Amerikaanse 

Ontwikkelingsbank (IADB). De post Overige sectoren op de passiva post heeft, in het begin van de 

verslagperiode, eveneens negatieve waarden, vanwege het aflossen van leningen. In 2011 neemt de 

instroom aan kapitaal toe met een waarde van ca. USD 201 mln., vanwege het aangaan van 

langetermijnleningen door de particuliere sector. Deze transacties zorgen voor toekomstige transacties op 

de inkomensrekening in de vorm van rente, interest, dividend en andere primaire inkomens. 

 
De voornoemde transacties hebben geresulteerd in netto waarden op de post Financiële rekening die toe 

en af namen in de verslagperiode. De netto waarde bedroeg ongeveer -USD 48 mln. in 2008 en daalde 

naar ca. -USD 141 mln. in 2009. In 2010 bedroeg de netto waarde ca. - USD 502 mln. Deze negativiteit 

zette zich voort, aangezien de netto waarde in 2011 ongeveer - USD 85 mln. bedroeg. In het tweede 

kwartaal van 2012 werd een netto waarde van ± USD 98 mln. genoteerd.  

 
De voornoemde transacties op de Betalingsbalans, met medeneming van de statistische verschillen, 

hebben tezamen in alle jaren van de verslagperiode geleid tot positieve mutatie in de internationale 

reserves. In 2007 was de positieve mutatie in de internationale reserve circa USD 146 mln. In 2008 was 

het saldo niet  gering, namelijk circa USD 208 mln. In 2009 werd een positieve mutatie in de internationale 

reserve van circa USD 39 mln. genoteerd. In 2010 was er een verdere daling te bespeuren, namelijk een 

positieve mutatie van circa USD 35 mln. In 2011 werd wederom een stijging in de mutatie bewerkstelligd 

aangezien de post Internationale reserve een waarde aangaf van circa USD 124 mln. In het tweede 

kwartaal van 2012 werd een positieve mutatie van circa USD 70 mln. genoteerd.  

 
De Internationale reserve positie  van Suriname verbeterde jaarlijks gedurende de verslagperiode. De 

grootste post in de Internationale reserves, gemiddeld 51% in de periode 2008 - 2011, is de post 

Deviezenvorderingen, dankzij inkomsten uit de mijnbouwsector. De belastingafdrachten, royalty’s en 

dividenduitkeringen van de mijnbouwbedrijven zijn aanzienlijk toegenomen, vanwege de internationale 

prijsstijgingen. In 2008 was de Internationale reserve positie circa USD 603 mln. In 2009 steeg deze tot 

circa USD 657 mln., een stijging van ongeveer 9% ten opzichte van 2008. De toename in 2009 is mede 

veroorzaakt door de toename in Bijzondere trekkingsrechten in het IMF18 (SDR). De allocatie is verstrekt 

vanwege de financiële wereldcrisis, om internationaal de kredietgroei en werkgelegenheid te herstellen. In 

2009 heeft Suriname zowel de algemene als de bijzondere SDR-allocatie ontvangen: ca. 68,3 mln. om 

12,1 mln., tezamen het equivalent van ± USD 125,4 mln.  

  

                                                 
18  De SDR is een reserve-instrument, ontwikkeld in 1969 door het IMF ter aanvulling van de deviezenreserves  

van de lidlanden. De bijzondere SDR-allocatie is incidenteel om alle leden in de gelegenheid te stellen op  
billijke wijze deel te nemen in het SDR-systeem en om correctief op te treden naar die leden die na 1981 
toetraden (niet minder dan 20%). Deze leden zijn namelijk nog nooit in aanmerking gekomen voor SDR- 
allocatie. De voorgaande allocaties waren  in de perioden 1970-1972 en 1979-1981. Suriname is sinds 1978 
lid van het IMF en komt voor de tweede maal in aanmerking. De waarde is gebaseerd op een valutamandje 
van 4 belangrijke internationaal verhandelbare munteenheden. 
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De Internationale reserve positie stijgt in 2010 verder naar circa USD 691 mln., een stijging van ongeveer 

5%. De toename in de waarden van Monetair goud en Effecten heeft mede bijgedragen aan deze 

toename. De oorzaken van de toename in de waarden van Monetair goud zijn de prijsstijging op de 

internationale markt voor goud en volumegroei. Het aandeel van Monetair goud in de internationale 

reserves is gemiddeld 11% in de periode 2008 - 2011. Het aandeel van Monetair goud neemt echter 

jaarlijks toe. Het aandeel was 7% in 2008, 9% in 2009 en 13% in 2010. Ook de verdiende rente op de door 

de Centrale Bank van Suriname in het buitenland belegde tegoeden, de Effecten, leveren een wezenlijke 

bijgedrage aan de toename van de internationale reserves. Het aandeel van de Effecten in de 

internationale reserves was 28% in 2008. In 2009 daalde het aandeel naar 14%, vanwege een daling in de 

Effecten met 45% ten opzichte van 2008. In 2010 herstelde het aandeel zich enigszins en kwam op 22%,  

vanwege een stijging in de Effecten  met 63% ten opzichte van 2009. Het aandeel van de 

Deviezenvorderingen in de internationale reserves bedroeg 64% in 2008, 56% in 2009, 46% in 2010. In 

2011 staat de Internationale reserve positie op circa USD 817 mln., een toename van ± 18%.  

De verdeling inzake aandeel van Monetair goud, Deviezenvorderingen en Effecten in 2011 is 13%, 37% 

om 31%. De Effecten stegen in 2011 met 102% ten opzichte van 2010.  In het tweede kwartaal van 2012 

is de Internationale reserve reeds op circa  USD 905 mln.  

In 2008 was de Internationale reserve positie equivalent aan ± 4 maanden import19. De dekking van de 

import door de Internationale reserve steeg in 2009 naar ± 4,7 maanden import. De dekking was in 2010 al 

± 5 maanden import en in 2011 ± 4,4 maanden import.  

 
4.2  De Handelsontwikkelingen 

De export van Suriname is niet erg divers en grotendeels gestoeld op de mijnbouw, waarbij de exporten 

van aluinaarde, goud en aardolieproducten het grootste deel van de exportwaarde opbrengen. In de 

laatste jaren van de verslagperiode heeft zich een wijziging voorgedaan in de samenstelling van de 

exportwaarde naar product (tabel 4.2). 

 
Tabel 4.2  Exportaandeel belangrijkste exportproduc ten in procenten van de   

         totale exportwaarde, periode 2008-2010 en eerste helft 2011 en 2012   
Omschrijving  2008 2009 2010 1ste helft 2011  1ste helft 2012  
Aluinaarde 41% 23% 21% 21% 16% 
Aardolie 11% 10% 8% 11% 15% 
Goud 41% 63% 56% 55% 65% 
sub totaal  93% 95% 85% 87% 96% 
Bacoven 2% 2% 2% 2% 1% 
Overige  5% 3% 13% 11% 3% 

 Bron: CBvS 
Bewerking SPS 

 

  

                                                 
19  Als berekeningswijze voor de dekkingsgraad van de Internationale reserve is gehanteerd:  monetaire reserve  

gedeeld door  gemiddelde maandimport van goederen en diensten.  
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De bauxietsector bracht jaarlijks, tot aan 2008, de grootste exportwaarde op. In 2009 is de exportwaarde 

van aluinaarde meer dan gehalveerd. De exportwaarde is niet meer dan 45% van die in 2008. 

Het aandeel in de totale exportwaarde van Suriname is vanaf 2009 circa 20%.  In 2009 neemt de 

goudsector de leidende rol in betreffende grootste exportwaarde. 

Het aandeel in de totale exportwaarde schommelt rond de 60%. Aardolie staat op de derde plaats a

exportsector met de grootste exportwaarde, namelijk 10%. De drie mijnbouwsectoren leveren jaarlijks 

gemiddeld 90% van de exportopbrengsten van Suriname. 

 

De handelsstatistieken naar bestemming 

groep van de Niet-geassocieerde landen en de handelsblokken, de 

grootste handelspartners betreffend

periode 2007 - 2011 is circa 33,7% voor de Nafta, circa 33,0% voor de Niet

18,8% voor de Europese Unie. Van de Nafta en de Europese Unie werd gemiddeld 28,3% om 22,3% van 

de totale importen betrokken, het grootste en op twee na groots

verslagperiode. Bij de import is de 

van  23,7% van het totaal in de verslagperiode 

 

Figuur 4.2 Exporten van Suriname naar handelsblokken in USD

Bron: Stichting ABS 
Bewerking SPS 

 

  

                                                 
20  Sinds 2007 zijn er 27 lidlanden, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, 

Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,  Spanje, Zweden en 
Engeland. 

