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I

De in de hedendaagse monetaire theorieen ontworpen komplexe monetaire
modellen, waarin expliciet rekening wordt gehouden met de wisselwerking
tussen de redle en de monetaire sfeer, zijn in kleine open ontwikkelingslan-
den nauwelijks bruikbaar als leidraad voor de ekonomische politiek. De
vooronderstellingen, die aan deze theoriedn ten grondslag liggen, zijn immers
niet afgestemd op de in die landen heersende specifieke situatie. Bovendien
is het beschikbare statistische materiaal - in kwantitatieve en kwalitatieve
zin - ontoereikend voor het toetsen van bepaalde niettemin aktueel lijkende
onderdelen van bedoelde modellen.

II

De omstandigheid, dat het aantal studies over de oudste geschiedenis van het
hedrijfsekonomische denken in vergelijking met dat over het algemeen -
ekonomische denken uiterst bescheiden is, valt voor een deel te verklaren
uit een aanvankelijk duidelijker te onderkennen verschil in geaardheid tussen
beide deelwetenschappen. In de bedrijfsekonomie heeft men zich - uitgaan-
de van het beginsel van de praktische utiliteit -.eertijds primair gericht op
het zoeken naar oplossingen voor konkrete, afgebakende vraagstukken.
Daarentegen is in de algemene ekonomie van haar oorsprong af een meer
filosofisch-theoretische benadering op de voorgrond gesteld, waarbij is ge-
tracht het algemene uit het bijzondere af te leiden.



III

Bij beoordeling van investeringsprojekten in het kader van de industrialisatie-
politiek behoort het nationaal-ekonomische rendement der investeringen
ook in beschouwing te worden genomen en moet aan dit rendement een
groter gewicht worden toegekend dan tot nog toe in de regel geschiedt.

Mocht bij deze beoordeling blijken, dat het nationaal-ekonomische rende-
ment het privaat-ekonomische noemenswaardig overtreft, dan dient de over-
heid in principe bereid te zijn, indien nodig, het participeren in onder meer
de financiering van de desbetreffende projekten in overweging te nemen.

IV

Het introduceren van flexibele financieringsfiguren kan de bij het merendeel
van de Nederlandse ondernemingen optredende verslechtering van de ver-
houding tussen de winst en de vaste rentelasten redresseren. De achterliggen-
de oorzaken van de groeiende financidle kwetsbaarheid van deze onder-
nemingen, waarvan de dalende rentedekkingskoefficiEnt een weerspiegeling
vormt, behoeven met deze introduktie evenwel op zichzelf niet direkt te
worden geelimineerd.

V

Mede omdat op verschillende marktsegmenten voor landbouwwerktuigen in
industrielanden in toenemende mate tekenen van vraagverzadiging zijn waar
te nemen, verdient het aanbeveling, dat Nederlandse fabrikanten aktiever
inspelen op het ruime afzetpotentieel voor bepaalde typen van deze werk-
tuigen in ontwikkelingslanden.

V1

Ondanks de stijgende tendens tot verwerking van cacaobonen in oorsprong-
landen, mag worden aangenomen, dat de Nederlandse cacaoverwerkende
industrie - onder andere als uitvloeisel van de aan de gang zijnde herstruk-
turering van deze bedrijfstak - haar historisch gegroeide, toonaangevende
positie in de wereldcacao-ekonomie zal kunnen behouden, zij het binnen
een gewijzigde struktuur van internationale arbeidsverdeling.



VII
Krachtens artikel  34 lid  2  van de Bankwet 1956 dient de president  van  de
Centrale Bank van Suriname binnen zes maanden na afloop van ieder boek-
jaar een verslag te publiceren over de algemene financiale en ekonomische
ontwikkeling, alsmede over de door die Bank gevoerde politiek. Het strikt
nakomen van dit wetsartikel, zou het in Suriname bestaande manco aan
statistische basisgegevens voor het sociaal-ekonomische beleid goeddeels
kunnen opheffen.

VIII
De onafhankelijkheidsroes, waarin van Surinaamse, maar ook van Neder-
landse zijde - ieder vanuit een eigen optiek - de onderhandelingen over
de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn gevoerd, heeft
het bereiken van bevredigende akkoorden tussen beide landen verhinderd.



aan mijn moeder



Deze publikatie  is tot stand gekomen met financiale bijdragen van De
Nationale Investeringsbank  N.V., de Staal Stichting  1966 en het Nederlands
Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.
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I

DOEL EN OPZET VAN DE STUDIE

I. 1 INLEIDING

In de loop van deze eeuw zijn in praktisch alle landen van de Derde Wereld
centrale banken opgericht. Ofschoon de ontwikkeling van deze banken van
land tot land uiteenloopt, valt daarin 6dn gemeenschappelijke tendens te
onderkennen. Evenals hun oudere zusterorganisaties in de traditionele
industrielanden hadden zij aanvankelijk veeleer het karakter van nationale
circulatiebanken, die zich beperkten tot het vervullen van monetair-politieke
taken in louter enge zin. Hierbij stond de bevordering van een doelmatig
technisch funktioneren van het geldwezen voorop. Daarnaast werd het
bedrijf van handelsbank uitgeoefend. Naarmate het overheidsingrijpen in het
ekonomische proces toenam werden op het makro-ekonomische niveau
meer verantwoordelijkheden aan de centrale banken toevertrouwd. Het
handelsbankbedrijf werd daarentegen in de regel afgestoten. De circulatie-
banken evolueerden  in een aantal landen tot centrale banken in de moderne
zin des woords. In andere landen werden nieuwe instellingen in het leven
geroepen, waaraan eveneens het laatstgenoemde predikaat kan worden toe-
gekend. Het kenmerkende van deze instellingen is, dat zij zich geleidelijk
zijn gaan toeleggen op de monetaire politiek in ruime zin. Deze politiek is
gericht op het - in samenhang met andere instrumenten - scheppen van de
financiale voorwaarden voor een efficient gebruik en een harmonische ont-
wikkeling van de ekonomische hulpbronnen. Heden ten dage is de centrate
bank - althans, dat behoort zij te zijn - een wezenlijk onderdeel van het
geheel van overheidsorganen, dat mede is belast met het uitstippelen en het
uitvoeren van een ekonomische politiek ter bevordering van 's lands welvaart.

De onderhavige studie heeft primair de monetaire politiek in ruime zin van
de Centrale Bank van Suriname tot onderwerp. Toen de Bank in 1957 een
aanvang maakte met haar werkzaamheden, had het nationale inkomen per
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hoofd van de bevolking een bedrag van circa Sf. 660 of US$. 350 bereikt.
Dit inkomen was, in vergelijking met dat van vele andere ontwikkelings-
landen, weliswaar niet al te laag, doch het werd vooral verkregen door de
mijnexploitatie en de export van bauxiet. Ook kenmerkte de Surinaamse
ekonomie zich door een welhaast stationair karakter. De verdeling van het
binnenlandse inkomen was voorts onevenwichtig, waardoor een deel van de
- overigens kleine - bevolking zich nauwelijk een redelijk bestaan kon ver-
werven. Bovendien lag het inkomen ver beneden het niveau, dat zou kunnen
worden verkregen bij intensief gebruik van de beschikbare natuurlijke hulp-
bronnen:

De stagnatie alsmede de disharmonische struktuur van de Surinaamse eko-
nomie werden weleens in verband gebracht met onder meer het, voor de
Tweede Wereldoorlog in brede kring aangehangen, principe van niet-inmen-
ging van de overheid in de volkshuishouding.2 Dat principe was gebaseerd

op de gedachte, dat een ongehinderde werking van het prijsmechanisme,
spontaan zou zorgdragen voor het opheffen van de stagnatie en het op gang
brengen van de zo gewenste ekonomische ontwikkeling. Het prijsmechanisme
bleek daartoe evenwel niet in staat. Dat kwam doordat het partikuliere
initiatief niet in toereikende mate aanwezig was en er, gegeven de struktuur
van de ekonomie, talloze hardnekkige knelpunten en obstakels bestonden,
waarop het individuele handelen niet op een ge8igende wijze kon reageren.

De problematiek waarmee Suriname rond het midden van de jaren vijftig
te kampen had - en die zich overigens tot op zekere hoogte ook thans nog
doet gelden - kan op een gesimplificeerde, doch saillante wijze worden
aangeduid langs de weg van het beschrijven van enkele vicieuze cirkels.3
Centraal staat daarbij het lage binnenlandse inkomen van het land. Dat in-
komen vloeide voort uit de geringe omvang van de produktie, die, mede
door de bescheiden binnenlandse koopkrachtige vraag, nauwelijks van de
grond kwam. Voor een produktie op grote schaal was onder deze omstan-
digheden geen binnenlandse afzet te vinden. De beperkte koopkracht werd
in de eerste plaats veroorzaakt door het lage inkomen en de kleine bevolking.
Verder speelde daarbij een rol de, door de heterogene samenstelling van de
bevolking teweeggebrachte, diversiteit van de konsumptiegewoonten.

De geringe koopkracht bracht met zich, dat er voor de - andermaal door
het lage inkomen - beperkte besparingen geen rendabele investerings-
mogelijkheden konden worden gevonden. Het uitblijven van investeringen
had op zijn beurt een nadelige invloed op de arbeidsproduktiviteit en op de
mate van exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, die belangrijke deter-
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minanten zijn van het inkomen en de produktie. Er werd met andere woor-
den onvoldoende geproduceerd, omdat koopkracht en besparingen ontbra-
ken, en deze ontbraken, omdat er geen produktie was om koopkracht te
scheppen en besparingen tot stand te brengen. Vervolgens kon zonder
produktie geen technische en ekonomische kennis en ervaring worden op-
gebouwd; die kennis en ervaring waren bijgevolg  op elk niveau ontoereikend
om tot investeren en produceren te komen.

Het investeren van de beperkte besparingen werd ook gehinderd door insti-
tutionele faktoren, zoals de afwezigheid van een kapitaalmarkt. Die markt
ontbrak omdat er te weinig besparingen waren, terwijl het gemis van een

kapitaalmarkt de kapitaalvorming bemoeilijkte. Een ander institutioneel
knelpunt vormde het gebrek aan instellingen voor technisch en ekonomisch
onderzoek naar, zowel uit nationaal-ekonomisch als uit privaat-ekonomisch
oogpunt, winstgevende investeringsmogelijkheden. Die instellingen waren
er niet vanwege de weinige investeringen. Anderzijds belemmerde de afwe-
zigheid van dergelijke instellingen   het tot stand komen van investeringen.
Kort gezegd: ondanks de beschikbare natuurlijke hulpbronnen bleef het
land arm, omdat het arm was, als uitvloeisel van gebrek aan arbeid en kapi-
taal en omdat vele andere elementen, die nodig waren voor opvoering van
de produktie, ontbraken.4

De zojuist gegeven opsomming van vicieuze cirkels is schetsmatig en onvolle-
dig. Zij toont evenwel, dat het prijsmechanisme zich bevond in een cirkel-
gang van zichzelf in stand houdende en versterkende elementen, waardoor
het niet effektief kon funktioneren met betrekking tot het op gang brengen
van de ekonomische ontwikkeling. Van een zich automatisch voltrekkende
expansie was geen sprake. Daardoor begon het besef te ontwaken, dat eko-
nomische ontwikkeling alleen te realiseren was, indien - los van het prijs-
mechanisme - strukturele veranderingen werden doorgevoerd. Die verande-
ringen vereisten onder andere aanzienlijke investeringen, alsmede de intro-
duktie van nieuwe aktiviteiten en produktietechnieken. Zoals gezegd waren
de daarvoor benodigde inputs er niet, terwijl het institutionele kader en de
infrastruktuur niet afgestemd waren op het bereiken van een snelle ont-
wikkeling. s      Het    is niet verwonderlijk,   dat    in deze stationaire omgeving
bepaalde produkties niet spontaan tot stand kwamen, andere komplemen-
taire aktiviteiten niet of te laat werden ondernomen, er voortdurend kort-
sluitingen ontstonden en dat het prijsmechanisme te kort schoot bij het
bewerken van de nodige veranderingen.6

De onvrede met het beloop van het, door het prijsmechanisme gereguleerde,
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ekonomische proces, deed geleidelijk een zeker verlangen naar planning
ontstaan. Een planning in de zin van het opstellen door de overheid van een
leidraad voor de ekonomische politiek. Het verlangen naar planning was,
zoals zojuist opgemerkt, mede gebaseerd op de verbreiding van het besef,
dat ekonomische ontwikkeling in een land als Suriname geen vloeiend
proces is, dat zich spontaan zou inzetten en zich automatisch in een bevre-
digend tempo zou voortzetten. Het proces moest in gang worden gebracht
en op gang worden gehouden.7 Suriname had behoefte aan planmatige
leiding door de overheid vanwege de bestaande "overmacht aan natuur",
die slechts overwonnen kon worden door een "overmacht aan kapitaal en
arbeidsorganisatie", dat wil zeggen door een ontwikkelingsplanning van
formaat.8 Doordat verder slechts over beperkte middelen kon worden be-
schikt was een weloverwogen afweging van prioriteiten op basis van inven-
tarisatie van de behoeften een gebiedende eis. De noodzaak tot planning
werd nog versterkt door de verwachting, dat, bij een ongewijzigd beleid van
"laissez faire", de levensstandaard in de toekomst zou dalen ten gevolge van
het achterblijven van de groei van de produktie bij die van het inwonertal
en door het oplopen van de behoeften van de bevolking. Deze behoeften
werden mede opgestuwd door het demonstratie-effekt, dat uitging van inten-
sivering van het kontakt met ekonomisch meer ontwikkelde landen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat welvaart in Suriname niet "als van-
zelf' zou ontstaan, zij moest mede tot stand worden gebracht door de eko-
nomische politiek. Ter verwezenlijking van de ekonomische ontwikkeling
moest de overheid door middel van een pakket van op elkaar afgestemde
instrumenten, het private handelen en initiatief stimuleren, aanvullen en
richting geven. Er diende eveneens voortdurend rekening te worden gehouden
met allerlei - uit de in het algemeen beperkt beschikbare ekonomische
hulpbronnen voortvloeiende - redle begrenzingen.9 Dit alles vereiste een
geko6rdineerde planning, als hulpmiddel bij het nemen van de nodige, op
doorbreking van de vicieuze cirkels en op eliminering van de knelpunten ge-
richte, maatregelen.

I.2  DOELEINDEN VAN DE NATIONALE PLANNING

Een eerste bescheiden aanzet tot het planmatig ontwikkelen van het land
werd in 1947 ondernomen door instelling van het Welvaartsfonds Surinarne.
De uit dat funds gefinancierde projekten betroffen vooral voorbereidende en
experimentele werkzaamheden ter verkrijging van basisgegevens voor het op-
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zetten  van een langiarig ontwikkelingsplan. In  1954 trad het Statuut van het

Koninkrijk der Nederlanden in werking, waarbij de verantwoordelijkheid
voor het sociaal-ekonomische ontwikkelingsbeleid grotendeels werd ver-
legd van Nederland naar Suriname. Nadien werden - mede met behulp van
uit Nederland verkregen financieringsmiddelen en technische bijstand - de
inspanningen tot opvoering van het welvaartspeil en tot het leggen van een

fundament voor een ontwikkeling op eigen kracht geleidelijk geihtensiveerd.
Als uitvloeisel van die inspanningen werden verscheidene, in de tijd op elkaar

aansluitende, nationale meerjarenontwikkelingsplannen geformuleerd en
deels uitgevoerd. Deze waren het Tienjarenplan (1955), de Aanvullende
Opbouwplannen  (1962  en 1965), gevolgd   door  twee,  op het Nationaal
Ontwikkelingsplan 1965 gebaseerde, Vijfarenplannen,   die   respektievelijk
de peIioden 1967-1971 en 1972-1976 bestreken.

Vervolgens  werd   in   1975, naar aanleiding  van het verkrijgen  van de staat-

kundige onafhankelijkheid, een "Programma voor de sociaal-ekonomische

ontwikkeling van Suriname" opgesteld. Het Programma, dat nader wordt
c.q. zal worden uitgewerkt in gepubliceerde c.q. te publiceren jaarplannen,
voorziet onder andere in een drastische verhoging van het investeringstempo
en  de  kapitaalimport.  Over een periode van  10  tot  15 jaar  zijn - gemeten

in Surinaamse guldens met een koopkracht van die van 1974 - voor een
bedrag van Sf. 4,5 miljard aan investeringen gepland. Voor de medefinan-

ciering van het Programma werd door Nederland nominaal Nf. 3,5 miljard
toegezegd. In dit verband zij opgemerkt, dat in het tijdvak 1957-1975 in
totaal circa Sf. 2,0 miljard werd geinvesteerd, waarvan Sf. 0,5 miljard door
de overheid en het overige door de partikuliere sektor. De totale bestedingen

in het kader van de ontwikkelingssarnenwerking met het buitenland kwamen
in het genoemde tijdvak nagenoeg overeen met de overheidsinvesteringen.

De doelstellingen van bovengenoemde plannen lieten in wezen een grote

mate van overeenkomst zien. Evenals in andere ontwikkelingslanden stond
in die plannen steeds voorop het realiseren van een vermeerdering van de
produktie, ten einde daardoor de levensstandaard  en het welzijn  van  de

bevolking te verhogen. Daarnaast werden andere in meer of mindere mate
met de toeneming van de produktie samenhangende desiderata nagestreefd,

waarvan de belangrijkste waren: opvoering van de werkgelegenheid, sektorale
en geografische differentiatie van de produktie, een meer gelijkmatige ver-
deling van het binnenlandse inkomen en vermindering van de ekonomische
afnankelijkheid ten opzichte van het buitenland. Deze doelstellingen werden

aanvankelijk uitsluitend in kwalitatieve zin omschreven, mede omdat voor

kwantificering de statistische gegevens ontoereikend waren. In het Nationaal
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Ontwikkelingsplan  1965  werd voor het eerst een tweetal kwantitatieve doel-
einden expliciet genoemd, te weten het bewerkstelligen van een toename
van het per capita inkomen in konstante prijzen met tenminste 3% per jaar
en het terugdringen van het werkloosheidspercentage tot  5.