21  Lid landen: Canada, Mexico en de Ve
22  Lid landen: Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, 

Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad 
and Tobago. 
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De bauxietsector bracht jaarlijks, tot aan 2008, de grootste exportwaarde op. In 2009 is de exportwaarde 

van aluinaarde meer dan gehalveerd. De exportwaarde is niet meer dan 45% van die in 2008. 

Het aandeel in de totale exportwaarde van Suriname is vanaf 2009 circa 20%.  In 2009 neemt de 

goudsector de leidende rol in betreffende grootste exportwaarde.  

Het aandeel in de totale exportwaarde schommelt rond de 60%. Aardolie staat op de derde plaats a

exportsector met de grootste exportwaarde, namelijk 10%. De drie mijnbouwsectoren leveren jaarlijks 

gemiddeld 90% van de exportopbrengsten van Suriname.  

De handelsstatistieken naar bestemming (figuur 4.2) laten zien dat gedurende de  evaluatieperiode de 

geassocieerde landen en de handelsblokken, de Europese Unie

tste handelspartners betreffend de export waren. Het gemiddelde aandeel in de totale export in de 

2011 is circa 33,7% voor de Nafta, circa 33,0% voor de Niet-geassocieerde landen en circa 

18,8% voor de Europese Unie. Van de Nafta en de Europese Unie werd gemiddeld 28,3% om 22,3% van 

de totale importen betrokken, het grootste en op twee na grootste aandeel per handelsblok in de 

verslagperiode. Bij de import is de Caricom22 het één na belangrijkste handelsblok met een gemiddelde 

de verslagperiode (figuur 4.3).  

Exporten van Suriname naar handelsblokken in USD  mln, periode 2007

Sinds 2007 zijn er 27 lidlanden, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, 
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,  Spanje, Zweden en 

Lid landen: Canada, Mexico en de Verenigde Staten van Amerika. 
Lid landen: Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, 
Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad 
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De bauxietsector bracht jaarlijks, tot aan 2008, de grootste exportwaarde op. In 2009 is de exportwaarde 

van aluinaarde meer dan gehalveerd. De exportwaarde is niet meer dan 45% van die in 2008.  

Het aandeel in de totale exportwaarde van Suriname is vanaf 2009 circa 20%.  In 2009 neemt de 

Het aandeel in de totale exportwaarde schommelt rond de 60%. Aardolie staat op de derde plaats als 

exportsector met de grootste exportwaarde, namelijk 10%. De drie mijnbouwsectoren leveren jaarlijks 

laten zien dat gedurende de  evaluatieperiode de 

Europese Unie20 en de Nafta21, de 

de export waren. Het gemiddelde aandeel in de totale export in de 

geassocieerde landen en circa 

18,8% voor de Europese Unie. Van de Nafta en de Europese Unie werd gemiddeld 28,3% om 22,3% van 

te aandeel per handelsblok in de 

n na belangrijkste handelsblok met een gemiddelde 

mln, periode 2007 -2011 

 

Sinds 2007 zijn er 27 lidlanden, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek,  
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,  Spanje, Zweden en 

Lid landen: Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti,  
Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad 
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De exportontwikkelingen naar de Nafta zijn als volgt: in 2007 een exportwaarde van circa USD 459 mln. In 

2008 is een stijging gerealiseerd van ± 19%, welke resulteerde in een exportwaarde van circa USD 546 

mln. Van 2008 naar 2009 is een daling van ± 14% genoteerd naar circa USD 468 mln. 2010 noteerde 

wederom een stijging, namelijk ± 56% naar circa USD 731 mln.  

 In 2011 werd een daling ten opzichte van 2010 genoteerd van ± 0,6%, waardoor de export kwam te staan 

op circa USD 726 mln. De export naar de Europese Unie is in 2008 gestegen met circa 6%.  

De exportwaarde in 2007 was circa USD 272 mln. en in 2008 circa USD 290 mln. In 2009 en 2010 werd 

een stijging van circa 14% om 12% gerealiseerd. De export in 2009 stond op circa USD 329 mln. en in 

2010 op circa USD 369 mln. In 2011 is de export USD 322 mln., een daling van 13% ten opzichte van 

2010. Aangezien de belangrijkste bestemmingen en fluctuaties in de waarden sterk beïnvloed worden door 

de productsamenstelling van de Surinaamse export, is het noodzakelijk nader in te gaan op de 

exportproducten met de hoogste exportwaarden gedurende de verslagperiode.  

De aluinaardeproductie wordt  thans voornamelijk (± 80%) geëxporteerd naar Noord-Amerika (VS en 

Canada). De andere bestemmingen zijn voornamelijk Nederland en Noorwegen. Tot aan 2008 werd 

ongeveer 30% om 30% van de productie geëxporteerd naar respectievelijk Noorwegen en de Verenigde 

Staten van Amerika. Vanaf 2009 wordt meer dan 50% van de aluinaardeproductie geëxporteerd naar de 

Verenigde Staten van Amerika. In 2008 en 2009 werd de bauxietsector getroffen door de financiële 

wereldcrisis. Als gevolg van deze crisis daalden de wereldmarktprijzen voor aluinaarde en aluminium. Het 

effect was dat de Surinaamse bauxietsector geconfronteerd werd met het vertrek van BHP-Billiton uit 

Suriname. De belangrijkste spelers in de industrie waren tot dat moment de Suriname Aluminium 

Company, LLC (Suralco LLC), dochtermaatschappij van Alcoa Inc. in de VS en de NV BHP-Billiton 

Maatschappij Suriname (BMS), dochtermaatschappij van BHP Billiton plc., gevestigd in Engeland. 

Aluinaarde werd vanaf 1 augusutus 2003 in joint venture verband door deze bedrijven geproduceerd en 

geëxporteerd. Aangezien de multinationale ondernemingen hun kapitaal en risico’s zodanig spreiden dat 

zij niet afhankelijk zijn van één land, wordt bij slechte vooruitzichten gekozen voor de locatie met het beste 

rendement.  

 

Met de overname van BMS door Alcoa in augustus 2009 is deze multinationale onderneming 100% 

eigenaar van de Paranam aluinaarderaffinaderij. De NV BHP Billiton Maatschappij Suriname werd de NV 

Alcoa Minerals of Suriname (NV AMS). De fluctuaties in de exporten naar de Nafta zijn deels bepaald door 

deze ontwikkelingen in de bauxietsector en deels door de ontwikkelingen in de goudsector.  

 

De goudproductie en -export in Suriname wordt voor ± 40% verricht door Rosebel Gold Mine (RGM) NV, 

dochteronderneming van het Canadese IAMGOLD en voor het resterend deel door kleine binnenlandse 

bedrijven en individuen. De mijn van Rosebel Gold Mine begon met de commerciële productie van goud in 

2004. In 2008 produceerde de mijn 10.000 kg goud. Het totaal volume dat in dat jaar landelijk aan goud is 

geproduceerd is ruim 27.000 kg. De kleinschalige goudsector produceerde het grootste deel van de 

ongeveer 30.000 kg van 2011.  

  



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  78 

 

De export van goud gaat voornamelijk naar De Verenigde Arabische Emiraten, Canada en België. De 

export van de kleinmijnbouw gaat hoofdzakelijk via opkoopbedrijven. De Verenigde Arabische Emiraten is 

opgenomen in de categorie Niet-geassocieerde landen. De export naar deze categorie wordt sterk 

beïnvloed door de export van goud door de sector kleinmijnbouw.  

De exportbestemmingen met de hoogste percentages aan exportwaarde in  het totaal in 2011 zijn de 

Verenigde Arabische Emiraten (± 27%), Canada (± 19%), de Verenigde Staten van Amerika (± 11%) en 

België (± 10%). In 2007 was de verhouding Canada ± 23%, Noorwegen ± 14%, België ± 13% en de 

Verenigde Staten van Amerika ± 12%. Bij de exportbestemmingen is in de verslagperiode sprake van een 

drastische wijziging inzake meest belangrijke handelspartners, gelet op deze gegevens. 

 
De export naar de Caricom fluctueerde gedurende de verslagperiode. Van 2007 naar 2008 trad er een 

groei van ± 114% op, van respectievelijk circa USD 147 mln. naar circa USD 314 mln. Deze sterke stijging 

werd opgevolgd door een exportafname van ± 62% in 2009 naar circa USD 121 mln. In 2010 trad 

wederom een sterke groei op van niet minder dan 147% ten opzichte van 2009 naar circa USD 299 mln. In 

2011 werd wederom een daling genoteerd van 4% naar USD 287 mln.   