In 1973 was een wettelijke regeling betreffende de algemene en regionale
planning, de Planwet, tot stand gekomen. Aan deze wet moet grote beteke-
nis worden toegekend. Zij vormt het juridische fundament en raamwerk
voor te formuleren ontwikkelingsprogramma's. Krachtens de wet behoort
de ekonomische politiek zich primair te richten op een doelmatige ordening
van het grondgebruik. De grond vormt immers, als drager van de natuurlijke
hulpbronnen, de voornaamste, onvervangbare welvaartsbasis van Suriname
en dient slechts te worden geexploiteerd in het kader van een weloverwogen
planning. Het is duidelijk, dat deze planning enerzijds flexibel dient te
worden aangepast aan de konkrete omstandigheden van het moment, maar
dat zij anderzijds  ook een zekere kontinuiteit moet vertonen. Juist  ter
waarborging van deze kontinuiteit zijn in de Planwet de volgende algemenerichtlijnen voor het te voeren beleid vastgelegd. 10

"1. De natuurlijke mogelijkheden en hulpbronnen van het grondgebied
dienen, met behoud voor zover mogelijk van hun duurzaam karakter, binnen
een adequate sociaal-ekonomische ordening, op een optimale wijze dienst-
baar te worden gemaakt aan de materiele, sociale en kulturele behoeften
en aan de welvaart en het welzijn van de gehele bevolking. Daarbij zal:
a. voor deze bevolking voldoende werkgelegenheid moeten worden verzekerd
en bovendien voor haar de voorwaarden moeten worden geschapen om ten
behoeve van de nationale ontwikkeling haar talenten zo goed mogelijk te
ontplooien en daarvoor een adequate beloning te ontvangen;
b. binnen de gemeenschap de produktie en daarmede het nationaal inkomen
per hoofd van de bevolking zoveel mogelijk moeten worden opgevoerd en
tevens een optimale welvaartsspreiding moeten worden bereikt en gehand-
haafd.
2. Regionaal dient een zo gunstig mogelijk evenwicht te worden bewaard
tussen de beschikbare ruimte en de daarop te bevorderen ontwikkeling.
3.  In het algemeen dienen er ruimtelijke voorwaarden te worden geschapen
voor het behoud van een gezond leefmilieu, onder meer door het veilig
stellen van natuurreservaten en van recreatieruimte in overeenstemming met
de toekomstige omvang van de bevolking, alsmede door het zuiver houden
van bodem, water en lucht."

Het in het verleden gevoerde ontwikkelingsbeleid bracht op bepaalde ge-
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bieden het een en ander tot stand. De hoofddoelstellingen van dat beleid
werden echter in het algemeen niet gerealiseerd. Zo nam in de periode
1957-1977 het reele per capita inkomen minder toe dan werd nagestreefd.

De gemiddelde stijging beliep slechts circa 2% per jaar. Dit op zichzelf

geenszins bevredigend resultaat is nog geflatteerd, indien wordt bedacht,
dat het vooral teweeg is gebracht door verhoging in 6dn keer van het niveau
van de binnenlandse produktie als gevolg van de uitvoering van het Broko-

pondoprojekt, dat de konstruktie omvatte van een waterkrachtwerk, een
aluinaardefabriek en een aluminiumsmelter. Dit leidde tot een wezenlijke,
doch eenmalige versterking van de struktuur van de bauxietsektor. Als
uitvloeisel hiervan steeg het reele per capita inkomen  in het tijdvak   1964-
1967  jaarlijks met gemiddeld   ruim 10%, terwijl in overige jaren  van  de

eerder genoemde periode in het algemeen geen sprake was van een noemens-

waardige expansie van het bedoelde inkomen. Dit ging gepaard met een toe-
nemend aanbodoverschot op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt,
hetgeen in de loop van de jaren zeventig mede heeft geleid tot een massale

emigratie. Verder leverde het beleid een onvoldoende bijdrage tot de beoogde

herstrukturering van de volkshuishouding en de ekonomische verzelfstandi-

ging   van    het    land.    Men    zal het bijgevolg vooralsnog niet kunnen stellen
zonder verhoudingsgewijs omvangrijke kapitaalimporten.

De oorzaken van de bovenaangeduide, teleurstellende resultaten zijn veel-
soortig. In het voorgaande is reeds gewezen op de hardnekkigheid van de,

bij aanvang van de planmatige aanpak, bestaande vicieuze cirkels en knel-

punten. Door het nagenoeg ontbreken van een deugdelijke infrastruktuur
moesten verder relatief veel middelen worden besteed aan de opbouw van
die struktuur. Van de in het kader van de ontwikkelingsplanning uitgegeven
gelden had daardoor in de periode 1957-1977 naar schatting ruim 60%
betrekking op indirekt produktieve sektoren. Deze bestedingen werpen
pas na zeer lange tijd vruchten af.

De aan de successieve plannen ten grondslag liggende doeleinden waren
voorts niet in harmonie met de voorhanden zijnde reele en financidle mid-
delen. Het startpunt en het punt dat men, binnen de door een plan bestre-
ken periode, wenste te bereiken lagen te ver uiteen, gegeven de te elimineren
knelpunten en de beschikbare middelen: 1  Ten dele was dat te wijten aan
tekortkomingen bij de planopstelling en planuitvoering. Zo waren de doel-
einden te ambitieus geformuleerd. Deze hadden meer een idieel karakter.
zij waren eerder een expressie van verlangens, dan op de realiteit gebaseerde
streefcijfers.12 Tevens waren de begeleiding bij de uitvoering van projekten

en de kontrole op deze uitvoering niet altijd even doelmatig.
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Voorts voldeed het overheidsapparaat, met name na het midden van de jaren
zestig toen verschillende bekwame ambtenaren hetzij naar de private sektor
hetzij naar het buitenland trokken, niet aan de voorwaarden voor een plan-
matige ontwikkeling. Hieraan was de gevolgde gedragslijn van het opvangen
van werkloosheidsproblemen door een voortdurende uitbreiding van het
personeel in overheidsdienst mede debet. Als uitvloeisel van het grote aantal
ten dele onvoldoende produktieve ambtenaren, was er op het budget geen
ruimte voor het toekennen van een passende beloning aan het gekwalificeerde
personeel. Gesteld kan worden, dat het apparaat eveneens beklemd zat in een
vicieuze cirkel. De lage kwaliteit van de overheidsinstellingen bemoeilijkte
immers de ekonomische ontwikkeling, terwijl door de onvoldoende ekono-
mische ontwikkeling de middelen voor verbetering van overheidsinstellingen
ontbraken.

Tenslotte moeten de onbevredigende resultaten van de planning worden toe-
geschreven aan de omstandigheid, dat de overheidsaktiviteiten te weinig
nieuwe initiatieven opriepen bij partikulieren. Dit klemde te meer, omdat de
planning juist was gebaseerd op de in de jaren vijftig vrij algemeen onder-
schreven gedachte,    dat het treffen van infrastrukturele voorzieningen   en
het scheppen van een gunstig investeringsklimaat door de overheid een ver-
snelde ontwikkeling in de partikuliere sektor zouden oproepen. 13

Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden, dat er nog een lange en moei-
zame weg moet worden afgelegd alvorens Suriname daadwerkelijk zijn
intrede zal kunnen doen in de groeifase van de zichzelf in stand houdende
ekonomische ontwikkeling: 4 Kenmerkend voor deze groeifase is, dat het
land in staat is zijn ekonomische ontwikkeling te financieren met groten-
deels uit het binnenlandse inkomen gevormde besparingen. In termen van
het buitenlandse betalingsverkeer betekent dit, dat de lopende rekening
van de betalingsbalans geen struktureel tekort mag laten zien. Zonder een
deugdelijke planning zal deze groeifase niet kunnen worden bereikt, omdat
het prijsmechanisme en de private sektor alleen niet bij machte zijn de vele
vicieuze cirkels te doorbreken. Het is de taak van het ekonomische beleid
het prijsmechanisme aan te vullen en de euvelen van de werking van dat
mechanisme te korrigeren. Daartoe moet het beleid zorgdragen voor een
efficiente uitvoering van een realistisch ontwikkelingsprogramma.
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I.3  HET TE BESTUDEREN BELEIDSINSTRUMENT

De problematiek van het ekonomische beleid kan, in aan de ekonomische
modellenleer ontleende terminologie, worden omschreven    als    het    zich
richten van de politiek van de overheid op verwezenlijking van bepaalde
waarden voor een samenstel van doelvariabelen met behulp van een aantal
instrumentvariabelen: 5 Het kiezen van de specifieke nationaal-ekonomi-
sche doelstellingen, het vaststellen van de rangorde tussen deze en van

- de maatschappelijke struktuur, waarin het ekonomische proces zich behoort
te voltrekken, zijn geen ekonomische, doch in hoofdzaak politieke aange-

legenheden. De ekonomie moet volstaan met het onderzoeken van de haal-
baarheid van de doeleinden, het toetsen van hun onderlinge konsistentie, het
aanwijzen van de middelen met behulp waarvan de doeleinden kunnen
worden verwezenlijkt en het aangeven van eventuele nadelige neveneffekten
van het overheidsbeleid.

De maatregelen, die de overheid kan nemen om realisatie van de sociaal-
ekonomische desiderata te bevorderen zijn zeer uiteenlopend van aard. Voor
de afbakening van het studieterrein is het wenselijk deze maatregelen aller-
eerst te klassificeren. Meer dan een globale onderverdeling kan een dergelijke
klassifikatie niet zijn, omdat - als uitvloeisel van de onderlinge afhankelijk-
heid van de ekonomische variabelen - het gevolg van een maatregel zich in
de regel over de getrokken scheidslijnen heen doet gevoelen. Wanneer wordt
uitgegaan van de tijdsduur, waarover het effekt der overheidsmaatregelen
zich uitstrekt, kunnen de volgende vormen van ekonomische politiek worden
onderscheiden: 16

a) de formele ekonomische politiek, die het geheel van instrumenten omvat,
gericht op beihvloeding van de entourage of de institutionele struktuur,
waarbinnen het ekonomische proces zich voltrekt. Een voorbeeld hiervan is
de nationalisatie van produktiemiddelen. Die maatregel heeft het karakter
van een hervorming van de institutionele basis van de ekonomie en heeft
doorgaans een duurzame werking.
b) de materiele ekonomische politiek, die binnen de bestaande institutionele
struktuur de inhoud van het ekonomische proces tracht te beihvloeden.

De materiele ekonomische politiek valt uiteen in twee delen, te weten de
struktuur- of lange termijnpolitiek en de konjunktuur- of korte termijn-
politiek. Met behulp van de struktuurpolitiek tracht men invloed uit te
oefenen op de konstanten en koefficienten van het ekonomische mechanis-
me. Deze konstanten en koefficiEnten vormen de uitdrukking van kwanti-
tatieve relaties tussen ekonomische grootheden. Zij berusten voornamelijk
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op technische en fysische faktoren. Een voorbeeld van een technische relatie
is de produktiefunktie, die het verband weergeeft tussen de benodigde hoe-
veelheden produktiefaktoren en de daarmee voortgebrachte c.q. voort te
brengen hoeveelheden eindprodukten. Fysische relaties hebben betrekking
op grootheden als de geld-, de konsumptie- en de importquote. De konjunk-
tuurpolitiek omvat alle maatregelen die, binnen de gegeven struktuur  van
het ekonomische proces, het feitelijke beloop van dat proces mede bepalen.

Bij de konjunktuurpolitiek kan vervolgens een onderscheid worden gemaakt
tussen instrumenten die primair bepalend zijn voor hetzij het aanbod van,
hetzij de vraag naar goederen en diensten. De onderlinge afhankelijkheid
van deze instrumenten is zodanig groot, dat zij vaak direkt of indirekt
simultaan van invloed zijn op zowel het aanbod als de vraag. Ter toelichting
het volgende. De vraag naar goederen en diensten wordt, in een monetair
georianteerde gedachtengang, in eerste aanleg bepaald door de omvang van
de maatschappelijke geldvoorraad en de omloopsnelheid van het geld. Een
politiek van vergroting van de geldvoorraad zal, bij een gelijkblijvende om-
loopsnelheid, de vraag naar goederen doen toenemen. Daarvan zal, indien
die vraag zich richt op in het binnenland voortgebrachte goederen en er nog
sprake  is van onderbezetting  van het produktieapparaat een stimulans uit.
gaan tot vergroting van het binnenlandse goederenaanbod.

Aan de hand van de in het voorgaande gegeven indeling van de instrumenten
van ekonomische politiek kan nu het werkterrein van deze studie worden
afgebakend. De studie richt zich op 6dn bepaald aspekt van de vraagzijde van
de konjunktuurpolitiek. Zij handelt over de geldpolitiek in ruime zin, voor
zover  die - krachtens de Bankwet  1956  -  aan de Centrale  Bank van  Suri-
name is toevertrouwd. Door middel van die politiek tracht de Bank de geld-
hoeveelheid en de bestedingen te reguleren, ten einde langs die weg de
realisatie van de nationaal-ekonomische doelstellingen te bevorderen.

Ekonomische ontwikkeling - in de zin van het op gang brengen van een
proces, gericht op het realiseren van de nationaal-ekonomische doelstellin-
gen - kan niet met behulp van slechts 66n instrument tot stand worden
gebracht. Daarvoor moet een samenhangend pakket van elkaar aanvullende
instrumenten worden gehanteerd. Gelet hierop zal in deze studie eveneens
aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het centrale bankbeleid
en de verschillende instrumenten van ekonomische politiek. Ook de proble-
matiek van de koordinatie van het beleid komt ter sprake. Deze studie steunt
op een gematigd monetaristische visie, waarbij weliswaar de geldhoeveelheid
als centraal beleidsinstrument wordt gekozen, echter zonder de effektiviteit
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van andere instrumenten in twijfel te trekken. Uitgegaan wordt van de nood-
zaak van een integrale hantering van beleidsinstrumenten, waarvan de geld-
hoeveelheid als een wezenlijk onderdeel wordt aangemerkt.

Ter verdere aanduiding van het studie-objekt valt op te merken, dat ekono-
mische ontwikkeling onder meer de opvoering van de kwaliteit en de kwan-
titeit van de produktiefaktoren vereist. Deze eis noodzaakt op zijn beurt
tot het verrichten van investeringen.   Er zijn enkele berekeningen beschik-

baar, die een zeer globale indruk geven van de omvang van de investeringen,
die tot rond het einde van de jaren tachtig in Suriname zullen moeten
worden verricht.17   Bij deze berekeningen is uitgegaan van het volgende:

a)  de werkloosheid dient konstant te blijven en wel op het in 1974 bereikte

niveau; dit houdt in, dat de toename van de vraag naar arbeid gelijk moet

zijn aan de groei van de beroepsbevolking, die op 4,5% per jaar is gesteld;

b) de arbeidsbesparing als gevolg van technische vooruitgang zal jaarlijks
eveneens 4,5% belopen;

c) als uitvloeisel van slijtage  zal  per jaar 3% van de, aan het begin van elk
jaar aanwezige, kapitaalgoederenvoorraad buiten werking worden gesteld.

Ten einde de doelstelling met betrekking tot de werkloosheid te kunnen
realiseren zal, gegeven de gekozen uitgangspunten, de bruto kapitaalgoede-

renvoorraad jaarlijks met 12% dienen te worden vergroot. Indien vervolgens
wordt aangenomen, dat er gemiddeld 3,2 eenheden kapitaal nodig zijn om
66n eenheid eindprodukt voort te brengen, dan dient de investeringsquote,

gedefinieerd als de verhouding tussen de investeringen en het bruto binnen-
landse produkt tegen marktprijzen, 38,4% te belopen. Voor het bereiken

van een situatie van volledige werkgelegenheid is zelfs een hogere inves-

teringsquote noodzakelijk.

Ofschoon, mede door de inmiddels opgetreden massale emigratie, de uit-
gangspunten van de zojuist weergegeven berekeningen niet langer in alle

opzichten aktueel zijn, kan worden gesteld, dat de beoogde versnelling van
de ekonomische ontwikkeling van Suriname omvangrijke investeringen zal
vergen. Hiermee wil niet gezegd worden, dat deze investeringen in feite ook
zullen kunnen worden gerealiseerd. Investeren vereist immers de aanwezig-
heid van diverse komplementaire produktiefaktoren. De mate waarin in-
vesteringen tot stand kunnen worden gebracht en de mogelijkheid tot het
terugdringen van de werkloosheid zijn niet zo zeer afhankelijk van een over-
schot aan een bepaald soort arbeid, doch veeleer van de omvang van de meest

schaarse produktiefaktor.
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Voor het verrichten van investeringen zijn uiteraard ook financieringsmid-
delen nodig. In het kader van deze studie is het van fundamenteel belang
onderscheid te maken tussen financieringsmiddelen, die al dan niet uit het
lopende binnenlandse inkomen zijn gevormd. Voor zover investeringen wor-
den gefinancierd met lopende binnenlandse besparingen, dragen de des-
betreffende transakties op zichzelf een monetair neutraal karakter, in de zin
dat daardoor de ekonomische kringloop niet wordt verstoord. Door die
transakties wordt de spontane gelijkheid tussen de vraag naar en het aanbod
van goederen en diensten niet verbroken.