In 2011 ging 45% van de totale verkoop van Staatsolie raffinaderijproducten, Staatsolie diesel, stookolie 

en bitumen naar de export (volgens publicaties van Staatsolie). De exporten van diesel en stookolie 

hadden als bestemming Guyana, Barbados, Trinidad, Curaçao en Jamaica. De bitumenexport ging naar 

Frans Guyana, Guyana en Trinidad en Tobago. In 2010 was het exportaandeel ongeveer 40%. De export 

ging wederom naar Guyana, Barbados, Trinidad en Tobago, Jamaica en Curaçao. De eerste levering aan 

Jamaica vond in het vierde kwartaal van 2009 plaats, terwijl er reeds exporten naar Guyana, Curaçao, 

Barbados en Trinidad en Tobago waren. In 2009 vonden reeds exporten van Bitumen plaats naar Frans 

Guyana, Guyana, Montserrat, St. Vincent en St. Lucia.  

De bitumenexport naar Frans Guyana startte in maart 2007. In 2007 werd slechts 22% van de 

petroleumproductie van Staatolie geëxporteerd. 56% van deze productie ging naar de aluminiumindustrie,  

17% was bestemd voor bunkering (inclusief levering aan vissersvaartuigen) en 5% ging naar de lokale 

industrie.  De exporten naar Guyana en Curaçao vingen in 2007 aan. Exporten naar Barbados en Trinidad 

en Tobago waren al eerder begonnen. Geconcludeerd kan worden dat de export naar de Caricom sterk 

beïnvloed wordt door de exporten van Staatsolie en fluctuaties in de exportwaarden worden 

dienovereenkomstig door deze exporten aangewakkerd.  

 

De handel met de Aziatische staten (Asean23) en Mercosur24 was gering, maar in de laatste jaren van de 

verslagperiode nam vooral de import toe. Het gemiddelde aandeel van de Asean in de export van 

Suriname in de periode 2007 - 2011 kwam niet boven de 0,5 %, terwijl het gemiddelde aandeel van de 

export naar Mercosur ± 0,9% bedroeg. 

                                                 
23  Lid landen: Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Filippijnen, Singapore, Thailand en  

Vietnam. 
24   Lid landen: Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela. 
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Aan de importzijde kwam Asean op een gemiddeld aandeel van 

Mercosur een gemiddeld aandeel van circa 3,6% had. Met beide regio’s werd een negatief 

handelsbalansresultaat gerealiseerd in de verslagperio

 

Figuur 4.3 Importen naar Suriname vanuit handelsblokken in USD  mln, periode 2007

Bron: Stichting ABS 
Bewerking SPS 

 
Opmerkelijk is de drastische toename van de import vanuit de Asean vanaf 2010. In 2008 nam de import 

met 21% toe ten opzichte van 2007, van circa USD 17 mln

daling gerealiseerd tot circa USD 18 mln

importwaarde steeg naar circa USD 191 mln. Dit niveau hield aan in 2011 met een importwaar

USD 199 mln., een stijging van 4%.   

 
Figuur 4.4 Importen van Suriname naar hoofdgoederengroepen; In vesteringsgoederen, 

Consumptiegoederen, Huishoudgoederen en Overige. Wa arden in USD, 
periode 2007- 2011 

Bron: Stichting ABS 
Bewerking SPS 
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Aan de importzijde kwam Asean op een gemiddeld aandeel van ± 6,0% in de verslagperiode, terwijl 

Mercosur een gemiddeld aandeel van circa 3,6% had. Met beide regio’s werd een negatief 

handelsbalansresultaat gerealiseerd in de verslagperiode.  

Importen naar Suriname vanuit handelsblokken in USD  mln, periode 2007

Opmerkelijk is de drastische toename van de import vanuit de Asean vanaf 2010. In 2008 nam de import 

van 2007, van circa USD 17 mln. naar circa USD 21 mln. In 2009 werd een 

daling gerealiseerd tot circa USD 18 mln. (13%). In 2010 echter was de importtoename 947%. De 

importwaarde steeg naar circa USD 191 mln. Dit niveau hield aan in 2011 met een importwaar

, een stijging van 4%.    

Importen van Suriname naar hoofdgoederengroepen; In vesteringsgoederen, 
Consumptiegoederen, Huishoudgoederen en Overige. Wa arden in USD, 

2011  
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6,0% in de verslagperiode, terwijl 

Mercosur een gemiddeld aandeel van circa 3,6% had. Met beide regio’s werd een negatief 

Importen naar Suriname vanuit handelsblokken in USD  mln, periode 2007 -2011 
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naar circa USD 21 mln. In 2009 werd een 

(13%). In 2010 echter was de importtoename 947%. De 

importwaarde steeg naar circa USD 191 mln. Dit niveau hield aan in 2011 met een importwaarde van circa 

Importen van Suriname naar hoofdgoederengroepen; In vesteringsgoederen,  
Consumptiegoederen, Huishoudgoederen en Overige. Wa arden in USD,  

 

500

CARICOM ASEAN

Overige



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  80 

 

Zoals blijkt uit figuur 4.4 bestaan de importen overwegend uit Investeringsgoederen en 

Consumptiegoederen. Het aandeel van Huishoudgoederen en Overige goederen is marginaal. In de 

verslagperiode wordt gemiddeld 54% van de import besteed aan Investeringsgoederen, terwijl aan 

Consumptiegoederen gemiddeld 40% wordt besteed.  

Ongeveer 4% van de uitgaven aan importen wordt besteed aan Huishoudgoederen. Onder de 

hoofdgoederengroep Investeringsgoederen vallen de volgende subgroepen: Investeringsgoederen, 

Bouwmaterialen, Grondstoffen, Landbouwinputs en Vervoersmiddelen. De hoofdgoederengroep 

Consumptiegoederen bestaat uit: Voedsel, Drank en Tabak, Speelgoed, Kleding en Schoeisel, 

Lichaamsverzorging, Papier en Boeken, Farmaceutische producten, Brandstoffen en Rubber en Overige 

consumptiegoederen. Onder de hoofdgroep Huishoudgoederen vallen: Meubels, Elektrische apparaten, 

Gereedschappen, Overige apparaten en Kunstwerken. De conclusie is dat de importen voor meer dan 

50% gestoeld zijn op de productie. Hoe hoger de binnenlandse productie, hoe hoger de importen. In 2009 

zijn, als gevolg van de verminderde aluinaardeproductie ook minder grond- en hulpstoffen geїmporteerd. 

 

De importontwikkelingen vanuit de Nafta zijn  als volgt: in 2007 een importwaarde van circa USD 254 mln. 

en in 2008 een stijging van ± 72% naar circa USD 437 mln. Van 2008 naar 2009 was de stijging ± 2%, wat 

resulteerde in een waarde van USD 446 mln. In 2010 bedroeg de waarde circa USD 366 mln., een daling 

van ± 18% ten opzichte van 2009. 2011 noteerde een waarde van circa USD 456 mln., een stijging van 

25% ten opzichte van 2010.  

 

De import vanuit de Europese Unie steeg in 2008 ten opzichte van 2007 met 6%, van circa USD 283 mln. 

naar USD 299 mln. In 2009 en 2010 werd respectievelijk een stijging en een daling ten opzichte van het 

jaar daarvoor  gerealiseerd. In 2009 steeg de import met 4% naar USD 310 mln. en in 2010 trad een 

daling op van 2% tot USD 303 mln. In 2011 was de import circa USD 317 mln., een stijging van 5% ten 

opzichte van 2010.    

 

De groei van de import vanuit Caricom was positief, circa 28% in 2008 om in 2009 in een daling te 

resulteren van circa 0,7%. In 2007 was de importwaarde circa USD 233 mln., in 2008 circa USD 297 mln. 

en in 2009 circa USD 295 mln. In 2010 werd een groei gerealiseerd van ± 21% ten opzichte van 2009, 

gevolgd door een groei van 31% in 2011. De import in 2010 was circa USD 356 mln. en in 2011 circa USD 

466 mln.  

 

De importlanden met de hoogste percentages aan importwaarde gezien het totaal in 2011 waren de 

Verenigde Staten van Amerika (± 26%), Trinidad en Tobago (± 25%), Nederland (± 16%) en China (± 7%). 

In 2007 was de verhouding iets anders, namelijk Verenigde Staten van Amerika ± 23%, Nederland ± 23%, 

Trinidad en Tobago ± 20%, en China ± 6%. De verhoudingen wat betreft meest belangrijke 

handelspartners zijn in de verslagperiode bij de import enigszins stationair gebleven.  
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Tabel 4.3 Handelsbalansontwikkelingen naar handelsb lokken in USD mln, 
periode 2007 – 2011 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 
ASEAN -17 -20 -18 -167 -176 
CARICOM -86 17 -174 -58 -179 
EUROPESE UNIE -10 -9 20 65 5 
MERCOSUR -23 -24 -27 -61 -48 
NAFTA 204 110 22 365 270 
Niet-geassocieerde landen 193 207 136 483 885 

Bron: Stichting ABS 
Bewerking SPS 

 

De handelsbalans met de handelsblokken laat bij de één een negatief en bij de ander een positief saldo 

zien. De handel met het Nafta- blok gaf een positief saldo weer gedurende de periode 2007 - 2011. De 

handelsbalans met de Europese Unie vertoonde een negatief saldo in  2007 en 2008, om positief te 

noteren in 2009, 2010 en 2011. De handelsbalans met de Caricom is in opeenvolgende jaren negatief, met 

uitzondering van 2008. Opmerkelijk is de handel met de Asean, waarbij de handelsbalans in negatieve zin 

aanzienlijk toeneemt. Het handelsbalansresultaat betreffende Mercosur blijft gedurende de verslagperiode 

consequent negatief en met de groep van Niet-geassocieerde landen consequent positief.  
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5   DE MONETAIRE SECTOR  
 

5.1  De ontwikkeling van de binnenlandse liquiditei tenmassa 

In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de liquiditeitenmassa in ruime zin gedurende 

de periode 2007 - juni 2012. Zoals eerder aangegeven is vanwege participatie van Suriname in het 

General Data Dissemination System (GDDS) de rapportage van beschikbaar gestelde data aangepast. M2 

bestaat thans uit het Chartaal geld, het Giraal geld, termijn- en spaardeposito’s in lokale en vreemde 

valuta en effecten (goudcertificaten). M1 bestaat uit het Chartaal geld en het Giraal geld.  

 

Tabel 5.1 Ontwikkeling van de liquiditeitenmassa in  ruime zin in SRD mln.,                      
periode 2007 – Juni 2012 

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 Juni 2012*)  
I Liquiditeiten massa in ruime zin  

(II+III+IV+V)³** 3595,1 4336,6 4998,8 5525,0 6710,1 7423,5 
        
II Chartaalgeld  432,6 487,2 589,6 688,0 707,9 674,5 
- Bankbiljetten 409,0 467,2 571,6 670,9 691,7 659,4 
- Munten & Muntbiljetten 23,6 20,0 18,0 17,1 16,2 15,1 
        
III Giraal geld  1504,6 1946,9 2088,3 2315,7 2838,6 3259,3 
- Waarvan in vreemde valuta** 768,0 1090,7 1001,4 1034,5 1467,2 1582,7 
        
IV Overige deposito’s  1613,7 1855,0 2255,8 2441,3 3055,6 3379,2 
- Spaardeposito’s  1034,4 1176,8 1431,0 1604,3 2034,6 2214,6 
- Termijdeposito’s < 1 jaar  389,6 407,3 531,8 474,0 568,6 647,8 
- Termijndeposito’s > 1 jaar 189,7 270,9 293,0 363,0 452,4 516,8 
- Totaal in vreemde valuta’s 955,0 1089,4 1293,9 1345,3 1824,5 1905,5 
        
V  Effecten, andere dan aandelen  

(goudcertificaten) 
 

44,2 
 

47,5 
 

61,1 
 

80,0 
 

108,0 
 

110,5 
        
 Memorandum items        
 M1 (Chartaal + Giraal geld ¹) 1937,2 2433,5 2677,9 3003,8 3546,5 3933,8 
 M2 (M1 + overige deposito’s ² + 

effecten en andere aandelen 
(goudcertificaten)) 3595,2 4336,6 4994,8 5525,0 6710,0 7315,6 

Totale vreemde valuta deposito’s 
van ingezetenen*** 1723,0  2180,1 2295,3 2379,8 3291,6 3523,1 

Bron: CBvS 
Bewerking Stichting SPS 

*) Voorlopige cijfers 
**) Gecorrigeerd per 7 augustus 2012 
¹ Omvat rekening-couranttegoeden in lokale en vreemde valuta  
² Omvat termijn- en spaardeposito’s in lokale en vreemde valuta  
³ Omvat naast de verplichtingen met karakter van binnenlandse liquiditeit v/d depositonemende instellingen, inclusief de  

munten en muntbiljetten uitgegeven door Thesaurie 
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Ten aanzien van de interpretatie van de oorzaken van geldgroei dient 

gesproken wordt van liquiditeitencreërende instellingen, maar van depositonemende instellingen. De 

afdeling Thesaurie van het Ministerie van Financiën a

onder deze noemer.  

Om de consistentie te behouden met de geldidentiteit, met name de binnenlandse liquiditeitenmassa (is de 

som van het netto binnenlands en netto buitenlands actief), wordt de som van

toegevoegd aan de netto vorderingen van de depo

 

Figuur 5.1 Liquiditeitenmassa in ruime zin in de periode 2007 

Bron:  CBvS 
Bewerking SPS 

 

De jaarlijkse groei van de liquiditeitenmassa in ruime zin gedurende 2007 

13%. In het eerste halfjaar van 2012 was de groei ten op zichtte van 2011 bijkans 11%. De jaarlijkse groei 

is in de figuur 5.1 te zien. De groei schommelde

liquiditeitenmassa gestegen naar circa SRD 7

 
Figuur 5.2 Procentuele groei van de liquiditeitenmassa 200

Bron:  CBvS 
Bewerking SPS 
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Ten aanzien van de interpretatie van de oorzaken van geldgroei dient te worden opgemerkt dat 

van liquiditeitencreërende instellingen, maar van depositonemende instellingen. De 

rie van het Ministerie van Financiën als uitgever van munten en muntbiljetten

Om de consistentie te behouden met de geldidentiteit, met name de binnenlandse liquiditeitenmassa (is de 

netto binnenlands en netto buitenlands actief), wordt de som van de munten en muntbiljetten 

toegevoegd aan de netto vorderingen van de depositonemende instellingen op de O

Liquiditeitenmassa in ruime zin in de periode 2007 - juni 2012 (in SRD mln

jaarlijkse groei van de liquiditeitenmassa in ruime zin gedurende 2007 – 2011 bedroe

13%. In het eerste halfjaar van 2012 was de groei ten op zichtte van 2011 bijkans 11%. De jaarlijkse groei 

te zien. De groei schommelde tussen de 9% en 17%. In juni 2012 is de 

liquiditeitenmassa gestegen naar circa SRD 7.424 mln.  

Procentuele groei van de liquiditeitenmassa 200 8 - juni 2012  
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te worden opgemerkt dat niet meer 

van liquiditeitencreërende instellingen, maar van depositonemende instellingen. De 

ls uitgever van munten en muntbiljetten, valt dus niet 

Om de consistentie te behouden met de geldidentiteit, met name de binnenlandse liquiditeitenmassa (is de 

de munten en muntbiljetten 

sitonemende instellingen op de Overheid. 

juni 2012 (in SRD mln .) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011 bedroeg gemiddeld ruim 

13%. In het eerste halfjaar van 2012 was de groei ten op zichtte van 2011 bijkans 11%. De jaarlijkse groei 

tussen de 9% en 17%. In juni 2012 is de 
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De liquiditeitenmassa in ruime zin steeg in juni 2012 ten op zichte van eind 2011 met SRD 606,1 mln. Het 

overgrote deel vloeide voort uit de kredietverlening aan de private sector, gevolgd door de liquiditeitstoe-

voer uit het buitenland. De geldgroei in deze periode werd teweeg gebracht door de overheid, de private 

sector en het betalingsverkeer met het buitenland. De overheid financierde haar uitgaven door 

voornamelijk in te teren op haar tegoeden bij de Centrale Bank van Suriname. Ook nam de 

kredietverlening aan de private sector toe. Voorts is in het betalingsverkeer met het buitenland een 

toename  van het netto buitenlands actief van de overige depositonemende instellingen te constateren.  
 
Figuur 5.3 Jaarlijkse procentuele stijging giraal g eld in de periode 2007 - Juni 2012  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bron:  CBvS 
Bewerking SPS 

 
Het aandeel van chartaal geld in M1 was gemiddeld 21% per jaar gedurende 2008 - 2011. De stijging in 

M1 wordt dus grotendeels beïnvloed door de stijging in het Giraal geldverkeer. Het aandeel van de 

vreemde valuta rekening - courant deposito’s in het giraal geld was gemiddeld bijna 50% gedurende de 

periode 2007 – juni 2012. Als  gekeken  wordt  naar  het  aandeel  van  de  vreemde  valuta  deposito’s  

van ingezetenen in M2, dan blijkt dat dit bijna 50% van de liquiditeitenmassa in ruime zin bedraagt.  
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Figuur 5.4 Jaarlijkse procentuele stijging Chartaal geld 

Bron:  CBvS 
Bewerking : SPS 

 

Vanaf 2008 is te merken dat de dominante invloed van de 

onder meer verband met de verminderde aanwas van deviezen uit de mijn

gevolg van exportvolumedalingen in de bauxiet

liquiditeitscreatie. De financiering van de verhoogde bestedingen van de Staat in het kader van onder 

meer de gedeeltelijke uitvoering van FISO II en de organisatie van de ver

hieraan ten grondslag.  