In Suriname zijn de lopende binnenlandse besparingen bij lange na niet toe-
reikend ter financiering van de benodigde investeringen. In de periode  1957-
1977 was er, blijkens grafiek  1, al sprake van een struktureel spaartekort.
In de genoemde periode beliep de gemiddelde investeringsquote 27%, terwijl
de  spaarquote  nog geen 16% bedroeg. Het spaartekort was bijgevolg gemid-
deld  ruim  11%. Dit tekort moet in de eerste plaats worden toegeschreven
aan de beperkte omvang van het binnenlandse inkomen in verhouding tot
de verrichte investeringen. De spaarquote in Suriname beweegt zich welis-
waar, in vergelijking met die in soortgelijke ontwikkelingslanden, rond een
redelijk niveau, doch het binnenlandse inkomen is in absolute zin te laag om
alleen daaruit de middelen te putten om het gewenste investeringsprogram-
ma te kunnen financieren. Hierbij dient te worden bedacht, dat het tot
exploitatie brengen van de natuurlijke hulpbronnen en het scheppen van
werkgelegenheid, noodzaken tot het verrichten van investeringen, die nu
eenmaal niet alleen door de kleine bevolking kunnen worden opgebracht.
Volgens de eerder vermelde berekeningen zou een investeringsquote van
tenminste ruim 38% dienen te worden gerealiseerd. Door verlaging van het
niveau van de konsumptieve bestedingen zou enige extra ruimte kunnen
worden gekreeerd voor het doen van investeringen. Dit zou echter niet vol-
doende soelaas brengen. De praktische mogelijkheden  tot het terugdringen
van de konsumptie zijn beperkt, gegeven de vele onbevredigde basisbehoef-
ten. De neiging tot konsumeren wordt integendeel juist voordurend opge-
stuwd als uitvloeisel van het intensieve kontakt, dat Suriname heeft met
landen met een beduidend hogere levensstandaard.

Een bijkomend probleern is, dat een deel van de lopende besparingen in
chartale geldvorm wordt opgepot en niet resulteert in produktiekapaciteit
vergrotende investeringen.  In de periode 1957-1977 beliep het aandeel van
het chartale geld in de totale geldhoeveelheid gemiddeld 56%. De indruk
bestaat, dat een verhoudingsgewijs klein deel van het chartale geld wordt
gebruikt voor het financieren van de aankoop van kapitaalgoederen. Het
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GRAFIEK 1
Besparingen, investeringen en spaarsaldo

(in procenten van het bruto binnenlandse produkt)
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komt, evenals in de overige ontwikkelingslanden, ookvaak voor, dat bespa-

ringen, nationaal-ekonomisch bezien, in andere niet dan wel minder-produk-
tieve richtingen worden aangewend, zoals voor het beleggen in vreemde

valuta, edele metalen en luxe woningen: 8  Het een en ander heeft tevens

tot gevolg, dat de verhouding tussen de door de gezamentijke financidle
instellingen aangetrokken gelden - exclusief de zichtdeposito's - en de
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totale binnenlandse besparingen, welke  als een globale indikator voor  de
rol van deze instellingen bij het aantrekken van besparingen kan worden
aangemerkt, in de genoemde periode in Suriname gemiddeld slechts een
kwart bedroeg.19  Deze lage verhouding beperkt de mogelijkheid tot het
verstrekken van investeringskredieten.

Het ontoereikend zijn van de lopende besparingen noopt tot het doen van
een beroep op zogenaamde monetaire financieringsmiddelen. Deze zijn niet
verkregen uit het lopende produktieproces, doch zijn afkomstig van binnen-
landse geldkreatie, van geldtoevoer uit het buitenland dan wel van in geld-
vorm aanwezige kasreserves. Monetaire financieringstransakties verstoren
de ekonomische kringloop. Zij resulteren in toeneming van de koopkracht-
stroom, waardoor een vraag naar goederen en diensten wordt uitgeoefend,
waartegenover, althans in eerste instantie, geen overeenkomstig aanbod van
goederen en diensten staat. Voor het monetaire beleid is het onderscheid
tussen monetaire en monetair-neutrale financiering van principiele beteke-
nis. 2 0 Zoals opgemerkt verstoren monetair-neutrale transakties, in tegen-
stelling tot monetaire transakties, de ekonomische kringloop niet.

Monetaire financiering kan in beginsel zeer uiteenlopende gevolgen hebben,
te weten: 2 1

a) de inschakeling van ongebruikte produktieve krachten, waardoor een
vergroting van de produktie wordt bereikt en een stijging intreedt van zowel
het reele als het nominale binnenlandse inkomen;
b) een inflatoire toeneming van prijzen en inkomens, die slechts het nomi-
nale binnenlandse inkomen doet stijgen, maar het reale inkomen ongemoeid
laat;

c) het ontstaan van een tekort op de lopende rekening van de betalingsba-
lans, waardoor het totaal der aan de nationale ekonomie beschikbaar ko-
mende goederen en diensten ten laste van het buitenland wordt vergroot,
echter zonder dat daarbij de binnenlandse produktie wordt verhoogd;
d) het van overheidswege ingrijpen in het ekonomische proces om het
optreden van de onder b) en c) vermelde verschijnselen, welke doorgaans
als ongewenst worden aangemerkt, te verhinderen. Een dergelijk ingrijpen
zal op zichzelf leiden tot akkumulatie in handen van het publiek van on-
vrijwillig aangehouden geld, hetgeen een latente inflatie en een zwarte markt
in goederen en diensten kan doen ontstaan.

Na de voorgaande uiteenzetting kan worden gesteld, dat het objekt van de
onderhavige studie in wezen bestaat uit bestudering van twee monetaire
vraagstukken. Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de wijze waarop en
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de mate waarin, gegeven de specifieke struktuur van de Surinaamse ekono-

mie, het gebruik van monetaire financieringsmiddelen van invloed is geweest
c.q. zal zijn op de ekonomische ontwikkeling van het land. Het tweede

vraagstuk betreft de wijze waarop en de mate waarin de Centrale Bank van

Suriname, via hantering van de haar ter beschikking staande instrumenten
van monetaire politiek, het doen van een beroep op monetaire financierings-

middelen kan reguleren.

Bij analyse van de aan de 9rde gestelde vraagstukken is gekozen voor een

benaderingswijze, welke is gebaseerd op de in de loop van de jaren vijftig in
Nederland tot ontwikkeling gekomen theorie van de monetaire politiek.2 2

Deze   theorie,   die in principe een kombinatie   is   van de theorie   van  het

monetaire evenwicht en van de kasvoorraad-variant van de kwantiteits-

theorie, dreigt in Nederland geleidelijk op de achtergrond te geraken en te
worden verdrongen  door meer ·variabelen omvattende, komplexe modellen.
In een land als Suriname, met zijn doorzichtige ekonomische en financitle

struktuur, zijn deze modellen evenwel in het algemeen niet goed bruikbaar
als leidraad voor de monetaire politiek, omdat de daaraan ten grondslag

liggende vooronderstellingen aldaar nauwelijks aktueel zijn. Zonder    de

betekenis van deze modellen voor het doel waarvoor zij gekonstrueerd zijn
in twijfel te willen trekken, valt op te merken, dat zij vormen van samen-

hangen bevatten, die niet zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden

in Suriname. Zij zijn overigens ook niet met die bedoeling opgezet. Boven-

dien ontbreken de benodigde statistieken voor het toetsen van eventueel
toch nog relevante onderdelen  van die modellen. Hetzelfde geldt  voor de
kontinue stroom van, vaak sterk polemische, monetair-theoretische geschrif-
ten, die sedert enige tijd - onder invloed van een oplevende belangstelling
voor monetaire vraagstukken - in de industrielanden opnieuw op gang is
gekomen. Hierdoor is een, steeds groter wordende, kloof ontstaan tussen

de hedendaagse monetaire theorie en de Surinaamse praktijk.

In dit proefschrift wordt geargumenteerd,  dat  voor het doorlichten  van
de eenvoudige Surinaamse ekonomie kan worden volstaan met een niet in-
gewikkeld, aangepast model. Het ligt in de bedoeling aannemelijk te maken,
dat de Nederlandse monetaire theorie van de jaren vijftig - in haar oor-
spronkelijke, minst uitgebreide vorm - als een bij uitstek bruikbaar hulp-
middel kan dienen bij de analyse van de monetaire ontwikkeling en het uit-
stippelen  van het monetaire beleid in Suriname.  De  hier te geven beschou-

wingen zijn primair afgestemd op de behoeften van de Surinaamse monetaire
autoriteiten. Aangezien er weinig analytische publikaties zijn verschenen

over de monetaire ontwikkeling en de relatie tussen die ontwikkeling en de
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sociaal-ekonomische gang van zaken in Suriname, is besloten deze studie
een uitgestrekt terrein te doen beslaan. Een dergelijke ruime afbakening van
het onderzoekterrein brengt uiteraard met zich, dat niet bij alle te behan-
delen onderwerpen even uitvoerig kan worden stilgestaan. De onderhavige
studie heeft  dan  ook  meer het karakter  van een eerste algemene orientatie,
welke beoogt te inspireren tot verder onderzoek van de, soms fragmentarisch,
besproken verschijnselen. Tenslotte zij vermeld, dat de studie, qua opzet
en stijl, zodanig is geredigeerd, dat een brede groep van belangstellenden
zonder al te veel moeite er kennis van kan nemen. Op deze wijze wordt
getracht de relevantie van monetaire verschijnselen voor de ekonomische
ontwikkeling van Suriname in ruime kring onder de aandacht te brengen.

I.4  INDELING VAN HET WERK

Het proefschrift omvat 8 hoofdstukken. Na deze inleidende opmerkingen
volgt in hoofdstuk Il een opsomming van een aantal basisgegevens betref-
fende het institutionele kader, waarbinnen het centrale bankbeleid zich
moet voltrekken. De reikwijdte en de effektiviteit van dat beleid worden
in sterke mate bepaald door het bedoelde kader. Eerst komen enkele fysieke
aspekten van de ekonomische struktuur van de Surinaamse volkshuishouding
aan de orde. In aansluiting daarop zal aandacht worden besteed aan een
aantal financi6le aspekten. Daarbij zal onder andere worden nagegaan, welke
verdeling van taken en verantwoordelijkheden er krachtens de huidige wet-
geving bestaat tussen de diverse monetaire beleidsinstanties. Tevens wordt
ingegaan op de struktuur van het financidle apparaat.

In hoofdstuk III wordt gezocht naar een praktisch hanteerbare richtsnoer
voor het monetaire beleid. Er worden aldaar bedenkingen aangedragen tegen
het als zodanig gebruiken van de door de wetgever aan de Centrale Bank van
Suriname opgelegde taak, namelijk het bevorderen van de stabiliteit in de
waarde van de geldeenheid van Suriname. Getracht wordt aannemelijk te
maken, dat het de voorkeur verdient om bij de keuze van een geldpolitieke
norm uit te gaan van variabelen, die rechtstreeks betrekking hebben op de
geldsfeer, te weten geldschepping en -vernietiging, ont- en oppotting. Mede
op grond hiervan wordt aanbevolen de, door Koopmans gedefinieerde, kon-
ceptie van het monetaire evenwicht als uitgangspunt voor het monetaire
beleid te gebruiken. Monetair evenwicht wordt hier omschreven als een
situatie, waarbij in een bepaalde periode spontaan overeenstemming bestaat
tussen geldschepping en ontpotting enerzijds en geldvernietiging en oppot-
ting anderzijds. Monetair evenwicht kan op verschillende niveau's van al-
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gemene bedrijvigheid bestaan. Ter realisatie   van   de  in de Planwet   1973
vermelde nationaal-ekonomische doelstellingen - die in essentie overeen-
stemmen met de algemeen aanvaarde desiderata van de ekonomische poli-
tiek - verdient het de voorkeur om het bereiken van monetair evenwicht
op een zo hoog mogelijk peil van bedrijvigheid na te streven. Deze situatie
wordt aangeduid met het begrip kapaciteitsevenwicht. Ten einde bovendien
het noodzakelijke evenwicht op de totale rekening van de betalingsbalans
te kunnen realiseren moet de monetaire financiering voor een belangrijk
deel uit buitenlandse bron afkomstig zijn. Door geldtoevoer uit het buiten-
land kan de druk op de lopende rekening van de betalingsbalans, die gepaard
gaat met het gebruik van monetaire financieringsmiddelen, worden opge-
vangen.

Monetair evenwicht is alleen als vertrekpunt voor de geldpolitiek te hanteren,
indien er een methode van diagnostiek voorhanden is met behulp waarvan
kan worden geregistreerd o f de ontwikkeling van de volkshuishouding al dan
niet monetair evenwichtig verloopt. Hier doet zich de fundamentele moei
lijkheid gevoelen, dat de spontane of voorgenomen disposities van de eko-
nomische subjekten, waarop het begrip monetair evenwicht betrekking heeft,
zich in beginsel onttrekken aan direkte waarneming en bijgevolg niet recht-
streeks te meten zijn. Ten einde deze moeilijkheid tot op zekere hoogte te
ondervangen dient men te trachten een statistisch hanteerbare formule te
konstrueren, die te beschouwen is als een uitdrukking voor monetair even-
wicht en die, ofschoon noodzakelijkerwijs afwijkend van de zuiver theoreti-
sche konceptie, deze laatste zo dicht mogelijk benadert. Een dergelijke werk-
wijze is gevolgd door Holtrop, voormalig president van De Nederlandsche
Bank N.V. In hoofdstuk IV wordt een interpretatie van die methode gegeven.
Vervolgens wordt geargumenteerd, dat de beschreven methode een bruik-
baar hulpmiddel vormt voor het evalueren van de monetaire ontwikkeling
in Suriname.

Hoofdstuk V bevat een, op de aangepaste methode van Holtrop gebaseerde,
analyse van de monetaire ontwikkeling in Suriname gedurende het tijdvak
1957-1977. Het doel van de te verrichten analyse is om na te gaan in welke
mate de overheid dan wel de private sektor een beroep hebben gedaan op
monetaire financieringsmiddelen en in hoeverre dat beroep bepalend is
geweest voor de afloop van het ekonomische proces.

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de monetaire aspekten van het toe-
komstige ontwikkelingsproces. Dit proces zal een aanzienlijke opvoering
van de bestedingen met zich brengen. De bestedingstoename zal voor een
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belangrijk deel door de overheid worden veroorzaakt en mede worden gefi-
nancierd met in het kader van de ontwikkelingssamenwerking verkregen
buitenlandse geldmiddelen. Daardoor zal naar verwachting de kapitaalimport
fors oplopen. Het gaat in dat hoofdstuk om het formuleren van voorwaar-
den, in zowel de redle als de geldsfeer, die dienen te worden vervuld, opdat
de beoogde versnelling van de ekonomische ontwikkeling wordt gerealiseerd,
onder handhaving van evenwichtige monetaire verhoudingen.

Het werkterrein van de Centrale Bank van Suriname is bij wet begrensd. Als
gevolg daarvan is het bereiken van een situatie van kapaciteits- en betalings.
balansevenwicht niet uitsluitend afhankelijk van de politiek van de Bank. In
hoofdstuk VII wordt gesproken over de mogelijkheden, waarover de centrale
bank beschikt, om via haar eigen kredietbeleid en dat van de onder haar
toezicht vallende algemene banken, de realisatie   van deze evenwichten   te
bevorderen. Tevens worden de begrenzingen, waarmee het beleid wordt
gekonfronteerd, aangegeven. Tegen de achtergrond van het institutionele
kader van de Surinaamse ekonomie, zal ook worden nagegaan in welke mate
de door de wet aan de Bank ter beschikking gestelde instrumenten doelmatig
kunnen worden gehanteerd. Er wordt uiteengezet, dat - mede vanwege het
ontbreken van een ontwikkelde openbare vermogensmarkt in Suriname -
de effektiviteit van de instrumenten, waarmee men de geldhoeveelheid op
een indirekte wijze tracht te veranderen, in het algemeen onvoldoende zal
zijn. Bijgevolg zal moeten worden teruggevallen op een meer rechtstreeks
ingrijpen in het financieringsproces. Daarbij zal, zoals thans reeds het geval
is, in sterke mate moeten worden gesteund op onderling overleg tussen de
overheid, de centrale bank en de algemene banken, alsmede op het instru-
ment van het kredietplafond. In dat hoofdstuk wordt voorts een overzicht
en een evaluatie gegeven van de tot nu toe genomen monetair-politieke
maatregelen.

Hoofdstuk VIII geeft tenslotte, naast een samenvattende konklusie   ten
aanzien van de te verwachten effekten van monetaire financiering op een
ekonomie als de Surinaamse, enkele aanbevelingen inzake het te voeren
monetaire beleid in het algemeen en de centrale bankpolitiek in het bijzonder.
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II

BASISGEGEVENS VOOR HET MONETAIRE BELEID

11.1 INLEIDING

In paragraaf I.3 werd uiteengezet, dat een vergroting van de koopkracht-
stroom, die voortvloeit uit het verrichten van monetaire financieringstrans-
akties, in beginsel zeer uiteenlopende gevolgen kan hebben. Deze gevolgen
kunnen tot uitdrukking komen in het oplopen van het reele dan wel het
nominale inkomen en/of in het betalingsbalanssaldo, maar kunnen ook
uitmonden in overheidsingrijpen in het ekonomische proces om eventuele
repercussies van de monetaire financiering te onderdrukken. Van een
gunstig gevolg kan doorgaans alleen worden gesproken, indien de koop-
krachtverruiming leidt tot inschakeling van onbenutte produktieve krachten
in het produktieproces en tot het toenemen van het retle inkomen. Het al
dan niet optreden van dit gunstige gevolg en de kwantitatieve importantie
daarvan hangen af van de mogelijkheid tot opvoering van het produktie-
volume en van de mate waarin de gestegen vraag zich richt op de binnen-
landse voortbrenging.