 

5.2 De ontwikkeling van kredietverlening, reserve base en kasreserve

De Centrale Bank van Suriname heeft in haar beleidsvoering tot 2001 het arrangement van 

kredietplafonnering toegepast, dat werd opgevolgd door de kasreserveregeling. V

kasreservepercentage in de SRD

kredietfaciliteit voor de woningbouw ten behoeve van de middeninkomensgroepen in 2004, valt het 

effectief kasreservepercentage wel lager u

correctie voor de verstrekte 7% hypothecaire leningen, neer op 17%. Het verplichte  kasreservepercentage 

voor  vreemde valuta voor de deviezenbanken was in de periode 2007 

aangepast tot 40%, vanwege de dollarisering van de economie. De hoge financiële dollarisering, vereiste 

aanpassing van het kasreservepercentage in de vreemdevalutasfeer, opdat de commerciële banken dan 

beter gedekt zijn tegen het opvraagb

gedurende 2008 – 2011 en in juni 2012: 53,3%.  
  

0

5

10

15

20

25

2008 2009

12

21

Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007

Jaarlijkse procentuele stijging Chartaal geld in de periode 2008 

Vanaf 2008 is te merken dat de dominante invloed van de buitenlandse factor gestaag afnee

onder meer verband met de verminderde aanwas van deviezen uit de mijnbouwsector, voornamelijk als 

lumedalingen in de bauxiet- en aardoliesector. De Staat droeg eveneens bij tot 

liquiditeitscreatie. De financiering van de verhoogde bestedingen van de Staat in het kader van onder 

meer de gedeeltelijke uitvoering van FISO II en de organisatie van de verkiezingen van mei 2010 lagen 

De ontwikkeling van kredietverlening, reserve base en kasreserve

De Centrale Bank van Suriname heeft in haar beleidsvoering tot 2001 het arrangement van 

kredietplafonnering toegepast, dat werd opgevolgd door de kasreserveregeling. V

kasreservepercentage in de SRD - sfeer 25% van de reserve base. Sinds de introductie van de 7% 

kredietfaciliteit voor de woningbouw ten behoeve van de middeninkomensgroepen in 2004, valt het 

effectief kasreservepercentage wel lager uit. Per juni 2012 kwam het effectief kasreservepercentage, na 

hypothecaire leningen, neer op 17%. Het verplichte  kasreservepercentage 

voor  vreemde valuta voor de deviezenbanken was in de periode 2007 - 2010 33

aangepast tot 40%, vanwege de dollarisering van de economie. De hoge financiële dollarisering, vereiste 

aanpassing van het kasreservepercentage in de vreemdevalutasfeer, opdat de commerciële banken dan 

beter gedekt zijn tegen het opvraagbaarheidsrisico. De depositodollarisering ratio was gemiddeld 54% 

juni 2012: 53,3%.   
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2008 - juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

buitenlandse factor gestaag afneemt. Dit hield 

bouwsector, voornamelijk als 

doliesector. De Staat droeg eveneens bij tot 

liquiditeitscreatie. De financiering van de verhoogde bestedingen van de Staat in het kader van onder 

kiezingen van mei 2010 lagen 

De ontwikkeling van kredietverlening, reserve base en kasreserve  

De Centrale Bank van Suriname heeft in haar beleidsvoering tot 2001 het arrangement van 

kredietplafonnering toegepast, dat werd opgevolgd door de kasreserveregeling. Vanaf 2007 bedraagt het 

Sinds de introductie van de 7% 

kredietfaciliteit voor de woningbouw ten behoeve van de middeninkomensgroepen in 2004, valt het 

it. Per juni 2012 kwam het effectief kasreservepercentage, na 

hypothecaire leningen, neer op 17%. Het verplichte  kasreservepercentage 

2010 33⅓% en is in 2011 

aangepast tot 40%, vanwege de dollarisering van de economie. De hoge financiële dollarisering, vereiste 

aanpassing van het kasreservepercentage in de vreemdevalutasfeer, opdat de commerciële banken dan 

arisering ratio was gemiddeld 54% 
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De kredietverlening in SRD is circa SRD 2.498 mln. In juni 2012 is de  kredietverlening  in  vreemde  valuta  

circa  SRD  1.575  mln. gemiddeld 40% van het totaal aantal verstrekte kredieten in de verslagperiode 

betreft vreemde valutakredieten.  
De kasreserveregeling houdt in dat uit de toevertrouwde middelen een verplichte reserve in de vorm van 

een renteloos deposito bij de Centrale Bank van Suriname aangehouden dient te worden. Het SRD - 

kasreservepercentage is 25%. In 2007 is het van 27% teruggebracht tot 25% van de reserve. 

 

Tabel 5.2 Kredietverlening en beleggingen in SRD ml n naar economische sector van de  
overige depositonemende instellingen 

Omschrijving  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % Juni 
2012 

% 

Agrarische sector: 64,4 4,6 70,5 4,3 76,3 3,6 69,0 3,0 75,3 3,0 
- Landbouw 57,5 4,1 62,1 3,8 64,6 3,1 56,1 2,4 59,9 2,4 
- Veeteelt 6,9 0,5 8,4 0,5 11,7 0,6 12,9 0,6 15,4 0,6 
Visserij 10,7 0,8 12,5 0,8 15,0 0,7 8,0 0,3 9,2 0,4 
Bosbouw 3,0 0,2 2,8 0,2 1,7 0,1 1,7 0,1 2,1 0,1 
Mijnbouw 4,5 0,3 4,5 0,3 5,2 0,2 6,2 0,3 7,3 0,3 
Nijverheid 54,9 4,0 83,4 5,0 108,5 5,2 141,7 6,1 176,4 7,1 
Constructie- en installatie-
bedrijven 29,6 2,1 39,2 2,4 65,0 3,1 82,1 3,5 90,0 3,6 
Electriciteit, gas en water 0,3 0,0 1,9 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1 1,4 0,1 
Totaal direct productieve 
sectoren 167,4 12,1 214,8 13,0 274,4 13,1 311,4 13, 4 361,7 14,5 
Handel 229,2 16,5 277,5 16,8 343,5 16,4 422,9 18,2 461,2 18,5 
Transport, opslag en 
communicatie 

28,0 2,0 35,1 2,1 48,3 2,3 52,7 2,3 77,4 3,1 

Dienstverlening 67,7 4,9 88,9 5,4 150,8 7,2 177,6 7,6 143,1 5,7 
Woningbouw 333,0 24,0 407,5 24,6 465,3 22,2 512,5 22,0 569,5 22,8 
Overige¹ 591,7 40,5 630,0 38,1 809,5 38,7 850,0 36,5 885,2 35,4 
- waarvan de Overheid ¹ 89,8 6,5 70,8 4,3 174,9 8,4 157,9 6,8 204,4 8,2 
Totaal niet direct productieve 
sectoren 

1219,6 87,9 1653,8 87,0 2091,8 86,9 2262,2 86,6 2136,4 85,5 

Totaal generaal  1387,0 100,0 1868,6 100,0 2366,2 100,0 2573,6 100,0 2498,1 100,0 
Bron:  CBvS 
  Bewerking SPS 
   
De totale kredietverlening en beleggingen in Surinaams courant, zie tabel 5.2, stegen ten opzichte van 

2009 met 26,5%. De stijging overtrof die van 2009, toen de kredietgroei 19,2% bedroeg. Het aantrekken 

van de kredietgroei hield in zekere mate verband met het groeiherstel van de Surinaamse economie in 

2010. In de verslagperiode werd bijkans 87% van de SRD- kredieten verstrekt aan de niet-direct produc-

tieve sectoren, waaronder handel en woningbouw. Het overige deel was bestemd voor de direct- pro-

ductieve sectoren, waarvan Nijverheid, Constructie en Agrarische sector de belangrijkste zijn. 

 

De daadwerkelijk bij de CBvS aanwezige kasreserves beliepen per eind juni 2011 SRD 359,4 mln., wat 

correspondeert met een effectief kasreservepercentage van 15,6%. De banken hadden per eind juni 2011 

in totaal SRD 206,6 mln. uitstaan aan hypotheekleningen. Hiermee hadden de algemene banken bijkans 

91% van de beschikbare kredietruimte uit de kasreserves benut. Sinds de aanvang van deze 

kredietfaciliteit in februari 2004 zijn 1.787 nieuwe woningen gebouwd, 696 woningen afgebouwd en 910 

woningen gerenoveerd c.q. uitgebreid. 
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Tabel 5.3 Kredietverlening en beleggingen in vreemd e valuta naar economische sector van de     
                    overige depositonemende instell ingen ( SRD mln) 
Omschrijving  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % Juni 

2012 
% 

Agrarische sector: 33,1 3,0 37,7 3,4 51,0 4,5 60,8 4,1 52,9 3,4 
- Landbouw 31,1 2,8 34,9 3,1 47,8 4,3 57,5 3,9 49,7 3,2 
- Veeteelt 2,0 0,2 2,8 0,3 3,2 0,3 3,3 0,2 3,2 0,2 
Visserij 25,1 2,3 25,0 2,2 29,0 2,6 31,0 2,1 29,7 1,9 
Bosbouw 2,7 0,2 2,0 0,2 1,3 0,1 0,6 0,0 0,2 0,0 
Mijnbouw 14,0 1,3 28,2 2,5 54,9 4,9 91,7 6,2 103,2 6,6 
Nijverheid 119,0 10,9 114,8 10,3 118,0 10,5 148,7 10,1 151,1 9,6 
Constructie- en installatie-
bedrijven 90,7 8,2 60,6 5,4 57,3 5,1 56,7 3,8 48,6 3,1 
Elektriciteit, gas en water 17,6 1,6 26,6 2,4 35,1 3,1 35,7 2,4 17,4 1,1 
Totaal direct productieve sectoren  302,7 27,5 294,9 26,5 346,6 30,9 425,2 28,8 403,1 25,6 
Handel 382,2 34,7 390,5 35,1 358,5 32,0 500,3 33,9 638,3 40,5 
Transport, opslag en 
communicatie 53,5 4,9 38,6 3,5 22,2 2,0 22,8 1,5 28,4 1,8 
Dienstverlening 118,2 10,7 153,0 13,8 161,4 14.4 245,5 16,6 235,6 15,0 
Woningbouw 63,2 5,7 60,5 5,4 59,2 5,3 75,6 5,1 95,6 6,1 
Overige¹ 181,4 16,5 174,5 15,7 173,4 15,5 206,6 14,0 173,5 11,0 
Totaal niet direct productieve 
sectoren 798,5 72,5 817,1 73,5 774,7 69,1 1050,8 71 ,2 1171,4 74,4 
Totaal generaal  1101,2 100,0 1112,0 100,0 1121,3 100,0 1476,0 100,0 1574,5 100,0 
Bron:  CBvS 
  Bewerking SPS 
  
 
Figuur 5.5 Nominale kredietverlening in SRD en in v reemde valuta bij Algemene banken, in  

SRD mln. 2007 - juni 2012  

 Bron:  CBvS 
  Bewerking SPS 

 

In het algemeen beoogt de kasreserveregeling de liquiditeitscreatie vanuit de Algemene banken te 

reguleren ter bevordering van de stabiliteit van de waarde van de Surinaamse munt. De 

kasreserveregeling houdt in dat uit de toevertrouwde middelen een verplichte reserve in de vorm van een 

renteloos deposito bij de Centrale Bank van Suriname aangehouden dient te worden. De cijfers in figuur 

5.2 hebben betrekking op de Algemene banken. 

 
  

879,4
1.101,2 1.112,0 1.121,5

1.476,0
1.574,5

1.049,4

1.387,0

1.653,8

2.091,8

2.327,1
2.498,1

0,0

750,0

1.500,0

2.250,0

3.000,0

3.750,0

4.500,0

2007 2008 2009 2010 2011 Juni 2012

SRD kredieten

VV kredieten



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  88 

 

Tabel 5.4 Ontwikkeling reserve base en kasreserve A lgemene banken in SRD mln,   
periode 2007 – juni 2012 

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 Juni 
2012 

Reserve base in SRD  1273,0 1467,6 1886,3 2270,8 2461,5 2895,5 
Verplichte kasreserve in SRD 314,0 373,7 479,9 555,6 608,3 720,0 
Waarvan: hypotheeklening uit kasreserve 116,0 146,6 170,0 198,0 215,9 227,1 
Actuele saldo kasreserve 198,0 227,1 309,9 357,6 392,4 492,9 
       
Reserve base in USD  341,0 370,6 461,5 497,9 599,5 680,8 
Verplichte kasreserve  114,0 123,5 153,8 166,0 239,8 272,3 
       
Reserve base in EURO  180,0 197,8 234,9 277,5 298,5 311,5 
Verplichte kasreserve in euro 60,0 65,9 78,3 92,5 119,4 124,6 
Bron: CBvS  
 Bewerking SPS 
 
In tabel 5.4 is de ontwikkeling van de reserve base en kasreserve af te lezen: een continue stijging van 

2007 tot en met juni 2012. De reserve base per 2007 bedroeg  SRD 1.273 mln. en steeg naar SRD 2.896 

mln. in juni 2012. De reserve base van 2011 is met 48,3% gestegen t.o.v. 2007. De verplichte kasreserve 

is dus ook gestegen. In 2007 bedroeg dit SRD 314 mln. en in juni 2012 SRD 720 mln. De verplichte 

kasreserve in SRD is gestegen met 48,38% in de periode 2007 – 2011. Het deel van verplichte 

kasreservemiddelen dat mag worden aangewend voor de 7% woningbouwkredieten is thans nog steeds 

10% van de reserve base. Het aantal hypotheekleningen uit kasreserve neemt nog steeds toe. De 

samenleving heeft goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, geboden door de autoriteiten. 

 

5.3 De rentevoet en de wisselkoersontwikkelingen 
 

De rentevoet 

De rentevoet van de Algemene banken op kredieten en deposito’s in Surinaamse dollars gedurende de 

periode 2007 - 2011 is in tabel 5.5 weergegeven. In het tweede kwartaal van 2011 staat de gewogen 

gemiddelde debetrente op 11,5%. De ontwikkelingen op het gebied van het rentetarief kunnen 

toegeschreven worden aan het rentebeleid van de commerciële banken. De diverse banken hebben, 

afhankelijk van de macro-economische situatie in Suriname, hun rentetarieven  verlaagd of verhoogd voor 

zowel Surinaamse dollar- als vreemde valutakredieten.  

Ook het beleid van de  moederbank met betrekking tot de kasreservepolitiek naar de Algemene banken 

toe is van invloed op het renteniveau. 

 

Tabel 5.5 Gemiddelde gewogen nominale en reële rent evoet op  
kredieten en deposito’s in SRD, periode 2007 – 2011    

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 
Nominale:       
- debetrente 12,9 11,7 11,6 11,8 11,7 
- creditrente 6,3 6,4 6,2 6,1 6,6 
Jaareinde inflatie percentage 8,3 9,4 1,3 10,3 15,3 
      
Reële       
- debetrente 4,2 2,1 10,2 1,4 -3,1 
- creditrente -1,8 -2,7 4,8 -3,7 -7,5 
Bron: CBvS, Stichting ABS;  Bewerking SPS 
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Af  te  leiden  valt  dat de  nominale gewogen  gemiddelde creditrente (USD) gedurende  de periode  

2007–2011  is toegenomen van 6,3% in 2007 tot 6,6% in 2011.  

Evenals bij de nominale debetrente, is ook hier de macro- economische  situatie  van  invloed.   
 
Tabel 5.6 Gewogen gemiddelde interesttarieven op kr edieten en deposito’s in  

US Dollar en Euro, 2007 – juni 2012 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 Juni 2012*) 
Debetrente (USD) 9,7 9,5 9,5 9,3 9,5 9,5 
Creditrente (USD) 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 
       
Debetrente (EURO) 10,1 9,9 10,3 9,7 9,8 10,0 
Creditrente (EURO) 1,4 1,5 1,0 0,9 0,8 0,8 
Bron: CBvS 
  Bewerking SPS 

*) Voorlopige cijfers 
 

De reële creditrente fluctueerde hevig in de periode 2007 -1,8%. In 2008 is wederom een daling te merken 

tot -2,7% die gevolgd werd door een stijging naar 4,8% in 2009 en wederom een daling in 2010 naar -

3,7%. De fluctuaties hebben alles te maken met de inflatie. Deze nam tot aan 2008 toe tot 9,4% met als 

gevolg een daling van de reële creditrente. In 2009 is een herstel te constateren van de reële creditrente 

van 4,8%, vanwege het lage inflatiepercentage dat jaar van 1,3%.  

Het hoge inflatiepercentage van 10,3% dat in 2010 gerealiseerd werd, heeft de reële creditrente terug 

doen vallen. In 2011 was de inflatie 15,3%, een stijging ten op zichtte van het jaar daarvoor. 
 