Naarmate een situatie van volledige bezetting van het produktieapparaat
dichter wordt benaderd en naargelang de marginale importquote hoger is,
zal de ruimte kleiner zijn om via monetaire financiering een toeneming van
het produktievolume te bewerkstelligen. Onder deze omstandigheden zal de
monetaire financiering veeleer nadelige gevolgen oproepen.  Het  is  te  ver-
wachten, dat dan primair de prijzen van goederen en diensten zullen stijgen
en dat de betalingsbalans zal verslechteren. Laatstgenoemd effekt zal daarbij
domineren, indien het internationale handelsverkeer van een land intensiever
is en dat verkeer minder wordt gehinderd door een protektionistische over.
heidspolitiek.
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Het niveau van de bestaande produktiekapaciteit van een land en de moge-
lijkheid tot opvoering van deze kapaciteit zijn afhankelijk van de beschik-
baarheid en van de produktiviteit van de produktiefaktoren natuur, arbeid
en kapitaal. De produktiviteit wordt, naast faktoren als de stand van de
technische kennis, de arbeidsinspanning en de wijze van organisatie van de
produktie, bepaald    door de schaarsteverhoudingen tussen de produktie-
faktoren. Het overvloedig aanwezig   zijn    van 6dn produktie faktor    is   niet
voldoende    om te kunnen produceren. Daarvoor   is het kombineren   van
elkaar aanvullende produktiefaktoren vereist. Indien die komplementaire
faktoren niet beschikbaar   zijn,   kan de overvloedige produktie faktor  niet
volledig worden benut. De grootte en de groei van de produktiekapaciteit
hangen, gegeven de begrensde mogelijkheden van substitutie tussen de
produktiefaktoren onderling, derhalve af van de meest schaarse produktie-
faktor. Of deze produktiekapaciteit in feite ook volledig zal worden benut
is   afhankelijk van verschillende vraagbepalende faktoren, waaronder  de
koopkrachtstroom, de aard van het binnenlandse goederenaanbod, de
preferenties van de afnemers en de konkurrentiekracht ten opzichte van
het buitenland.

Tussen de landen onderling zijn er aanzienlijke verschillen in beschikbaarheid,
kwaliteit en relatieve schaarste van produktie faktoren. Die verschillen
worden ook aangetroffen  bij de landen, die behoren  tot de bepaald  niet
homogene groep van ontwikkelingslanden. Zo gaat bijvoorbeeld in diverse
ontwikkelingslanden een overvloedig aanbod van ongeschoolde arbeid
gepaard met gebrek aan natuurlijke hulpbronnen en kapitaalgoederen. In
sommige andere landen zijn daarentegen natuurlijke hulpbronnen in ruime
mate beschikbaar, terwijl nu eens kapitaal dan weer een bepaalde soort
arbeid - bijvoorbeeld geschoolde of leidinggevende arbeid - als de meest
schaarse produktiefaktor moet worden aangemerkt.

Het voorgaande brengt met zich, dat van geval tot geval moet worden be-
keken welke strategie ter vermeerdering van de produktie van toepassing is
op het land, dat het objekt van studie vormt. Hetzelfde geldt voor de
monetaire politiek. De struktuur van de ekonomie en de fase van konjunk-
tuur, waarin de betreffende ekonomie zich bevindt, bepalen in hoofdzaak
welk gevolg bij het verrichten van monetaire financieringstransakties in feite
dominant zal zijn. Het uiteindelijke resultaat van die transakties verschilt in
de  regel, zo  niet in kwalitatieve  dan  toch in kwantitatieve zin, derhalve van
land tot land en van tijd tot tijd. Dit voert tot de konklusie, dat een expan-
sieve monetaire politiek gericht op bevordering van de produktie niet voor alle
landen en onder alle omstandigheden even zinvol zal zijn. Het bovenstaande
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maakt duidelijk, dat bij het formuleren van richtlijnen voor de monetaire
politiek vooraf zal moeten worden aangegeven aan welk type volkshuishou-

ding men refereert.

Alvorens aandacht kan worden besteed aan het eigenlijke onderwerp van
deze studie, te weten het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suri-

name, dient - gelet op het voorgaande - te worden nagegaan hoe in Suriname

de vraag- en aanbodverhoudingen in de goederensfeer liggen. Dit geschiedt
door in het onderhavige hoofdstuk onder meer een beknopte typologie van
die volkshuishouding te geven. Allereerst komen de aanbodfaktoren aan
de orde. Vervolgens wordt een aantal institutionele en financiele aspekten
van de ekonomische struktuur besproken. Die aspekten zijn van belang van-

wege hun invloed op de koopkrachtstroom en dientengevolge op de vraag

naar   goederen en diensten. Er wordt beschreven welke instanties belast

zijn met het in omloop brengen van geld. Voorts wordt ingegaan op de
onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die er, krachtens

de huidige wetgeving, bestaat tussen de verschillende monetaire beleids-

instanties. Die taakverdeling bepaalt in sterke mate de reikwijdte en de
effektiviteit van het centrale bankbeleid. Ten einde inzicht te krijgen in de
werkingssfeer van dat beleid, wordt tenslotte een overzicht gegeven van de

diverse groepen van financiBle instellingen, die in Suriname werkzaam zijn.

Met behulp van de, in dit hoofdstuk aangedragen, basisgegevens zal vervol-

gens worden geanalyseerd, welke konsekwenties het een en ander heeft voor
de monetaire politiek in het algemeen (hoofdstuk III) en voor het centrale
bankbeleid in het bijzonder (hoofdstuk VII).

11.2   KARAKTERISTIEKEN VAN DE SURINAAMSE EKONOMIE

In Suriname staat het aanbod van goederen en diensten onder invloed van
enkele specifieke karakteristieken in de ekonomische struktuur van die
volkshuishouding. Naast die karakteristieken spelen andere faktoren een rol.
die ook worden aangetroffen in bepaalde kleine ontwikkelingslanden met
name  in het Caraibisch gebied. Aangezien er in de afgelopen jaren verschei-

dene publikaties over de Surinaamse ekonomie zijn verschenen, wordt in
deze paragraaf volstaan met het geven van een korte beschrijving van enige

fysieke aspekten van de ekonomische struktuur van Suriname, die relevant
zijn voor het objekt van de onderhavige studie. Daarbij zal, tenzij anders

vermeld, worden uitgegaan van gegevens, die betrekking hebben op 1977
dan wel van cijfers, die voor het genoemde jaar indikatief geacht kunnen
worden. Bij het schrijven var, deze tekst kon niet worden beschikt over
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voldoende statistieken over latere jaren. Met name het niet voorhanden
zijn  van de nationale rekeningen  over   1978  en 1979 heeft het maken  van
een bevredigende kwantitatieve analyse van het ekonomische gebeuren in
de laatstgenoemde jaren verhinderd. Als uitvloeisel hiervan strekt  deze  ana-
lyse zich in het algemeen uit tot en met 1977. Enkele inmiddels gepubli-
ceerde cijfers van latere datum over andere grootheden zijn - waar daartoe
de gelegenheid bestond - alsnog in de tabellen verwerkt. In de tekst is ook
- zo niet in kwantitatieve, dan toch wel in kwalitatieve zin - zo veel moge-
lijk rekening gehouden met relevante ontwikkelingen na 1977, die de
strekking van het betoog wezenlijk kunnen beihvloeden. De nauwkeurigheid
van de hier gebruikte gegevens - die zijn ontleend aan dan wel afgeleid uit
publikaties van diverse officiale instanties, zoals het Algemeen Bureau voor
de Statistiek, de Stichting Manbureau Suriname en de Centrale Bank van
Suriname - is overigens niet altijd even groot; sommige van deze cijfers
hebben meer het karakter van schattingen.

Uit bovenbedoelde publikaties kunnen de volgende essentiele karakteris-
tieken van de Surinaamse ekonomie anno 1977 worden gedestilleerd:
- een kieine, ethnisch heterogene bevolking, bestaande uit ongeveer 385.000

personen, waarvan meer dan een derde longer is dan  15 jaar;
- de beschikbare natuurlijke hulpbronnen zijn, mede door gebrek aan bin-

nenlandse arbeid en besparingen, in onvoldoende mate in exploitatie
genomen;

- een nominaal nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, dat in het
algemeen gunstig afsteekt bij dat van andere ontwikkelingslanden en dat
volgens schatting van de Wereldbank circa US$. 1650 of Sf. 3000 beloopt;

- een disharmonische ekonomische struktuur, die enkele moderne produk-
tie-eenheden en voor het overige een klein, verouderd en onderontwikkeld
produktieapparaat omvat;

- het  domineren  van de bauxietsektor in de produktie, de export en de
overheidsinkomsten;

- het optreden van grote sektorale en regionale inkomensverschillen;
- een  op vele gebieden gebrekkige en verscheidene hiaten vertonende tech-

nische en maatschappelijke infrastruktuur;
- een relatief omvangrijk overheidsapparaat  en een overeenkomstig over-

heidsbudget van 45% van het bruto binnenlandse produkt, met een finan-
cieringstekort van 1 6%, dat vooral wordt gedekt met middelen verkregen
in het kader van de internationale ontwikkelingssamenwerking;

- een, met betrekking  tot het lopende betalingsverkeer, nagenoeg geheel
open ekonomie, met een verhoudingsgewijs aanzienlijk internationaal
goederen- en dienstenverkeer ten belope van in totaal 135% van het bin-
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nenlandse produkt. Dit resulteert in een struktureel deficit in het lopende
verkeer, dat doorgaans ruimschoots wordt gekompenseerd door een netto
kapitaalimport;

- een, internationaal bezien, hoog niveau van ontvangen c.q. te ontvangen
ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking.

De voorgaande opsomming van karakteristieken indiceert, dat Suriname
primair wordt gekonfronteerd met een tekort aan binnenlandse arbeid en
kapitaal. Dit tekort wordt ten dele opgevangen door de invoer van deze
produktiefaktoren uit het buitenland. Die invoer vindt plaats in het kader
van partikuliere investeringen en langs de weg van de internationale ontwik-
kelingssamenwerking. Daarbij is de in het verleden verrichte invoer van
financieringsmiddelen en de voor de komende jaren verwachte kapitaal-
import, in verhouding tot de kwalitatieve arbeidsvoorziening, ruim te
noemen. Dit brengt met zich, dat niet zo zeer gebrek aan geldkapitaal en
deviezen, doch veeleer een tekort aan geschoolde arbeid als 66n van de voor-
naamste knelpunten bij het streven naar ekonomische ontwikkeling wordt
ervaren. De situatie in Suriname wijkt wezenlijk af van die in vele andere

niet-olieproducerende ontwikkelingslanden, waar er sprake is van een over-
vloed van vooral niet gekwalificeerde arbeidskrachten en van een nijpend
deviezentekort.

De relatieve schaarste aan bepaalde kwaliteiten arbeid vormt een belemme-
ring voor de vlotte uitvoering van het lopende Meeijaren Ontwikkelings-
programma. In het kader van dit programma wordt thans een aanmerkelijke
verhoging van de investeringsaktiviteiten doorgevoerd, die grotendeels wordt
gefinancierd met buitenlands kapitaal. Een soortgelijk probleem deed zich
voor bij de simultane uitvoering van de projekten in het kader van het
Brokopondoplan en die van het Tienjarenplan in de eerste helft van de
jaren zestig. Een noemenswaardige vergroting van de produktiekapaciteit in
Suriname vereist vooral de verruiming van het vermogen tot het efficient
absorberen van geldkapitaal door verbetering van de kwalitatieve arbeids-
voorziening: Daarbij zal de prijs en de produktiviteit van de arbeid zodanig
dienen te zijn, dat met het buitenland kan worden gekonkurreerd. Deze
voorwaarde stelt een grens aan de mogelijkheid tot vermeerdering van het
arbeidsaanbod door het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten.

De import van gekwalificeerde arbeid is in het algemeen een kostbare zaak,
omdat in het buitenland vaak hogere lonen worden betaald voor het ver-
richten van de bedoelde soort arbeid, terwijl aan de immigratie extra kosten
verbonden zijn. Daarnaast zal een eventuele ongelijke vergoeding van binnen-
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en buitenlandse arbeid de neiging doen ontstaan tot verhoging van het
algemene loonpeil.

Het te kort schietend aanbod van geschoolde arbeid staat primair in ver-
band met de geringe omvang van de bevolking. Daarnaast is het aandeel
van jeugdigen in de totale bevolking relatief hoog. Hierdoor is de beroeps-
bevolking nog geen derde van de totale bevolking, hetgeen, naar interna-
tionale maatstaven, laag te noemen is. Een ander probleem is, dat men bij
de scholing in het verleden het aksent heeft gelegd op het algemeen vormend
onderwijs, waardoor - ondanks de aanleg, die de bevolking blijkt te hebben
voor het aanleren van de moderne techniek - de technische vakopleidingen
onvoldoende zijn uitgebouwd. Via de onlangs ingestelde natuur-technische
studierichtingen aan de Universiteit van Suriname wordt getracht de ter
zake bestaande leemte weg te werken. Tenslotte is het kwalitatieve arbeids-
tekort ook ontstaan, doordat veel geschoolden zijn geemigreerd. Als uit-
vloeisel   van deze emigratie  is de bevolkingsgroei,  die   tot 1967 opvallend
hoog was en gemiddeld 3,5% per jaar beliep, in de periode 1967-1973 terug-
gelopen tot 2,3% per jaar. Door de versnelling van de uittocht uit het land,
die optrad aan de vooravond van het afkondigen van de staatkundige onaf-
hankelijkheid, is de bevolking in de jaren 1973-1975 zelfs gedaald en wel in
totaal met 4,5%. In de daaropvolgende twee jaar is de bevolking weer geste-
gen, namelijk met 2,7% per jaar. Tegen het einde van de jaren zeventig steeg
de emigratie opnieuw. Het een en ander heeft ertoe geleid, dat er onvoldoen-
de scholing en ervaring is met betrekking tot moderne arbeidsmethoden
in de lagere rangen. Voorts zijn er te weinig technische, orginlisatorische en
leidinggevende bekwaamheden in de hogere funkties. Aan de hiermee ge-
paard gaande problemen kan vaak slechts afdoende het hoofd worden
geboden bij projekten met goede rentabiliteitsvooruitzichten.

Het aanbodtekort op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt gaat gepaard
met werkloosheid bij het minder geschoolde en het ongeschoolde deel van
de bevolking. Deze werkloosheid moet kennelijk voor een groot deel worden
toegeschreven aan het niet op de vraag afgestemd zijn van de aard van het
aanbod van arbeid. Realistische gegevens over de omvang van de open
werkloosheid zijn niet voorhanden. Daarnaast is er sprake van verborgen
werkloosheid, die vooral voorkomt  bij de overheid en  in de handels- en
landbouwsektor. Het achterblijven van de kreatie van proditktieve arbeids-
plaatsen bij de groei van de beroepsbevolking heeft geleid tot een toe-
nemende betekenis van de overheid als werkverschafster. Het aandeel van
het aantal landsdienaren in de beroepsbevolking steeg daardoor tot bijna
30%. Dit aandeel is onevenredig hoog, ook indien rekening wordt gehou-
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den met de omstandigheid, dat in een kleine gemeenschap met een ver-
spreide bevolking als de Surinaamse het aantal overheidsambtenaren nood-

gedwongen groot moet zijn. Ondanks de bestaande werkloosheid kampen

sommige bedrijven met het probleem, dat zij onvoldoende personeel kun-
nen aantrekken voor het verrichten van zwaar en als minder aantrekkelijk
beschouwde arbeid. Hierdoor is de immigratie van arbeiders uit naburige
landen in de hand gewerkt. Mede op grond hiervan heeft men zich wel eens
afgevraagd of alle werklozen tot de werkwilligen gerekend kunnen worden.

De kleine bevolking is er mede oorzaak van, dat de natuurlijke hulpbronnen
in onvoldoende mate zijn benut. Slechts een achtste deel van het totale
landoppervlak is thans in ekonomische exploitatie. In deze is ook indikatief,
dat de bevolkingsdichtheid niet meer dan 2,5 personen per km2 beloopt. De

bevolking is bovendien gekoncentreerd in de kuststrook. In en om de hoofd-
stad is bijna 70% van de bevolking gevestigd. Momenteel zijn voor de produk-
tie vooral van belang de bauxietlagen, de landbouwgronden langs de kust,
de bossen in het binnenland en de waterkracht der rivieren, die het op-
wekken van energie mogelijk maakt. De natuurlijke hulpbronnen hebben
aanleiding gegeven tot vestiging van enkele buitenlandse grootbedrijven, die
zich kenmerken door een hoge kapitaalintensiteit, een efficiente bedrijfs-
voering en een op de export gerichte produktie. Daarnaast is een aantal,

voor   een   deel   op die hulpbronnen geente, initiatieven van binnentandse
origine van de grond gekomen.

Ten gevolge van de geringe grootte en dichtheid van de bevolking is ook de
betekenis van bedrijven, die goederen voortbrengen voor het binnenland,
bescheiden. Een markt van de grootte, de heterogene samenstelling en de

koopkracht van Suriname, biedt uiteraard slechts in een beperkt aantal geval-
len de mogelijkheid tot vestiging van, op de binnentandse goederenvoor-

ziening gerichte, bedrijven van enige omvang. De ruimte voor het opzetten
van nieuwe importvervangende industriean wordt begrensd, doordat de,
voor de levensvatbaarheid  van die industrieen vereiste, groeimogelijkheden
van de afzet in het algemeen klein zijn. De produktie van goederen wordt
vooral verzorgd door enkele grote exportindustrieen in de sektoren mijn-,
land- en bosbouw. In 1977 behep de export een bedrag ter grootte van
bijna 62% van het binnenlandse produkt. In vergelijking met de export-

industrieen zijn de overige bedrijven klein en kenmerken zich in de regel
door een betrekkelijk lage arbeidsproduktiviteit en vrij hoge produktie-
kosten. Onderlinge leveringen tussen goederenproducerende bedrijven vinden

er, vanwege de eenzijdige produktiestruktuur, nauwelijks plaats. Van diver-

sifikatie   van de ekonomie   is geen sprake. De benodigde investerings-  en
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konsumptiegoederen worden voor een belangrijk deel geimporteerd. Het
aanbod van goederen en diensten in Suriname is voor een groot deel af-
komstig uit het buitenland. In 1977 bedroegen de totale uitgaven op de
lopende rekening van de betalingsbalans circa 74% van het binnenlandse
produkt. De importerende handel heeft als gevolg hiervan een belangrijke
plaats in de ekonomie.