Voor de reële debetrente was in 2007 een daling genoteerd van 4,2% ten opzichtte van 2006, vanwege 

het inflatiepercentage van 8,3%. In 2008 is de reële debetrente teruggelopen tot 2,1%, wederom vanwege 

het hoge inflatiepercentage van 9,4%. In 2009 is de reële debetrente gestegen tot 10,3%, vanwege de 

geringe inflatie toen van 1,3%. In 2010 kwam de reële debetrente op 1,4% te staan. De inflatie kan 

voornamelijk worden toegeschreven aan het aantrekken van de internationale energie- en voedselprijzen 

en de  verhoogde bestedingen van de Overheid. 

 

De wisselkoersontwikkelingen 

Het jaargemiddeldecijfer van de officiële en vrijemarktkoersen in tabel 6.7 betreft het gemiddelde van de 

aan- en verkoopkoersen. De data over vrijemarktkoersen zijn afkomstig van de opnamen verricht door de 

Stichting Planbureau Suriname. 

 
Tabel 5.7 Gemiddelde van de aan- en verkoopkoersen,  USD en EUR officieel en  

vrije markt, periode 2007 – juni 2012 
Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 Juni 2012*)  
SRD per USD       
Vrije markt koers per USD 2,775 2,775 2,775 3,153 3,430 3,350 
Officiële koers per USD 2,745 2,745 2,745 2,745 3,272 3,330 
       
SRD per EURO       
Vrije markt koers per EURO 3,817 4,279 3,971 4,285 4,676 4,382 
Officiële koers per EURO 3,760 4,111 3,824 3,644 4,549 4,249 
Bron: CBvS, SPS; Bewerking SPS; *) Voorlopige cijfers 
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De gemiddelde officiële aan- en verkoopkoers voor de USD bleef vanaf 2007 tot aan 2010 op hetzelfde 

niveau, namelijk SRD 2,745. In 2011 kwam hier verandering in. Het gemiddelde van de aan- en 

verkoopkoers steeg in het tweede kwartaal van 2011 naar SRD 3,272. De oorzaak van de stijging betreft 

de door de Centrale Bank van Suriname gepleegde aanpassing van de officiële koers per USD. In januari 

2011 werd de aankoopkoers opgetrokken naar SRD 3,250 en de verkoopkoers naar SRD 3,350. De toen 

gehanteerde officiële aan- en verkoopkoersen van respectievelijk SRD 2,710 en SRD 2,780 per USD 

bleken al in 2009 overgewaardeerd te zijn. De druk op de koers nam in 2010 toe. De markt opereerde toen 

al rond SRD 3,500 en SRD 3,600 per USD. De Centrale Bank van Suriname heeft op diverse momenten 

incidenteel valuta – interventies gepleegd. Deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De 

autoriteiten hebben eind januari 2011 de koersnotering aangepast aan de markt en het beleid is erop 

gericht de koers stabiel te houden. De genomen maatregel tot devaluatie van de SRD heeft geleid tot een 

min of meer stabiele situatie. Een ander gevolg van de koersaanpassing kan ook gezocht worden in de 

maatregelen die de Overheid getroffen had, met name de verhoging van de government take op brandstof. 

Het instrument  van interventie op de valutamarkt wordt thans consequent en in verhoogde mate 

toegepast. 

Het gemiddelde van de vrije markt aan- en verkoopkoers bleef van 2007 tot 2009 stationair, namelijk SRD 

2,775 (zie tabel 5.7). Echter bleek in de praktijk dat afgeweken werd van de genoteerde koers. De 

koersnotering gaf niet de werkelijkheid weer, aangezien marktpartijen de gelegenheid boden te 

onderhandelen over de prijs. In het tweede kwartaal van 2010 is een jaargemiddelde vrijemarktkoers van 

SRD 3,153 voor de USD genoteerd. In 2011 was het gemiddelde van de aan- en verkoopkoers SRD 

3,430. In het 2e kwartaal van 2012 was het gemiddelde van de aan – en verkoopkoers SRD 3,340. 

De ontwikkeling op de internationale valutamarkt betreffende het appreciëren van de Euro ten opzichte 

van de USD en daaraan gerelateerd de SRD (koppeling van de SRD aan de USD), is te merken aan de 

officiële en vrijemarktkoersen van de Euro. Het gemiddelde van de vrije markt aan- en verkoopkoers was 

in 2006 SRD 3,461 en  steeg  in  2007  naar  SRD  3,817  om  in  2008  wederom  te  stijgen  naar  SRD  

4,279.  In  2009  blijkt  de appreciërende trend van de Euro te zijn overgeslagen naar depreciatie. Het 

gemiddelde van de door de CBvS genoteerde officiële aan- en verkoopkoers was SRD 3,824, terwijl de 

vrije markt aan- en verkoopkoers notering gemiddelde SRD 3,971 was voor de Euro. In 2010 bleek 

wederom een appreciatie van de Euro plaats te vinden op de vrije markt, met een stijging naar SRD 4,285 

voor de Euro. Bij de officiële koers gebeurde het tegenovergestelde en wel een koersdaling naar SRD 

3,644 voor de Euro. De notering van de waarde van de Euro ten opzichte van de SRD nam in 2011 voor 

zowel de officiële als de vrije markt toe. In het 2e kwartaal van 2012 is de Eurokoers behoorlijk gedaald 

naar een gemiddelde van SRD 4,316.  

De daling van de Eurokoers heeft veel te maken met bezorgdheid over de schuldencrisis in Griekenland. 

Als de koers op de internationale markt verzwakt, zal dit in Suriname ook gevolgen hebben,  vanwege de 

vaste koersverhouding t.o.v. de vreemde valuta. 
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6. PRIJZEN, LONEN EN KOOPKRACHT 
Prijsontwikkelingen 

In 2011 was er nog  sprake  van een double digit  inflatie, maar vanaf 2012 zijn  de gemiddelde inflatie  en 

de jaareinde inflatie teruggelopen naar single digit, zoals aangegeven in tabel 6.1. Mutaties in  

importprijzen,  toenemende bestedingen, bewegingen van de wisselkoers en wijzigingen in de indirecte 

belastingen bepalen grotendeels de prijsontwikkeling  in Suriname. De gemiddelde jaareinde inflatie over 

de periode 2007 - 2012 bedroeg ca. 8,2% en  het jaargemiddelde over dezelfde periode bedroeg 8,4%.   

 

Tabel 6.1 Ontwikkeling  consumptieprijsindex, infla tie en de invoerprijsmutatie    
2007-2013 

Omschrijving  2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2013*) 
Consumptieprijsindex 88,5 101,5 101,3 108,3 127,5 133,9 139,8 
Inflatie  jaargemiddelde(%) 6,4 14,7 -0,1 6,9 17,7 5,0 4,4 
Inflatie dec/dec (%) 8,3 9,4 1,3 10,3 15,3 4,4 4,8 
Invoerprijsmutatie (%) 8,9 15,2 -1,2 12,0 15,2 0,3 2,4 
Bron: Stichting ABS, SPS 
 Bewerking SPS 

*) Schatting SPS 
 

 De hoge inflatie voor 2011 heeft verschillende oorzaken, zoals de unificatie van de wisselkoers, de 

verhoogde brandstofprijzen aan het begin van dit jaar en de verhoging van de government take op 

brandstof. Het zwaarste gewicht binnen het consumptiepakket wordt gedragen door de categorieën 

Voeding en Drank, gevolgd door Transport, Huisvesting en Nutsvoorzieningen en Overige goederen en 

diensten. De voorlopige schatting voor 2013, bij een gemiddelde maandinflatie van 0,5%, bedraagt ca. 

4,4% voor het jaargemiddelde en ca. 4,8% voor de jaareinde inflatie.  

 
Tabel 6.2 Procentuele prijsontwikkeling van de hoof dgroepen in het CPI pakket 
Hoofdgroepen  Oct09/Oct08 Oct10/Oct09 Oct11/Oct10 Oct12/Oct11
Voeding en Niet- alcoholische dranken -2,3 14,9 12,2 3,3
Alcoholische dranken 8,5 6,9 33,5 2,5
Kleding en schoeisel -3,1 4,7 9,4 0,5
Huisvesting en nutsvoorzieningen -8,5 3,5 3,3 8,7
Woninginrichting 1,4 9,0 9,7 2,7
Gezondheidszorg 13,9 0,5 11,2 1,1
Transport -13,8 7,9 45,1 5,5
Communicatie 1,1 0,7 17,9 0,2
Recreatie, cultuur en onderwijs 18,2 2,5 14,1 0,9
Buitenshuis eten 0,4 7,6 14,0 3,0
Overige goederen en diensten 2,5 6,0 13,1 3,6
Totaal -2,5 9,2 15,8 3,8
Bron: Stichting ABS en SPS.  