In het produktiepakket neemt de bauxiet en de daarop gebaseerde verwer-
kende industrie een dominerende positie in. Zoals blijkt uit tabel 1 was
in 1977 bijna een kwart van de binnenlandse produktie afkomstig van de
sektor mijnbouw en bauxietverwerking. In het genoemde jaar nam die
sektor 80% van de exportwaarde en 40% van de overheidsinkomsten voor
zijn rekening. Vanwege het kapitaalintensieve karakter van het produktie-
proces is de direkte kreatie van werkgelegenheid bescheiden. Slechts 8%
van de beroepsbevolking is in die sektor werkzaam. De aktiviteiten in de
bauxietsektor induceren echter werkgelegenheid bij met name de overheid
en bij verschillende dienstverlenende bedrijven, waaronder de importerende
handel. Volgens een ruwe schatting wordt voor elke werkende in de mijn-

TABEL 1
Struktuur van de produktie, werkgelegenheid en export

(in procenten van het totaal)

Omschrijving produktie werkgelegenheid export
*

1

1957 1967 1977 1957 1967 1977 1937 1967 1977

Landbouw, vee- 10    8    9      40   26   26      10   10   16
teelt en visserij

Bosbouw en hout-      3        3 1 244 10    4    2
verwerking

Mijnbouw en bau-     34      35      24             4        8        8           80      86      80
xietverwerking

Overige industrie      10     11     11         12     19     15         -      -      -
en bouwnijverheid

Overheid  14 14 22 17 23 28 - - -

Andere sektoren     29    29    33        25    20    19        -     -      2
-

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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bouw bijna 3 arbeidsplaatsen elders gekreeerd, waardoor in totaal toch nog
ongeveer een derde van de werkzame beroepsbevolking van de mijnbouw
afhankelijk is.2

De beschreven struktuur van de produktie heeft in Suriname een zogenaamde
"enclave-ekonomie" doen ontstaan.3 De moderne exportindustriedn heb-
ben - tezamen met de overheidsbestedingen in het kader van de ontwikke-

lingssamenwerking - zorg gedragen voor een relatief hoge kapitaalvorming
en een daarmee overeenstemmende per capita inkomen. De ekonomische

aktiviteit is echter grosso mBdo in enkele ekonomische komplexen gekon-

centreerd, waardoor een riskante eenzijdigheid bestaat.4 Deze komplexen

zijn bovendien geisoleerd en hebben slechts beperkte uitstraling en vervlech-

tingen met de rest van de volkshuishouding. Dit weerspiegelt zich in een

disharmonische en dualistische struktuur  van de produktie, in aanzienlijke
verschillen in produktiviteit en .inkomensniveau tussen de diverse bedrijfs-
takken en regio's, alsmede in een bescheiden volume van de onderlinge

leveringen tussen goederenproducerende bedrijven. Ondanks het betrekke-

lijk hoge per capita inkomen is de strukturele transformatie van de eko-
nomie derhalve nog onvoldoende van de grond gekomen. Van deze trans-

formatie is sprake als zich een proces inzet van politieke, sociale, institu-

tionele, technische en ekonomische veranderingen, waardoor de prikkels,

die uitgaan van de stuwende sektoren, worden versterkt en voldoende

aktiviteiten worden geihduceerd in andere delen van de volkshuishouding.5

Een verdere komplikatie is, dat de exportindustrie8n en de meeste moderne

dienstverlenende bedrijven door het buitenland worden beheerst. Buiten-

landse private ondernemingen brengen bijna de helft van de binnenlandse

produktie voort, verschaffen op direkte wijze emplooi aan 15% van de

beroepsbevolking en verzorgen  ruim  90%  van  de  export.6   Dit gaat gepaard

met het toevallen van een betrekkelijk groot bedrag aan niet-ingezetenen
als vergoeding voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de produktie.
Ook de overheid is voor de financiering van haar uitgaven sterk aangewezen

op buitenlandse schenkingen en leningen.  In  1977  werd een vierde deel van

de overheidsuitgaven gefinancierd door kapitaalinvoer.

Door de verkrijging van buitenlandse financieringsmiddelen is Suriname in

staat een bestedingsniveau te handhaven, dat van jaar op jaar de binnenlandst

produktie aanmerkelijk overtreft. Deze overbesteding weerspiegelt  zich  in  de
struktuur van de betalingsbalans, die zich kenmerkt door een deficit op de
lopende rekening, dat wordt gedekt door een overschot op de kapitaal-
rekening.  In 1977 beliep het tekort  op de lopende rekening  12% van  het
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bruto binnenlandse produkt. Aan ontwikkelingshulp werd gedurende de
periode 1957-1977 per hoofd van de bevolking gemiddeld  US$. 35 perjaar
ontvangen. Voor de uitvoering van ontwikkelingsprojekten zal Nederland
jaarlijks tot het einde van de jaren tachtig naar verwachting nominaal onge-
veer US$. 300 per hoofd van de bevolking beschikbaar stellen.

Het intensieve kontakt dat Suriname, ondanks de relatief geiholeerde  geo-
grafische ligging,  met enkele andere landen heeft, leidt tenslotte ertoe,  dat
zijn volkshuishouding in sterke mate onderhevig is aan ontwikkelingen
in  de wereldekonomie. De hogere welvaart in het buitenland doet allerwegen
de neiging ontstaan tot een voortgaande vergroting van de bestedingen. Ook
werken wijzigingen in het volume van de wereldhandel en in het tempo van
de mondiale inflatie direkt door in de ekonomie. Schommelingen in de
bedrijvigheid in het land worden vooral veroorzaakt door golfbewegingen
van de konjunktuur in met name de Verenigde Staten van Noord-Amerika
en Nederland. Daardoor vormt dat konjunktuurbeloop bij het uitstippelen
van het ekonomische beleid in Suriname goeddeels een autonoom gegeven.
De beslissingsbevoegdheid over de aard, de omvang en het tijdstip van ver-
richting van een deel van de bestedingen ligt voorts mede in handen van
het buitenland. Gesteld kan worden, dat Suriname ten opzichte van het
buitenland in een vertikale afhankelijkheidsrelatie staat, hetgeen inhoudt,
dat de ontwikkeling van het land eenzijdig wordt gedomineerd door het
beloop van de wereldekonomie.7 Het is duidelijk, dat onder dergelijke
omstandigheden de speelruimte voor het voeren van een zelfstandig eko-
nomisch beleid aanzienlijk wordt verkleind.

II.3 DE DRAGERS VAN DE GELDPOLITIEKE
VERANTWOORDELIJKHEID

Voor het monetaire beleid is het van wezenlijk belang, inzicht te krijgen
in de wijze van financiering van de bestedingen. Van principiele betekenis
is daarbij het eerder geihtroduceerde onderscheid tussen monetaire en mo-
netair-neutrale financieringstransakties. Er moet in deze studie primair
aandacht worden besteed aan de faktoren, die bepalend zijn voor de ver-
anderingen in de geldhoeveelheid en in de intensiteit van het geldgebruik.
Hetzelfde geldt voor de vorming en aanwending van uit het lopende in-
komen verkregen besparingen. In het resterende deel van dit hoofdstuk
komen vooral de institutionele aspekten van de financieringsproblematiek
aan de orde. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de wijze waarop
in Suriname het geld in omloop wordt gebracht. Vervolgens wordt nagegaan
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in hoeverre de monetaire autoriteiten invloed kunnen uitoefenen op het
financieringsgedrag van de verschillende sektoren van de volkshuishouding,
dat de oorzaak vormt van veranderingen in de geldhoeveelheid.

V66r 1957 was in Suriname in het bijzonder De Surinaamsche Bank N.V.
belast met het in omloop brengen van geld. Aan deze partikuliere instelling,

die tot 1976 een naamloze vennootschap naar Nederlands recht was, werd
sedert  1865 bij oktrooi de uitgifte van bankbiljetten toevertrouwd. Daar-
naast fungeerde zij als handelsbank. De Surinaamsche Bank N.V. kreaerde

voorts, tezamen  met  de  in 1936 opgerichte Vervuurts Bank N.V., het girale
geld. Suriname kende tot 1957 het stelsel van de geoktrooieerde partiku-
liere circulatiebank, dat tot de jaren veertig eveneens in de meeste andere

landen werd toegepast. In hoofdstuk I werd opgemerkt, dat v66r de Tweede

Wereldoorlog de invloed van de overheid op het ekonomische leven klein
was. Aan haar was geen bijzondere taak op het gebied der geldpolitiek toe-
bedeeld. Die politiek was passie f en in grote lijnen onderworpen aan  de  spel-
regels, welke werden gedikteerd door het toenmaals toegepaste mechanisme

van de metallieke standaard. Deze spelregels kwamen  neer  op het zodanig

reguleren van de geldvoorziening, dat daardoor de inwisselbaarheid van het

binnenlandse geld in goud dan wel in goud konverteerbare deviezen tegen
een wettelijk vastgestelde verhouding kon worden gewaarborgd. Onder die
omstandigheden was het verantwoord de geldvoorziening over te laten aan

een, aan speciale overheidsregels onderworpen, partikuliere bankinstelling,
die in het financidle apparaat een centrale plaats innam.

Tot  1940 liep het Surinaamse geldwezen parallel  met het Nederlandse. Het

beleid van De Surinaamsche Bank N.V. was in die tijd primair gericht op
handhaving van de koersverhouding ten opzichte van de Nederlandse gulden.

In de loop van de jaren dertig werd allerwegen de metallieke standaard

losgelaten. In Nederland geschiedde dat in 1936. Dit had ook konsekwenties

voor het geldwezen in Suriname. In  1940 werd de band met de Nederlandse

gulden verbroken en werd de Surinaamse gulden gekoppeld aan de Ameri-
kaanse dollar. Met het loslaten van de metallieke standaard nam de behoefte

tot het voeren van een meer aktieve geldpolitiek geleidelijk toe. Daardoor

werd het noodzakelijk de invloed van de overheid op de circulatiebank te
verstevigen. Dit ter ko6rdinatie van de algemene sociaal-ekonomische poli-

tiek van de overheid en van de geldpolitiek van de circulatiebank.8 In

sommige landen resulteerde dea ontwikkeling, zoals in paragraaf 1.1 werd

opgemerkt , in nationalisatie van de circulatiebank, terwijl in andere landen

de geldpolitieke funkties  van de circulatiebank  naar een nieuwe,  door  de
overheid opgerichte, instelling werden overgeheveld.
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Met het verkrijgen van de gedeeltelijke staatkundige autonomie in het
vooruitzicht besloot de Surinaamse Regering  in    1949 in principe   tot   op-
richting van een, van het handelsbankwezen onafhankelijke, centrale bank.
De effektuering van dit besluit werd door diverse technische problemen
vertraagd, hetgeen tot gevolg had, dat De Surinaamsche  Bank N.V. tot  1957
als circulatiebank bleef fungeren. De voorwaarden, waaronder het daarvoor
benodigde oktrooi aan haar werd verleend, werden evenwel ingrijpend ge-
wijzigd. In 1950 werd een Bankkommissie ingesteld, die de algemene
hjnen   van    de    door   de   Bank te voeren geldpolitiek moest vaststellen.   Op
deze wijze kon de ko6rdinatie van de monetaire en financiale politiek van
de Landsregering en die van de Bank worden verzekerd. Voorts werd onder
meer een administratieve splitsing tot stand gebracht tussen de circulatie-
en de kommercidle afdeling van de Bank. Ook werden afspraken gemaakt
ten aanzien van het overbrengen van de leiding van de circulatie-afdeling
naar Suriname, de winstverdeling en de bevoorschotting van het land.

Op 1 april 1957 kon de Centrale Bank van Suriname uiteindelijk officieel
haar werkzaamheden aanvangen. Daarmee kwam er een einde aan het
funktioneren van De Surinaamsche Bank N.V. als circulatiebank en van de
Bankkommissie, wier taken overgingen naar de, middels de Bankwet 1956
opgerichte, Centrale Bank van Suriname. Volgens die wet heeft de Bank in
de eerste plaats tot taak de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van
Suriname te bevorderen. Blijkens de bij de wet behorende Memorie van
Toelichting moet daarbii niet slechts worden gedacht aan het handhaven van
de externe waarde van de Surinaamse gulden, maar evenzeer - of misschien
zelfs in nog sterkere mate - aan handhaving van de interne waarde van de
gulden of van de binnenlandse koopkracht van het geld:

Ter waarborging van een juiste uitoefening van de taak van centrale bank
zijn aan de president van de Bank een hoge mate van zelfstandigheid en een
eigen verantwoordelijkheid toegekend. De uiteindelijke verantwoordelijk-
heid voor het gevoerde monetaire en financiele beleid berust bij de Regering.
De betrekkelijk zelfstandige positie van de Bank ten opzichte van de Rege-
ring bracht de noodzaak met zich een voorziening te treffen, die verhindert,
dat het beleid van de Bank dat van de Regering zou doorkruisen. Een derge-lijke voorziening was te meer nodig, omdat, na het loslaten van de klassieke
metallieke standaard, niet langer kon worden teruggevallen op een ondubbel-
zinnige richtsnoer voor de geldpolitiek van de circulatiebank.
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De positie van de Bank ten opzichte van de Regering wordt in artikel 24 van
de  Bankwet 1956 geregeld.  Bij het schrijven van deze tekst kon niet worden
overzien in hoeverre de recente staatkundige verwikkelingen van invloed
zullen  zijn  op die positie.  Hoe dit ook zij, krachtens het genoemde artikel
zal de Minister van Financidn in alle gevallen waarin hij, zulks ter ko6rdinatie
van de monetaire en financidle politiek van de Regering en de politiek van
de Bank, het noodzaketijk acht, overlegmet de president van de Bank plegen
ten einde tot het voeren van een eensgezinde gedragslijn te geraken. Indien
verschil bestaat tussen de zienswijze van de Minister en die van de president
nopens de vraag, welke weg het meest in het belang van het Land is, geeft
de Minister, met inachtneming van de bepalingen en doelstellingen van deze
wet, de raad van kommissarissen van de Bank gehoord, aan de president ter
bereiking van het gestelde doel schriftelijk de nodige aanwijzingen. Indien
de president tegen het volgen van bedoelde aanwijzingen bedenkingen heeft,
staat het hem vrij deze ter kennis van de Regering te brengen, die beslist
of de aanwijzingen zullen worden opgevolgd. Ten einde de zelfstandigheid
van de Bank niet te ondergraven dient de Minister van Financidn uiteraard
alleen bij wijze van ultimum remedium van zijn aanwijzingsrecht gebruik te
maken. Een aanwijzing als hier bedoeld is voor zover bekend tot nog toe
niet gegeven.

In de Bankwet 1956 wordt niet aangeduid op welke wijze het centrale bank-
beleid met betrekking tot het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van
de geldeenheid moet worden gevoerd. De Memorie van Toelichting beho-
rende bij de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1968 indiceert, dat dit
beleid gebaseerd is op een bekende ervaringsregel: 0 Die regel houdt in, dat
een toename van de geldhoeveelheid, die niet gepaard gaat met een overeen·
komstige aangroeiing van het produktievolume, ongewenste gevolgen kan
hebben voor zowel de externe als de interne waarde van de geldeenheid.
In een land als Suriname, met een beperkt en eenzijdig produktieapparaat,
zal die toename in belangrijke mate leiden tot verhoogde importen met de
daaraan verbonden afvloeiing van deviezen. Aangezien de externe waarde
van de geldeenheid in laatste instantie in beginsel afhankelijk is van de
vraag naar en het aanbod van buitenlandse betaalmiddelen, zal een voort-
gaande wegstromen van deviezen uiteindelijk moeten resulteren in verlaging
van de externe waarde. Voor zover de, door de toename van de geldhoeveel-
heid teweeggebrachte, extra bestedingen zich richten op in het binnenland
voortgebrachte goederen en diensten zal - bij een onvoldoende uitbreiding
van het binnenlandse aanbod van goederen en diensten - het binnenlandse
prijspeil toenemen en de interne waarde van de gulden verminderen. De om-
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vang van de geldhoeveelheid is dan ook een belangrijke determinant van de
externe en de interne waarde van de geldeenheid.

Het voorgaande roept de vraag op welke bevoegdheden er, krachtens de
bovengenoemde wetten, aan de Centrale Bank van Suriname zijn verleend,
om invloed te kunnen uitoefenen op de geldhoeveelheid. Ter beantwoording
van die vraag moet worden geanalyseerd welke faktoren veranderingen in de
geldhoeveelheid teweegbrengen. Die analyse kan aan de hand van tweetrlei
kriteria geschieden. Men kan de aandacht richten op de instellingen, die het

"
geld in feite in omloop brengen. Daarbij wordt dus gelet op de "bronnen
van geldschepping. Bij de andere methode van analyse worden de groepen
van ekonomische subjekten opgespoord, die door hun financieringsgedrag
een direkte "oorzaak" van geldschepping zijn. Dit kan als volgt worden ge-
illustreerd. Indien de overheid haar financieringstekort dekt door een lening
af te sluiten bij de centrale bank, is deze bank weliswaar "bron" van geld-
schepping, doch de geldschepping wordt in feite "veroorzaakt" door de
overheid.

De meergenoemde wetten stellen de centrale bank in staat de belangrijkste
bronnen van geldschepping te beihvloeden. De centrale bank heeft het
wettelijke monopolie tot uitgifte van bankbiljetten. De in handen van het
publiek zijnde bankbiljetten zijn de grootste komponent van de geldhoe-
veelheid. Per ultimo 1977 beliep het aandeel van de bankbiljetten in de
totale geldhoeveelheid 53%. Dit hoge percentage vloeit voort uit de betalings-
gewoonten van het publiek. De centrale bank kan, krachtens de nog te be-
spreken Wet Toezicht   Bank- en Kredietwezen    1968,  ook de kreatie   van
giraal geld beihvloeden. Het girale geld vormde per ultimo 1977 43% van
de geldhoeveelheid. De centrale bank geeft voorts ten behoeve van het Land
munten en muntbiljetten uit, maar het beleid ten aanzien van deze uitgifte
wordt door de overheid uitgestippeld. Dit staatsgeld was slechts 4% van de
geldhoeveelheid.

De invloed die de centrale bank op de geldhoeveelheid kan uitoefenen is
minder groot dan het voorgaande zou kunnen doen vermoeden. Een analyse
van de veranderingen in de geldhoeveelheid op basis van het kriterium van
bronnen van geldschepping is op zijn minst onvolledig. Bij vele transakties,
die  gepaard gaan met geldschepping speelt het bankwezen een louter passieve
rol en wordt het vaak door het financieringsgedrag van andere ekonomische
subjekten gedwongen tot geldschepping. Dat doet zich onder meer voor bij
het op initiatief van het publiek in geld omzetten van bepaalde vermogens-
waarden, zoals deviezen en spaartegoeden. Een analyse van de veranderingen
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in de geldhoeveetheid, welke gebaseerd is op de oorzaken van geldschepping,
geeft meer inzicht in de financieringsdisposities van diverse groepen van
subjekten. Overigens moet erop worden gewezen, dat ook een dergelijke
analyse geenszins afdoende is. Deze analyse geeft geen uitsluitsel over de
achterliggende faktoren, die hebben geleid tot een beroep op geldschepping.
Zo kan bijvoorbeeld een door de overheid teweeggebrachte geldschepping
zijn uitgelokt door een te groot beroep van de private sektor op de binnen-
landse besparingen. Als gevolg daarvan kunnen te weinig besparingen voor
de overheid resteren, waardoor zij, wellicht mede met het oogmerk een
verhoging  van de rente te voorkomen, noodgedwongen haar toevlucht moet
nemen tot geldkreatie.

Het bovenstaande maakt het zinvol om na te gaan welke invloed de centrale
bank kan uitoefenen op de financieringsdisposities van de ekonomische sub-
jekten. Daarbij moet worden bedacht, dat veranderingen in de geldhoeveel-
heid hun oorsprong vinden in het binnenland en in een per saldo toe-
stroming c.q. afvloeiing van geld uit dan wel naar het buitenland. Tot de
binnenlandse oorzaken van geldschepping behoren vooral de kredietverle-
ning van de geldscheppende instellingen aan de overheid en aan de private
sektor.

Doordat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor handhaving van de
waarde van de geldeenheid bij de Regering rust, komt de verantwoordelijk-
heid voor het monetaire gedrag van de overheid de facto aan haar toe. De
centrale bank heeft daardoor slechts een beperkte invloed op de mate waar-
in de overheid een beroep doet op monetaire financieringsmiddelen. Zij kan
wel een waarschuwend geluid laten horen, indien het monetaire gedrag van
de overheid naar haar mening niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
De centrale bank zou daarbij als een, van de Regering onafhankelijk, mone-
tair geweten moeten optreden. Het sukses van dat optreden zal groter zijn
naarmate de centrale bank over meer, op deskundigheid dan wel op traditie
gebaseerde, prestige beschikt. Het is voorts, op grond van de Wet Toezicht
Bank- en Kredietwezen 1968, mogelijk,  dat de centrale  bank  aan de onder
haar toezicht vallende financiele instellingen algemene voorschriften geeft
over de maximale omvang van de kredietverlening aan de overheid.

Met betrekking tot de relatie tussen de overheid en de centrale bank valt
voorts  op te merken,  dat de verplichting  van de centrale  bank  tot  het
verstrekken van krediet aan de overheid in artikel  21 van de Bankwet 1956
is beperkt tot een relatief gering bedrag. Volgens genoemd artikel is de
centrale bank, telkens wanneer de Minister van Financi6n dit tot tijdelijke
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versterking van 's Lands Kas nodig acht, verplicht voorschotten in rekening-
courant op onderpand van schatkistpapier aan het Land te verstrekken. Die
voorschotten zullen tegelijkertijd gezamenlijk niet meer mogen bedragen
dan vijf ten honderd van de geraamde uitgaven op de gewone dienst der
begroting over het lopende dienstjaar. De voorschotten worden tot een
bedrag van Sf. 1,0 miljoen door de centrale bank renteloos verstrekt; het
meerdere wordt verleend tegen het daarvoor vigerende tarief van de Bank.
Voor het overige is de Bank, onder bepaalde in artikel 16 van de genoemde
wet gespecificeerde voorwaarden, vrij al dan niet krediet aan de overheid te
verstrekken. Deze vrijheid biedt de Bank de mogelijkheid om via haar eigen
kredietverlening de monetaire situatie te beinvloeden. Het voorgaande
neemt uiteraard niet weg, dat de Minister van Financidn, krachtens artikel
24  van de Bankwet   1956, in laatste instantie gerechtigd  is  tot  het ter zake

geven van aanwijzingen aan de president van de Bank, zulks ter koijrdinatie
van de monetaire en financiele politiek van de Regering en de politiek van
de Bank. Hoewel een dergelijke handelwijze minder fraai zou zijn, kan de
Minister langs deze weg de Bank verplichten de overheid krediet te verlenen.

In de wetgeving met betrekking tot de centrale bank zijn slechts beperkte
bevoegdheden aan de Bank toegekend ten aanzien van het betalingsverkeer
met het buitenland. De regels betreffende dit verkeer zijn vastgelegd in de
Deviezenregeling  1947, die onder verantwoordelijkheid  valt  van de Minister
van Ekonomische Zaken. Deze regeling bevat een nagenoeg sluitend geheel
van verbodsbepalingen inzake het deviezenverkeer. Op grond hiervan zijn
alle handelingen met buitenlandse waarden de jure verboden. Dit geldt ook
voor handelingen met binnenlandse waarden, waarbij een niet-ingezetene
betrokken is. De verbodsbepalingen zijn niet van toepassing wanneer een
deviezenvergunning is verleend.11     Afgezien   van een klein aantal uitzonde-
ringen zal een vergunning voor bona fide lopende transakties doorgaans
niet worden geweigerd. Voor het kapitaalverkeer worden daarentegen veel
minder ontheffingen verstrekt van het bovenaangeduide algemene verbod.

De  Deviezenregeting 1947 schept in principe de mogelijkheid de monetaire
invloed uit hoofde van het buitenlandse betalingsverkeer te reguleren, alsmede
in harmonie te brengen met de overige oorzaken van geldschepping en met
de wenselijk geachte geldbehoefte. Daarbij  moet in overweging worden  ge-

nomen, dat het toestromen van geld uit het buitenland leidt tot vergroting
van de geldhoeveelheid en uit dat oogpunt een substituut vormt voor binnen-
landse monetaire financieringsmiddelen. De mogelijkheid tot het regule-

12

ren van het buitenlandse betalingsverkeer is in feite evenwel begrensd, aan-
gezien Suriname - als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden -
sedert 15 februari  1961 de verplichtingen heeft aanvaard, welke voortvloeien
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uit artikel VIII sektie 2,3 en 4 van de statuten van het Internationale Mone-

taire Fonds (I.M.F.). Nadat Suriname in april 1978 zelfstandig lid van deze

organisatie was geworden, hemieuwde het land per  29 juni van het laatst-

genoemde jaar de eerder aangegane verbintenis. De bedoelde verplichtingen

houden  in, dat, ter zake  van het lopende buitenlandse betalingsverkeer, geen

nieuwe beperkingen, meervoudige wisselkoersen en diskriminatoire valuta-

regelingen zullen worden uitgevaardigd zonder toestemming van het I.M.F.

Met de uitvoering van het deviezenbeleid is een afzonderlijke rechtspersoon

belast, te weten de Deviezenkommissie. Het niet toevertrouwen van de

uitvoering van het deviezenbeleid aan de centrale bank kan een extra kom-

plikatie vormen voor de koOrdinatie van het monetaire beleid. In de Memorie

van Toelichting bij de Bankwet  1956 werd de wens uitgesproken het devie-

zenbeleid over te laten aan een Deviezenraad, die zou moeten bestaan uit

de Ministers van Ekonomische Zaken en van Financidn en de president van
de Bank. Verder zou de uitvoering van dat beleid in handen van de Bank

moeten worden gelegd. Tot een nadere uitwerking en realisatie van deze

gedachte is het nog niet gekomen. Wellicht staat dit mede in verband met

de omstandigheid, dat de samenwerking tussen de Bank en de Deviezen-

commissie in het algemeen bevredigend verloopt.

Sedert 1 april 1957 is het beheer en de administratie van de goud- en devie-

zenreserve van het Land aan de Bank toevertrouwd. De buitenlandse valuta,

die v66r de zojuist genoemde datum aan het Deviezenfonds werden toe-

vertrouwd, komen sedertdien in het bezit van de Bank. Het ligt ter beoor-

deling van de Bank waar en hoe de deviezenreserve zal worden aangehouden.

Een aanmerkelijk deel van de deviezen is belegd in rentedragende deposito's

bij banken in het buitenland. Verder is de Bank belast met de dagelijkse
vaststelling van de koersen voor het deviezenverkeer in Suriname, volgens

een door de Regering vastgesteld systeem. Dit systeem houdt in, dat er voor
de Surinaamse gulden ten opzichte van de Amerikaanse dollar vaste aan- en

verkoopkoersen bestaan, terwijl de koersen van de overige valuta's bijna

dagelijks worden afgeleid van de noteringen van de dollar op de Amsterdamse

wisselmarkt. De pariteit van de Surinaamse gulden kan, indien de betalings-

balanspositie daartoe noopt, worden gewijzigd door de Regering op voorstel

van de Minister van Financi*n, mits de raad van kommissarissen en de presi-

dent van de Bank zich met het voorstel kunnen verenigen. De raad van kom-

missarissen kan ook een wijziging van de pariteit aan de Minster van Finan-

cien adviseren, indien een meerderheid in de raad en de president hun stem
voor een dergelijk advies uitbrengen. Benadrukt moet worden, dat de centrale

bank belast is met het bevorderen van de stabiliteit in de exteme waarde van
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de gulden, maar dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid omtrent een
doelbewuste wijziging van die waarde door het veranderen van de wissel-
koersverhoudingen, niet bij de Bank maar bij de Regering rust.

Uit het voorgaande kan worden geleerd, dat de centrale bank weliswaar be-
paalde bevoegdheden heeft met betrekking tot de monetaire invloed, die
uitgaat van de overheid en van het verkeer met het buitenland, doch dat
deze bevoegdheden duidelijk beperkt zijn. De belangrijkste wijze, waarop de
centrale bank invloed kan uitoefenen op de monetaire situatie is bijgevolg
via haar eigen kredietverlening en langs de weg van het houden van toezicht
op de algemene banken. Ter uitvoering van dat toezicht zijn aan de Bank
bepaalde bevoegdheden toegekend, welke zijn vastgelegd    in de meerge-
noemde Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1968. Dit toezicht is van
zowel bedrijfs- als sociaal-ekonomische aard.

Het bedrijfsekonomische toezicht beoogt de belangen van de individuele
krediteuren van financiae instellingen, die onder het toezicht  van  de  cen-
trale bank vallen, te beschermen. De Bank zal daartoe de solvabiliteit en
de  liquiditeit  van die instellingen volgen en indien nodig  - na overleg met
betrokkenen - richtlijnen geven voor hun bedrijfsvoering. Indien een instel-
ling zich niet houdt aan deze richtlijnen of indien de Bank op andere wijze
een ontwikkeling konstateert,   die    voor de liquiditeit    en de solvabiliteit
gevaar zou kunnen opleveren, kan zij adviseren een bepaalde gedragslijn te
volgen. Wordt aan dit advies niet voldaan, dan zou openbare publikatie van
het  advies  en  van de ter zake gevoerde korrespondentie kunnen volgen.
Verwacht wordt, dat van de mogelijkheid tot publikatie een preventieve
werking zal uitgaan. Een verder reikende verantwoordelijkheid   voor   de
aktiviteiten der financi6le instellingen wordt door de Bank niet aanvaard,
noch is zij aanspraketijk voor onjuiste manipulaties of verliesgevende trans-
akties van financidle instellingen.

De Bank beschikt over verdergaande bevoegdheden in het geval van het
sociaal-ekonomische toezicht, dat zich richt op het bevorderen van de sta-
biliteit in de waarde van de geldeenheid. Deze stabiliteit kan onder meer
worden aangetast door een excessieve kredietverlening door de geldschep-pende financi8le instellingen en door de daarmee gepaard gaande al te grote
groei van de geldhoeveelheid. Om dat te voorkomen kan de centrale bank,
na overleg met betrokkenen, algemene voorschriften voor hun bedrijfs-
voering geven. Deze voorschriften zijn scherp omlijnde instrukties, die, naar
het oordeel van de Bank, onder bepaalde omstandigheden moeten worden
uitgevoerd op grond van monetaire noodzaak. De algemene voorschriften



Basisgegevens voor het monetaire beleid                                                         39

hebben een meer dwingend karakter dan de bedrijfsekonomische richtlijnen.
Deze    laatsten zijn slechts normen, waarvan de verwezenlijking,   naar   het

oordeel van de Bank ter bevordering van de ontwikkeling van een gezond

bank- en kredietwezen, bij voortduring moet worden nagestreefd.13

De bedrijfsekonomische richtlijnen en de algemene voorschriften als boven-

bedoeld kunnen uitsluitend inhouden:

(a) bepalingen nopens de minimale omvang der liquide middelen of van be-
paalde onderdelen dier middelen in verhouding tot de toevertrouwde

gelden of bepaalde onderdelen daarvan;

(b) bepalingen nopens de maximale omvang der kredietuitzettingen of
beleggingen of bepaalde onderdelen dezer aktiva;

(c)  het verbod of de beperking van het verlenen van bepaalde soorten of
vormen van kredieten o f het verrichten van bepaalde soorten of vormen

van beleggingen.

Zowel de monetaire voorschriften als de bedrijfsekonomische richtlijnen be-
horen in eerste instantie tot stand te komen door middel van overleg met de

financiele instellingen. Met het voorop stellen van het overleg tussen betrok-
kenen heeft de wetgever voortgebouwd op de, reeds voor de realisatie van de

Wet Toezicht  Bank- en Kredietwezen 1968 ontstane, traditie  van een beleids-

voering op basis van een gentlemen's agreement. Gelet op het belang van de
monetaire voorschriften is in de wet een procedure opgenomen om de af-
spraken bindend te doen verklaren, wanneer hetzij het overleg niet tot resul-

taat leidt, hetzij de bij het overleg betrokken financidle instellingen de tot
stand gekomen afspraken niet naleven. In dit geval is de Bank bevoegd bij
de Minister van Financian een voordracht in te dienen om de door haar
gegeven voorschriften bij Staatsbesluit te doen bekrachtigen. Mocht bij die

procedure de Minister van Financien van oordeel zijn, dat hij zijn mede-
werking aan de verwezenlijking van het Staatsbesluit moet onthouden, dan
zal zulks worden aangemerkt als een aanwijzing in de zin van artikel 24 der
Bankwet 1956. Zover is het nimmer gekomen. De onder het toezicht van
de Bank vallende financide instellingen zijn steeds bereid geweest hun mede-
werking te verlenen aan het doorvoeren van door de Bank nodig geachte

maatregelen.

Naast de Centrale Bank van Suriname beschikt ook het Ministerie van Eko-

nomische Zaken over zekere bevoegdheden om invloed uit te oefenen op

de prijzen en het deviezenverkeer en langs die weg op de monetaire situatie.
Eerder  is erop gewezen,  dat de Deviezenregeling 1947 onder de verant-

woordelijkheid  van de betrokken Minister valt. Voorts  is de Direkteur  van
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het genoemde ministerie, krachtens de Landsverordening van 29 november
1941 (G.B. no. 101) nopens prijszetting van goederen, diensten en huren
en nopens de verkoop en levering van goederen, bevoegd om voor de in een
Prijszettingsbesluit genoemde goederen - na de Advieskommissie voor de
Prijszetting gehoord te hebben - maximumprijzen vast te stellen. Ook kan
worden voorgeschreven welke maximale winstmarges door de groot- en klein-
handel in rekening mogen worden gebracht. Ter zake is tevens van belang de
in 1970 afgekondigde "Voorziening Afbetalingsstelsel". 14 Volgens deze wet
kunnen, indien de ontwikkeling van het afbetalingsstelsel, de ekonomische
of monetaire situatie daartoe aanleiding geeft,  of indien zulks uit sociaal
oogpunt wenselijk is, bij Landsbesluit aangaande afbetalingstransakties voor-
schriften worden gegeven. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op
het minimaal bij het afsluiten van de transaktie te betalen gedeelte, de maxi-
male tijdsduur voor betaling van het resterende gedeelte, de kredietkosten,
het afsluiten en administreren van afbetalingstransakties. Dergelijke voor-
schriften kunnen van invloed zijn op de omvang van de af te sluiten afbe-
talingstransakties, het bestedingsniveau en op de mate waarin de verkoper
van de goederen een beroep doet op monetaire middelen ter voorfinancie-
ring van die transakties. Ter uitvoering van de "Voorziening Afbetalings-
stelsel" werd voor het eerst op 22 april 1972 een Landsbesluit afgekondigd.

Uit het voorgaande blijkt, dat een drietal beleidsinstanties in eerste aanleg
betrokken is bij het monetaire beleid in Suriname, te weten het Ministerie
van Financien en dat van Ekonomische Zaken en de Centrale Bank van
Suriname. De bevoegdheden van de centrale bank zijn de jure beperkt.
Zij kan weliswaar langs verschillende wegen haar invloed doen gelden op
de diverse oorzaken van geldschepping, doch, afgezien van haar eigen kre-
dietverlening, richt het monetaire beleid van de Bank zich de facto in
hoofdzaak op de kredietverlening door algemene banken aan de private
sektor. In het bijzonder door toezicht te houden op dEn van de mogelijke
bronnen van geldschepping O.c. de algemene banken) tracht de Bank 6dn
van de oorzaken van geldschepping (i.c. de financieringsdisposities van de
private sektor) en daardoor het beloop van de nationale bestedingen te
beihvloeden.

Thans rijst als vanzelf de vraag o f het niet juister is om alle instrumenten van
ekonomische politiek in 6dn hand, de regeringshand, te houden.15  Ofschoon
een dergelijke konceptie. uit oogpunt van kourdinatie van het ekonomische
beleid aantrekketijk lijkt, bergt deze konceptie het gevaar in zich, dat, onder
bepaalde omstandigheden, onvoldoende gewicht wordt toegekend aan de
doelstelling van een stabiele geldswaarde. De ervaring in verschillende landen
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leert, dat de stabiliteit van de geldswaarde gebaat is bij een centrale bank, die,
binnen het kader van de algemene beginselen van de ekonomische politiek
van de overheid, een eigen taak en verantwoordelijkheid draagt. De centrale
bank moet niet een afdeling van het Ministerie van Financien zijn, maar

zoals  ook in de Bankwet  1956 is vastgelegd  - een zelfstandig geleide in-
stelling, die in laatste instantie onderworpen is aan de aanwijzingen van de
Regering, welke bij voortduring moet waken tegen een lichtvaardig gebruik
van haar rechten.