Bewerking SPS. 
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Een analyse van de maandcijfers in 2010 en 2011 geeft  aan dat prijsstijgingen voornamelijk hebben 

plaatsgevonden in de categorieën Voeding en Niet-alcoholische dranken, Alcoholische drank, Transport,  

Buitenshuis eten en Recreatie, Cultuur en Onderwijs en Communicatie.  In 2011 is de invloed van de hoge 

brandstofprijzen in haast alle categorieën te merken. In 2012 is de inflatie in de categorie Voeding  vrij laag 

en in Transport is  een scherpe afname te zien vanwege een daling in de olieprijzen in de maanden juni en 

juli 2012. Doordat de genoemde  categorieën  een groot gewicht in het CPI -pakket hebben,  wordt de 

totale jaarinflatie omlaag getrokken. Duidelijk is te merken dat de overige  categorieën in 2012  ten 

opzichte van 2011  ook minder hard zijn gestegen. 

 
Figuur 6.1  Ontwikkeling van de vastgestelde brands tofprijzen  

(periode augustus 2005 - augustus 2012) 

 
Bron: Ministerie van Handel en Industrie 

Bewerking SPS 
 

De aardolieprijs op de wereldmarkt  maakte een opwaartse beweging sinds februari 2009, na een forse 

daling in 2008 tot aan januari 2009 als gevolg van de financiële crisis. De prijsstijging bereikte een piek in 

april - mei 2011 en nam daarna af tot begin 2012.  Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) geeft in de 

World Economic Outlook update van 23 januari 2013  een schatting van een gemiddelde prijs van Brent 

olie ad USD 99,71 per barrel in 2013 en voor 2014 een prijs van USD 96,78 per barrel. 

 

Ontwikkeling van de overheidslonen en het aantal am btenaren 

De bruto loonsom bij de Overheid is als gevolg van de invoering van de nieuwe loonstructuur  in 2009, 

2010 en 2011 respectievelijk met ca. 27,5%, 11% en  12,4% gestegen, waarbij nog salarissen, gratificaties 

en overige toelagen met terugwerkende kracht zijn uitbetaald in het kader van Fiso 2. Het aantal 

ambtenaren in de periode januari 2011 tot en met november 2012 heeft een wisselvallig verloop. In de 

periode oktober 2011 tot april 2012 is er een duidelijke stijging te zien, daarna neemt het aantal af naar 

39.818 in juli 2012 en stijgt vervolgens in februari 2013 naar 40.314 personen, volgens het overzicht van 

CEBUMA: Ambtenaren naar Ministerie, welk maandelijks uitkomt.  

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

a
u

g
0

5

n
o

v0
5

fe
b

0
6

m
e

i0
6

a
u

g
0

6

n
o

v0
6

fe
b

0
7

m
e

i0
7

a
u

g
0

7

n
o

v0
7

fe
b

0
8

m
e

i0
8

a
u

g
0

8

n
o

v0
8

fe
b

0
9

m
e

i0
9

a
u

g
0

9

n
o

v0
9

fe
b

1
0

m
e

i1
0

a
u

g
1

0

n
o

v 
1

0

fe
b

1
1

m
e

i1
1

a
u

g
1

1

n
o

v1
1

fe
b

1
2

m
e

i1
2

a
u

g
1

2

P
ri

js
 i

n
 S

R
D

Maand

Diesel unleaded superunleaded



Stichting Planbureau Suriname                                                               Macro-economische verkenningen 2007 - 2013 

  93 

 

Figuur 6.2 Verloop van het aantal ambtenaren in de periode januari 2011 -  februari 2013  

 
Bron: Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) 

Bewerking SPS 
 

Ontwikkeling van de reële  lonen  van ambtenaren 

Bij de analyse van het reëel loon is ervoor gekozen om  het gemiddeld brutoloon van een ambtenaar per 

jaar als uitgangspunt te nemen, waarna het nettoloon is berekend. Vervolgens is de koopkrachtindex 

berekend door de nettoloonindex te delen door de prijsindex. Vooralsnog is het niet mogelijk  een indeling 

te maken naar lager, midden en hoger kader, omdat er nog een duidelijke definitie door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken gegeven moet worden in het kader van de nieuwe beloningsstructuur. 

 

 De Overheid heeft met de  overheidsvakbonden overeenstemming bereikt voor een salariscorrectie van 

10% ingaande januari 2012. In december 2012 is de eerste betaling verricht, inclusief de twk van januari 

en februari. In 2013 wordt de rest van de twk in kavels uitbetaald. Voor 2012 en 2013  is een voorlopige 

schatting gemaakt van de koopkracht op basis van de verwachte loonsom en inflatie in deze jaren. 
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Figuur 6.3 Procentuele mutatie koopkracht van het  gemiddeld netto loon bij de Overheid  

 
Bron: SPS 

*) Voorlopige schatting SPS voor 2012 en 2013 
 
 

Figuur 6.3  geeft de ontwikkeling weer van de procentuele mutatie van de koopkracht van het gemiddeld 

nettoloon bij de Overheid vóór en na de 10% loonsverhoging inclusief twk in 2012 en 2013. De inflatie in 

2012 bedroeg ca. 5% en in  2013 wordt ca. 4,4% verwacht. Doordat het grootste deel van de twk over 

2012 in 2013 wordt betaald, stijgt de koopkracht naar ca. 14%.  

 
Koopkrachtontwikkeling kwetsbare groepen 
 

De koopkracht van de kwetsbare groepen, zoals AKB - genietenden, Financiële bijstanders en 

gepensioneerden bij de Overheid,  was zwak te noemen in 2008, een gemiddelde daling van ca. 12,8% 

voor AKB en Financiële bijstand.  De situatie van de AKB - genietenden was tot en met 2010 negatief. In 

2011 is de uitkering met 900% verhoogd, van SRD 3 naar SRD 30 per kind per maand.  Hierdoor 

verbeterde de koopkracht van deze groep  ten opzichte van 2010. De AOV’ers en de mensen met een 

beperking hebben jaarlijks een verhoging gekregen, behalve in 2009. De gepensioneerden zijn in de 

periode  2008 - 2011 steeds achteruit gegaan in koopkracht, behalve in 2009, vanwege deflatie. De 

koopkrachtdaling  in 2011 voor deze groep  bedroeg 2,5% ten opzichte van 2010. Voor 2012 is enig 

herstel verwachtbaar van ca. 5,8%, daar de netto pensioenen in 2012 met ca.11% zijn toegenomen, 

doordat in  april en mei een twk-uitkering heeft plaatsgehad.  
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De mensen met een beperking hebben  qua koopkracht een verbetering gekend in 2010 en 2011 van 

respectievelijk  2,9% en 35%. De uitkering is in 2010 met SRD 25 en in februari 2011 met SRD 75 

verhoogd. Voor 2012 is de verwachting minder gunstig met  een koopkrachtdaling van 4,9%.  

De AOV’ers zijn qua koopkracht flink vooruitgegaan in 2011 met ca. 26,5% en voor 2012  is de  stijging  

ca. 19%, aangezien de  AOV- uitkering  met ca. 23,5% is verhoogd per januari 2012. 

 

Tabel 6.3 Koopkrachtindices van enkele sociale voorz ieningen 2007-2012  
Index 2007=100 

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
CPI index 2007=100 100,0 114,7 114,5 122,4 144,1 15,5 
Uitkerings index 
AOV 100,0 120,0 120,0 122,7 182,7 229,1 
AKB 100,0 100,0 100,0 100,0 1000,0 1000,0 
Mensen met een beperking 100,0 125,0 125,0 137,5 218,8 225,0 
Overhpensioen netto gem. 100,0 113,8 126,5 129,7 148,7 165,5 

Koopkracht index 
AOV 100,0 104,6 104,8 100,2 126,8 151,2 
AKB 100,0 87,2 87,4 81,7 693,9 660,0 
Mensen met een beperking 100,0 109,0 109,2 112,3 151,8 148,5 
Overhpensioen netto gem. 100,0 99,2 110,5 105,9 103,2 109,2 

Bron: SPS  
*) Voorlopige schatting SPS 
 

In figuur 6.4 wordt de ontwikkeling aangegeven van ouderdomspensioenen in geselecteerde 

branches binnen de private sector. 

   

Figuur 6.4 Koopkrachtindex  van ouderdomspensioenen  naar sector (2006 = 100) 
Periode 2006-2010 
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De informatie was maar tot en met 2010 beschikbaar  en het blijkt dat  bij de Banken en Verzekeringen 

branche van 2008 - 2010 een stijging te zien is van de koopkracht van respectievelijk 54,3%,  5,7% en 

21%, gevolgd door de gepensioneerden uit de Transport en Handel branche. Industrie valt terug in 2008 

naar -11,5% en stijgt weer in 2009 en 2010 met respectievelijk 13,2% en 1,7%. 