Indien de centrale bank een departementaal en ambtelijk orgaan zou worden,
zou het objektieve inzicht en oordeel dat zij dient te hebben teloor gaan.

Het is juist deze objektiviteit, die de Bank op het monetaire terrein maakt
tot een adviesorgaan bij uitstek. Zij kan de Regering bijstaan bij het formu-
leren van het te voeren beleid. Door haar toedoen kan, bij wisseling van

politieke funktionarissen, de kontinuiteit in het monetaire beleid behouden
blijven.16 Ideaal is derhalve een toestand, waarbij er een zelfstandige en des-

kundig geleide centrale bank is en waarbij er omtrent formulering van het
monetaire beleid en de uitvoering van dit beleid voortdurend overleg be-
staat tussen Regering en Bank.

II.4 DE STRUKTUUR VAN HET FINANCIELE APPARAAT

De monetaire betekenis van de financi8le instellingen dient te worden be-
oordeeld aan de hand van de invloed, die zij uitoefenen op de koopkracht-
stroom en op de omvang van de besparingen. In dit verband is het van
belang onderscheid te maken tussen geldscheppende en niet-geldscheppende
financidle instellingen. Eerstgenoemden kenmerken zich door de omstan-

digheid, dat op de passiefzijde van hun balans posten voorkomen, die het
karakter van geld bezitten, terwijl dit niet het geval is bij de niet-geldschep-

pende instellingen. Dit houdt in, dat alleen bij geldscheppende instellingen
de kredietverlening gepaard kan gaan met direkte geldschepping. Zoals eerder

is opgemerkt, zijn de geldscheppende instellingen veelal slechts "bron" van

geldschepping. De "oorzaak" van geldschepping ligt doorgaans bij de finan-

cieringsdisposities van de kredietnemer.

De niet-geldscheppende instellingen hebben daarentegen uitsluitend een

intermediaire funktie. Zij fungeren enkel als overdragers van koopkracht
van een groep van ekonomische subjekten (i.c. de spaarders en beleggers)

naar een andere groep (i.c. de investeerders en konsumenten). De monetaire

betekenis van de niet-geldscheppende instellingen komt vooral tot uit-
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drukking in hun invloed op de omloopsnelheid van het geld. De financiale
instellingen trekken bij het publiek opgepotte geld naar zich toe en geven
dit geld aan anderen ter besteding door, hetgeen de omloopsnelheid van het
geld doet toenemen. Men spreekt in dit verband ook wel van kredietdoor-
gevende ofsekundaire financidle instellingen. Doordeze intermediaire funktie
bevorderen zij de doorstroming van besparingen, waardoor de noodzaak tot
het nemen van toevlucht tot monetaire financieringsmiddelen wordt ver-
kleind. De niet-geldscheppende instellingen kunnen langs indirekte weg
bijdragen tot geldschepping door bijvoorbeeld een wijziging aan te brengen
in hun kredietportefeuille. Dit kan tot gevolg hebben, dat hun oorspronke-
lijke debiteur een beroep moet doen op geldschepping.

17

Het is in de praktijk niet goed mogelijk de financiele instellingen te rubri-
ceren volgens het boven aangegeven stringente kriterium. Er is in werkelijk-
heid geen sprake van een tweedeling, doch veeleer van een geleidelijke over-
gang, waarbij sommige financiele instellingen in meerdere en andere in minde-
re mate bijdragen tot direkte verruiming c.q. verkleining van de koopkracht: 8
De geleidelijkheid in de overgang bij de indeling van financidle instellingen
wordt nog geaksentueerd doordat in de loop der tijd een zekere branche-
vervaging in het financiele bestel is opgetreden. Zo zijn ook in Suriname de
geldscheppende instellingen ter financiering van hun kredietverlening, zich
steeds meer gaan bezighouden met het aantrekken van passiva zonder geld-
karakter, zoals diverse soorten spaardeposito's. Anderzijds hebben traditio-
nele spaarinstellingen de faciliteiten tot direkte opvraging van de aan hen
toevertrouwde gelden vergroot, waardoor deze besparingeri•gemakkelijk in
geld kunnen worden omgezet.

De vorming van spaartegoeden gaat voor een deel gepaard met storting van
chartaal   geld  bij de financidle instellingen. Hierdoor kunnen  zij de middelen
verkrijgen ter waarborging van hun liquiditeit. Voor de geldscheppende
banken ligt de aantrekkelijkheid van het opnemen van spaargelden mede inde mogelijkheid van het verkrijgen van een ruimere liquiditeit ten behoeve
van hun kredietbedrijf. 19  In een land als Suriname, waar het aandeel van
het chartale geld in de totale geldhoeveelheid relatief hoog is en circa 56%
beloopt, is dit aspekt van bijzondere betekenis. Naarmate de geldscheppende
banken erin slagen chartaal geld van het publiek aan te trekken, zijn zij -
voor wat betreft hun chartale geldbehoefte - immers minder afhankelijk
van de centrale bank, die nagenoeg alle chartale geld emitteert.

In Suriname worden tot de geldscheppende banken gerekend de Centrale
Bank van Suriname en zes algemene banken. Een drietal algemene banken



Basisgegevens voor het monetaire beleid                                                               43

heeft in totaal vijf dochterinstellingen opgericht, die zich bewegen op ge-
specialiseerde terreinen van kredietverlening, zoals de financiering van huur-

kooptransakties. Daarnaast bestaat het financidle apparaat uit twee niet-
geldscheppende banken, een klein aantal bedrijfspensioen- en voorzienings-
fondsen, levensverzekeringsmaatschappijen en kredietkoDperaties. In schema
1 zijn van de banken enkele gegevens vermeld, te weten de naam, de datum

van  oprichting, het geplaatste kapitaal per ultimo   1977  en de deelname van

verschillende kategorieen van ekonomische subjekten in dat kapitaal.

SCHEMA 1
Ovenicht van het bankwerm per witimo 1977

kapitaaideelnarne in %
gepliatst

Omschnj.Ag opgencht kapit/al ingezetenen nict-ingezetenen

in mln.

guldens overheid private sektor

1 GELDSCHEPPENDE BANKEN

- Centrale Bank van Suriname 1957            3,0             100                            -

- Algemene Banken
De Sutinaamsche Bank N.V. 1865 10,2                   10                  41                  49

Dochterinstellingen
a. Surinaamse Trustmaat/happij N.V 1952

b. Fin,limringsmaatschappii
'Paramaribe" N.V. 1957

Handets-, Krediet- en industrie Bank.
Hakrinbank N.V. (VOOTheen Ve/uurts
Bank N.V.) 1936 4,7                         51                        20                        29

Dochterinstelling
Nationale Trust- en Finanawngs-
maatschappij N.V. 1971

Algemene Bank Nederland N.V.
(kantoor Paramaribo) (voorheen H.B.U.) 1957 100

Dochterinstellingen:
a. Surinaamse Administratie

Maatschappu N.V. 1960

b. Surinaamse Financierings-
maatschappu N.V. 1965

Surinaamse Postspaarbank 1903                  3,5                    100                                            -
Stichting Surinaarnse Volkscred/tbank 1949                      1.7                        100                        -
Landbouwbank N.V. 1972 4.0 100

li NIET·GELDSCHEPPENDE BANKEN

Surinaamse Hypotheekbank N.V. 1951 0,5 100           -

Nationale Ontwikkebngsbank N.V. 1963 3.6 100                        -

Opvallend is de betrekkelijk omvangrijke deelname van de overheid in het
geplaatste kapitaal van het bankwezen. Deze deelname vloeit voort uit een
aantal uiteenlopende faktoren, te weten:
-  het geleidelijke verkrijgen van de staatkundige autonomie, hetgeen heeft

gestimuleerd tot het van staatswege stichten van de Centrale Bank van
Suriname;



44

- het niet in voldoende mate ingesteld zijn van het partikuliere bankwezen
op het verrichten van bepaalde funkties. Dit heeft het oprichten door
de overheid in de hand gewerkt van banken, die belast zijn met specifieke
taken. In het volgende wordt hierop nog teruggekomen;

- de in 1968 in Nederland tot stand gekomen fusie tussen de Algemene
Bank Nederland N.V. en de Hollandsche Bank Unie N.V. (H.B.U.), die
elk een dochterinstelling in Suriname hadden. Deze fusie heeft uitein-
delijk mede geleid tot de omzetting in 1976 van De Surinaamsche Bank
N.V. in een zelfstandige Surinaamse naamloze vennootschap, waarin de
overheid  voor 10% participeert.  Met de omzetting is getracht  een  moge-
lijke verstoring van de konkurrentieverhouding in het bankwezen te voor-
komen. Deze verstoring zou kunnen voortvloeien uit het hebben van te
sterke bindingen van twee grote bankinstellingen in Suriname met dEn en
dezelfde moedervennootschap in Nederland;

-  de financiele reorganisatie van de Vervuurts Bank N.V. in 1973. Deze re-
organisatie was nodig, nadat bekend werd, dat als gevolg van onzorgvul-
digheid bij de kredietverlening en kredietbewaking, de solvabiliteit van die
Bank was aangetast en dientengevolge massale opvragingen van aan
haar toevertrouwde gelden werden verwacht. Met het oogmerk eventuele
repercussies voor de volkshuishouding te vermijden. stelde de overheid
zich toen garant voor de terugbetaling van die gelden. Vervolgens werd
een financiele reorganisatie doorgevoerd en werd de naam van de Bank
veranderd in de Hakrinbank N.V., in welke bank de overheid 51% van het
geplaatste aandelenkapitaal verwierf.20

Per ultimo  1977 was ruim de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van
het bankwezen in overheidshanden. In dit kapitaal namen voorts niet-
ingezetenen voor circa een kwart deel. Het buitenlandse belang in het bank-
wezen is in de loop der tijd sterk verminderd, mede als gevolg van het
streven naar "surinamisering" daarvan. Thans is alleen de Algemene Bank
Nederland N.V. (kantoor Paramaribo) volledig in buitenlandse handen.
Daarnaast hebben de twee andere grote algemene banken financiele banden
met het buitenland. Niet-ingezetenen participeren voor 49% in het kapitaal
van de Surinaamsche Bank N.V. en voor 29% in dat van de Hakrinbank N.V.
Bedacht moet worden, dat deze banden zouden kunnen leiden tot het ont-
staan van een intermediair voor toestroming van buitenlandse financierings-
middelen, alsmede van banktechnische kennis en ervaring. Tot dusverre heb.
ben de algemene banken hun kredietverlening evenwel in hoofdzaak kunnen
baseren op binnenlandse gelden. Door de sterke uitbreiding van de geld-
voorraad en het aantrekken van besparingen, is hun liquiditeitspositie in het
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algemeen ruim en zijn zij tot 1977 meestal gekonfronteerd met het probleem
de aan hun toevertrouwde gelden in het binnenland ten volle rendabel te
maken. Na 1977 is de kredietvraag enige tijd fors toegenomen.

II.4.1 DE CENTRALE BANK VAN SURINAME

Blijkens de Bankwet  1956 valt  de  taak  van de Centrale  Bank van Suriname
uiteen in vier duidelijk te onderscheiden onderdelen, te weten:

(a)   het  bevorderen  van de stabiliteit  in de waarde  van de geldeenheid;
(b) het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bank-

biljetten bestaande, alsmede het vergemakkehjken van het girale beta-
lingsverkeer;

(c)  het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en krediet-
wezen en het houden van toezicht op bepaalde financiale instellingen
overeenkomstig de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1968;

(d) het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suri-
name  met het buitenland, alsmede het beheren en administreren van het

goud- en deviezenbezit van het land.

lIn het voorgaande is aan verschillende van die taken aandacht besteed. In
deze paragraaf wordt op het een en ander nader ingegaan. Naast de aan de
Bank opgedragen taken bevat de Bankwet   1956 een opsomming  van  werk-
zaamheden, waartoe zij bevoegd is. Deze werkzaamheden zijn veelal nood-
zakelijk voor de taakuitoefening van de Bank. Zij komen in grote lijnen
overeen met de aktiviteiten, die doorgaans aan centrale banken in andere
landen zijn toevertrouwd. De werkzaamheden, welke zich mede weerspie-
gelen in de in tabel 2 opgenomen balansen van de Bank, betreffen in hoofd-
zaak:

(a)  het ontvangen en weder uitbetalen van gelden in rekening-courant, het
uitvoeren van opdrachten tot overschrijving en uitbetaling, het incasseren
ten behoeve van rekeninghouders en het houden van verrekeningen

met/of tussen anderen;
(b)  het disconteren, herdisconteren, kopen en verkopen van wissels en pro-

messen met twee of meer solidair verbondenen, alsmede van schatkist-
papier of aflosbaar gestelde obligaties ten laste van het Land, e.e.a. met
geen langere looptijd dan zes maanden;

(c)   het  kopen en verkopen van schriftelijke en telegrafische uitbetalingen,

cheques, wissels, ander handelspapier en schatkistpapier, een en ander
buitenlands betaalbaar;
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TABEL 2
Balansen van de Centrale Bank van Suriname

(in miljoenen guldens)

Omschrijving per ultimo

1957 1967 1977 1978

Aktiva
Goud 13,6 35,0 11,0 4,0
Buitenlandse vorderingen en andere 16,5 15,6 159,8 221,2
buitenlandse waarden

Wissels, promessen, schatkistpapier           -             2,0           -
en aflosbaar gestelde obligaties in
diskonto genomen of gekocht
Voorschotten in rekening-courant            0,1           0,1            -
Voorschotten aan het Land (artikel           - 0,4 16,2 16,2
21 van de Bankwet 1956)
Beleggingen van kapitaal, reservefonds                 -                          1,5                         5,9                         5.1
en bijzondere reserves

Gebouwen en inventaris                           0,3            0,4             0,6              0,6
Diverse rekeningen                            0,1          0,4 165,2 86,5

Totaal 30,6 55,4 358,7 333,6

Pass6a

Bankbiljetten in omloop 16,6 37,7 130,5 149,7

Rekening-courantsaldi van:
-  het  Land                                                                                2,6                      -                       116,3                          7,5
- algemene banken in Suriname                1,5            6,6 55,8 37,6
- andere ingezetenen                         0,4          0,9           1,7            1,5
- niet-ingezetenen                          2,0         0,1          0,1           0,4
Kapitaal                                     3,0         3,0          3,0           3,0
Reservefonds                                3,0         3,0          3,0           3,0
Bijzondere reserves                              0,1           1,0 16,0 16,0

Diverse rekeningen                               1,4           3,1 32,3 114,9
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(d)   het  verstrekken van voorschotten bij wijze van belening of in rekening-
courant en het verstrekken van garanties op onderpand van effekten,
produkten, goederen, munt en muntmateriaal, benevens deze vertegen-

woordigende dokumenten, en op waarden als bedoeld onder b en c;
(e) tijdelijke uitzettingin het buitenland van niet dadelijk benodigde gelden,

hetzij in schatkistpapier of door verwerving van waarden als bedoeld
onder b, hetzij op andere, onder centrale banken gebruikelijke, wijzen;

(f)   het kosteloos optreden van kassier en bankier van het Land.

Vermeldenswaard  is,  dat  in de Bankwet  1956 geen bepaling is opgenomen,
dat de Centrale Bank van Suriname verbiedt partikuliere bankzaken te doen.
Het al dan niet verrichten van deze zaken is door de wetgever overgelaten
aan het oordeel van de  Bank en is afhankelijk gesteld van de vraag of daar-
mee de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen zal kunnen
worden bevorderd. Ook kan een eenzijdige oridntatie van de private krediet-

verlening - welke onder andere zou kunnen voortvloeien uit het begrijpe-
lijkerwijs prevaleren van het streven naar het bereiken van een zo hoog
mogelijke rentabiliteit - resulteren in verwaarlozing van de kredietverlening
aan bepaalde sektoren en bedrijven, welker instandhouding en uitbouw uit
sociaal-ekonomische overwegingen niettemin gewenst   kan   zijn.21 Onder
deze omstandigheden zouden sommigen geneigd zijn de centrale bank een
rol toe te bedelen bij het aanvullen van het private bankwezen.

De opvatting, dat de centrale bank door eigen kredietverlening de ekono-
mische ontwikkeling van het land moet bevorderen, heeft in Suriname

nauwelijks ingang gevonden.  Dit moet positief worden gewaardeerd, omdat
de ervaring leert, dat die opvatting grote gevaren  in zich bergt.  Men  zou
immers op een gegeven ogenblik de financiering van de ekonomische ont-
wikkeling kunnen laten domineren en een te lage prioriteit toekennen aan
beheersing van de totale geldstroom, hetgeen ten koste zou kunnen gaan
van de monetaire stabiliteit. Daarmee  boet de eigenlijke monetair-politieke
funktie van de centrale bank ontegenzeglijk aan kracht in. Het verstrekken
van bijzondere financieringsfaciliteiten dient bij voorkeur te worden over-

gelaten aan een andere overheidsinstelling. Overigens bestaat dezerzijds de
indruk, dat momenteel de struktuur van het financidle apparaat in Suriname

grosso modo voldoende geeigend is om de besparingen te kunnen mobili-
seren en te voorzien in de aanwezige kredietbehoeften.

Het geldscheppende vermogen van de Centrale Bank van Suriname wordt
begrensd door het bepaalde in artikel 19 van de Bankwet 1956. Volgens dat
artikel    moet het gezamenlijk bedrag aan bankbiljetten, rekening-courant-
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saldi en andere van de Bank dagelijks opeisbare vorderingen voor tenminste
vijftig ten honderd zijn gedekt door ruw goud, gouden munten of goud in
baren, of in goud converteerbare valuta. In buitengewone omstandigheden
kan de Minister van Financien, op verzoek van de president van de Bank, de
raad van kornmissarissen gehoord, bepalen, dat voor een door hem vast te
stellen tijdsduur van het bovengenoemde percentage kan worden afgeweken.
Tot een wijziging van het wettelijke dekkingspercentage is het nog niet ge-
komen. Mede door de ruime invoer van kapitaal heeft de feitelijke dekking
zich steeds boven het minimum bewogen; in de periode 1957-1977 schom-
melde het percentage  op de jaarultimo's tussen  135  (1958) en 89  (1977).

Ten tijde van de toepassing van de klassieke metallieke standaard moest aan
het dekkingsvoorschrift een zwaar gewicht worden toegekend. Eerder is op-
gemerkt, dat toenmaals de monetaire politiek slechts ddn doel kende, name-
lijk handhaving van de inwisselbaarheid van bankbiljetten in goud en in
goud konverteerbare deviezen tegen een vaste koers. Geleidelijk is men gaan
trachten om door middel van de monetaire politiek de realisatie van meer-
dere doelstellingen te bevorderen. Bij het voeren van een monetaire politiek
in  ruime  zin  als hier bedoeld,  zou het wettelijk vastgestelde dekkingsvoor-
schrift op een bepaald moment de verwezenlijking van een van meer belang
geacht ander doel weleens kunnen bemoeilijken. Indien de overheid dan al te
gemakkelijk zou besluiten tot verlaging van de vereiste dekking, rijst de
vraag naar de zin van een wettelijke bepaling ter zake.22 Desalniettemin kan
een dergelijke bepaling ook heden  ten dage nuttig zijn, doordat  het  een
limiet stelt, waarvan benadering als waarschuwingssein kan dienen bij het
optreden  van een excessieve monetaire expansie. Voorts schept de bepaling
een zekere waarborg, welke zou kunnen bijdragen tot instandhouding van
het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid.

De samenstelling van de door de Bank aangehouden goud- en deviezenreserve
was tot 1973 eveneens afhankelijk van het gestelde in artikel  19 van de Bank-
wet  1956. In de oorspronkelijke tekst van dit artikel was bepaald, dat de dek-
king van de dadelijk opeisbare vorderingen van de Bank voor minstens de
helft uit goud diende te bestaan. Met deze toevoeging wilde men voorkomen,
dat de gehele dekking zou bestaan uit valuta, ten aanzien waarvan steeds een
zeker koersrisiko bestaat. Als uitvloeisel van de verminderde rol van het goud
in het internationale monetaire bestel, werd, bij Landsverordening van 10
februari 1973 houdende nadere wijziging van de Bankverordening  1956, de
verplichting tot het aanhouden van goud ingetrokken. Deze wetswijziging
en het beloop van de goudprijs op de vrije markt hebben inmiddels mede
geleid tot omzetting van een groot deel van de monetaire goudvoorraad in
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deviezen. Het aandeel van het goud in het totale goud- en deviezenbezit van
de Bank daalde daardoor en door de groei van de totale monetaire reserve

van   21% per ultimo   1972   tot   6% per ultimo   1977.   In 1957 beliep  dit
aandeel 45%.

De rente op het gedeelte van de monetaire reserve, dat in de vorm van kort-
lopende beleggingen in het buitenland wordt aangehouden, is de belang-
rijkste inkomstenbron  van de Centrale  Bank van Suriname. De risiko's  van
het houden van de monetaire reserve worden door haar gedragen. Eventuele
winsten en verliezen ontstaan door koerswijzigingen worden geboekt op een
speciale rekening, welke deel uitmaakt van de balans van de Bank. Deze
winsten en verliezen mogen, volgens artikel 10 lid d van de Bankwet 1956,
niet worden verwerkt in de resultatenrekening van de Bank. Zij heeft uit de
winst een bijzondere reserve gevormd tegen mogelijke verliezen van de hier
bedoelde  aard. Per ultimo 1977 beliep deze reserve een bedrag van Sf. 16,0
miljoen vergeleken  met Sf. 50.000 per ultimo  1957. De Bank ontvangt ook
een deel van de koersmarges op deviezentransakties. Het resterende deel
van deze marges komt ten goede aan de financiele instelling, die in feite de
deviezentransaktie verricht. Andere inkomstenbronnen zijn de ontvangen
rente op belegd kapitaal en die op voorschotten en rekening-courantkredie-
ten in het binnenland. Deze inkomsten zijn van mindere betekenis, als
gevolg van de betrekkelijk bescheiden omvang van de eigen kredietverlening
van de Bank. Het winstsaldo van de Bank is steeds positief geweest en is in
de loop der tijd fors gestegen, onder meer door de toename van de goud- en
deviezenreserve, de vergroting    van het aantal deviezentransakties   en    de

gestegen rente-inkomsten op buitenlandse beleggingen. Over de periode
1957-1977 is, ingevolge de Bankwet 1956, van de winst ruim Sf. 71 miljoen
in 's Lands kas gestort. Vermeldenswaard is, dat v66r de oprichting van de
Bank van bepaalde zijde werd gevreesd, dat zij verlies zou lijden en daardoor
een last zou worden voor het overheidsbudget. Aangetekend moet worden,
dat het maken van winst nimmer een doel op zichzelf van de Bank mag
worden. Bij haar bedrijfsvoering dienen uiteraard nationaal-ekonomische
desiderata de boventoon te voeren.

Il.4.2 DE ALGEMENE BANKEN

Algemene banken kunnen omschreven worden als instellingen, die als inter-
mediair in het betatingsverkeer fungeren en tevens in belangrijke mate hun
bedrijf maken van het verlenen van kredieten, niet speciaal op de agrarische
sektor gericht, terwijl zij voorts diensten verlenen in het ekonomische
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verkeer, welke in meer of mindere mate met hun hoofdbedrijf samenhangen.
Blijkens de door de Centrale Bank van Suriname opgestelde monetaire
statistieken worden zes kredietinstellingen als algemene bank aangemerkt.
Deze instellingen vallen onder het toezicht van de Centrale Bank van Suri-
name.   Ofschoon   de   tot de groep der algemene banken gerekende krediet-
instellingen in het algemeen gerechtigd zijn tot het verrichten van praktisch
alle bankzaken, voldoet niet elke bank in dezelfde mate aan de bovengegeven
definitie van algemene bank. Ook de oorsprong en de taakopdracht van de
algemene banken zijn verschillend. Drie van deze banken zijn van origine
traditionele handelsbanken, die zijn opgericht door partikulieren. Deze zijn
De  Surinaamsche  Bank  N.V., de Algemene Bank Nederland N.V. (kantoor
Paramaribo) en de Hakrinbank N.V. Eerstgenoemde bank heeft, zoals eerder
opgemerkt, tot 1957 ook de funktie van circulatiebank vervuld. De drie
overige algemene banken - te weten de Surinaamsche Postspaarbank, de
Stichting Surinaamse Volkscredietbank en de Landbouwbank N.V. - zijn
door de overheid in het leven geroepen met de aanvankelijke bedoeling bij
te dragen tot het realiseren van specifieke doeleinden in de sfeer van de
financiering.

De Surinaamsche Postspaarbank (S.P.S.) werd in 1903 door de overheid
gesticht om de spaarzin bij de bevolking te bevorderen. De overheid heeft
zich garant gesteld voor terugbetaling van de aan haar toevertrouwde gelden

en betaling van de verschuldigde interest. Desondanks is het bedrag, dat
door de S.P.S. aan spaargelden is aangetrokken in het tijdvak 1957-1977
aanzienlijk minder gestegen dan de spaar- en termijndeposito's bij de overige
algemene banken. Hierdoor liep haar aandeel in het totaal terug van 56% in
1957 tot  19% in  1977. Deze daling ismede het gevolg van demeerdere faci-
liteiten, die in het bijzonder de handelsbanken aan het publiek hebben ge-
boden. Zo zijn deze banken eerder overgegaan tot het opnemen van gelden
op verschillende termijn. Verder kon bij hen het tegoed van een rekening
gemakkelijker naar een andere rekening worden overgeheveld. Daarnaast be-
vinden hun spaarders zich in het algemeen in een hogere inkomensklasse dan
die bij de S.P.S.

Onder meer om het hoofd te kunnen bieden aan de konkurrentie, die van de
handelsbanken wordt ondervonden, werd op 1 januari 1975 een nieuwe
wettelijke regeling met betrekking tot de S.P.S. afgekondigd. Krachtens de
desbetreffende wet heeft deze bank sedertdien niet langer alleen tot doel
het bevorderen van de spaarzin bij de bevolking, doch ook het verrichten
van alle andere bank- en effektenzaken. Het Land blijft haar liquiditeit en
solvabiliteit waarborgen. Door de ruimere taakomschrijving ligt het in de lijn
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der verwachting, dat deze bank in de komende jaren zal evolueren van een
traditionele, niet-geldscheppende spaarinstelling tot een volwaardige alge-
mene bank. Met het oog hierop heeft de Centrale Bank van Suriname in-
gaande  1976 de S.P.S. aangemerkt als een geldscheppende algemene bank en
haar gegevens verwerkt in de monetaire statistieken.

De Stichting Surinaamse Volkscredietbank heeft vooral tot doel te voorzien
in de maatschappelijk verantwoorde kredietbehoeften op uit sociaal en zake-
lijk oogpunt juiste wijze. Daardoor dient tevens de woeker te worden bestre-
den. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer de uitoefening van het
bank-van-leningbedrij f, het verlenen van konsumptief krediet en de verstrek-
king van produktief krediet aan het midden- en kleinbedrijf. De Bank heeft
voorts tot taak het herstel te bevorderen van het geldelijke evenwicht van
kredietvragers  en de financiele sanering van hun bedrijven te begeleiden,
mede door het verlenen van bemiddeling bij afbetaling van schulden.

Aan de Landbouwbank N.V. is primair opgedragen de ontwikkeling van de
landbouw, bosbouw en visserij te stimuleren en de produktiviteit en de
rentabiliteit van de in genoemde sektoren werkzame ondememingen te ver-
hogen. Zij is in 1972 ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de overheid
en de Co6peratieve Centrale Boerenleenbank in Nederland. In 1975 nam de
overheid de aandelen in handen van laatstgenoemde bank over. Intussen
werden in  1972 de kredietportefeuille en de andere aktiva van het, onder
beheer van de Surinaamse Volkscredietbank staande, Landbouw- en Visserij-
kredietfonds overgenomen. De Landbouwbank N.V. houdt zich, evenals de
S.P.S. en de Surinaamsche Volkscredietbank, ook bezig met het aantrekken
van gelden in rekening-courant en A deposito.

In vergelijking met de door de overheid opgerichte algemene banken, waar
de vervulling van een specifieke taakopdracht nog domineert, verrichten de
traditionele handelsbanken met grotere intensiteit diverse werkzaamheden,
welke in meer of mindere mate samenhangen met hun hoofdbedrij f van het
verlenen van krediet en het aantrekken van gelden van het publiek. Zo zijn
zij verhoudingsgewijs sterk betrokken bij het geven van handelsinformatie,
het  verrichten van incassi, het deelnemen   aan het lokaal en interlokaal  giro-
verkeer, het handelen in effekten, het in bewaring nemen van deze en andere
waarden, alsmede het verlenen van bemiddeling bij assurantie-zaken. De
handelsbanken hebben zich de laatste jaren ook meer toegelegd op de funktie
van "gezinsbank", door het scheppen van de mogelijkheid tot het openen
van  salarisrekeningen, het verstrekken van persoonlijke leningen  en  afbe-
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TABEL 3
Balansen van de algemene banken

(in miljoenen guldens)

Omschrijving per ultimo

1957 1967 1977 1978

Aktiva
Netto vorderingen op:
- Geldscheppende instellingen                  3,6 9,8 69,6 51,9
- Buitenland - 0,5 10,5 33,9 52,2

- Overheid                                     -           2,7 7,2 4,0

Kredietverlening aan partikulieren 30,6 52,4 294,9 372,3

Andere aktiva (netto)                              2,3            0,9      - 5,9 -    2,0

Totaal 36,0 76,3 399,7 478,4

Passiva

Tegoeden in rekening-courant 14,2 27,0 92,2 99,5

Spaargelden                                       3,1 26,9 151,0 179,2

Korte termijndeposito's*                      2,6          4,5 16,1 17,7

Lange termijndeposito's                         -            1,7 85,3 105,0

Overige opgenomen gelden                                           4,5 5,4 13,8 27,8

Kapitaal en reserves 11,6 10,8 41,3 49,2

* Resterende looptijd van ten hoogste Edn jaar.

talingskredieten. Samen met de Landbouwbank N.V. hebben zij voorts
van de Deviezenkommissie toestemming gekregen om vreemde valuta te
kopen en te verkopen, tegen door de centrale bank vastgestelde koersen.
In het kader van deze transakties is het hen toegestaan werksaldi in het
buitenland aan te houden, waarvan de grootte in overleg met de centrale
bank wordt vastgesteld. Een nader inzicht in de aard en de omvang van de
aktiviteiten van de algemene banken kan worden verkregen uit hun in
tabel 3 opgenomen gekombineerde balansen, waarin de gegevens van hun

financiEle dochterinstellingen zijn verwerkt. Aan de relevante balansposten
wordt in het volgende aandacht besteed.

Bij het bezien van de bankbalansen valt in de eerste plaats op, dat in de
periode 1957-1977 het balanstotaal van de algemene banken ruim verelf·
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voudigd is. Ten opzichte van het bruto binnenlandse produkt is dit totaal

gestegen van 21% tot 31%. Deze stijging is vooral het gevolg van het oplopen

van de spaar- en termijndeposito's.  Dit is onder andere in de hand gewerkt,
doordat De Surinaamsche Bank N.V., na de bedindiging van haar werkzaam-
heden als circulatiebank, ertoe is overgegaan een rentevergoeding te geven

op de bij haar A deposito gestorte gelden. Ter zake speelt ook mee, dat er
in Suriname weinig alternatieve mogelijkheden zijn voor het beleggen in
financidle vermogenstitels. Een faktor, die daartoe bijdraagt, is de geringe

omvang van de binnenlandse openbare kapitaalmarkt. Dit vloeit mede voort
uit het beperkte aantal emissies. Zowel het bedrijfsleven als de overheid
voorzien nauwelijks langs deze weg in hun behoefte aan financieringsmid-
delen. Het schaars gedmitteerde beleggingsmateriaal wordt verder veelal

direkt geabsorbeerd   door de institutionele beleggers,   die dit materiaal  tot
de vervaldatum aanhouden en bijgevolg niet als geregelde aanbieders van
verhandelbare vermogenstitels optreden.  Daar  komt   nog  bij,  dat  een   deel
van het beleggend publiek de voorkeur geeft aan vermogenstitels met een
betrekkelijk klein risiko. Mede hierdoor en door de bescheiden absolute

grootte van de binnenlandse besparingen is de vraag naar aandelen en

obligaties in het algemeen gering. De omzetten op de sedert 1952 door De

Surinaamsche Bank N.V. georganiseerde beurscalls zijn dan ook navenant.

Via deze calls tracht men de handel in Surinaamse effekten op gang te

brengen.
23

Voor het publiek vormen de spaar- en termijndeposito's verhoudingsgewijs

aantrekkelijke beleggingsobjekten. Aan het houden daarvan zijn, afgezien
van het gevaar van aantasting   van hun reele waarde door prijsstijgingen,
weinig risiko's verbonden. Zij kunnen bovendien doorgaans vrij gemakke-

lijk worden omgezet in geld en werpen, in vergelijking met meer liquide
middelen, een niet al te lage rente af. Ondanks de forse absolute groei van

deze  deposito's  kan  de  rol van de algemene banken bij het aantrekken van

besparingen, in relatieve zin, nog niet groot worden genoemd. In dit ver-
band is indikatief, dat de gemiddelde jaarlijkse aanwas van hun passiva -
exclusief de zichtdeposito's - gedurende de periode 1957-1977 slechts

2% van het bruto binnenlandse produkt heeft belopen, terwijl de binnen-
landse spaarquote heeft geschommeld  rond een gemiddelde  van  16%.  Het
aandeel van deze passiva in de binnenlandse besparingen is derhalve niet

hoger dan ongeveer een achtste. Dit aandeel is sedert het einde van de jaren
zestig weliswaar bijna verdubbeld, doch deze stijging is veroorzaakt door een
wijziging  in de samenstelling van de passiva.24 Blijkens tabel 4 is de relatieve

betekenis  van de tegoeden in rekening-courant gedaald, namelijk van 39%

per ultimo 1957 tot 23% per ultimo  1977. Deze daling valt  te meer op, in-
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TABEL 4
Struktuur van de passiva der algemene banken

(in procenten van het totaal)

Omschrijving per ultimo

1957 1967 1977 1978

Tegoeden in rekening-courant                    39              36               23                21
Spaargelden                                        9           35            38             37
Korte termijndeposito's                          7             6              4               4
Lange termijndeposito's                           -              2             21               22
Overige opgenomen gelden                                          1 3                          7                            4                              6

Kapitaal en reserves                                                          3 2                       14                         10                            10

Totaal 100 100 100 100

Idem in milj. glds. 36,0 76,3 399,7 478,4

dien uitsluitend wordt gerekend met het totaal van de aan de banken toe-
vertrouwde deposito's. Het aandeel van deze tegoeden in dit totaal vermin-
derde van 71% tot 27%. Daarentegen is het aandeel van de spaartegoeden
in de gezamenlijke passiva gestegen van 9% tot 38% en dat van de termijn-
deposito's van 7% tot 25%.

De verandering in de depositostruktuur van de algemene banken kan mede
in verband worden gebracht met de, sedert 1967 door de Centrale Bank van
Suriname in overleg met de algemene banken overeengekomen, krediet-
restriktieregeling. Volgens die regeling mogen de passiva met het karakter
van op lange termijn aan de banken toevertrouwde gelden ten volle worden
aangewend voor hun kredietverlening, hetgeen niet het geval is met de
overige passiva. Dit heeft de algemene banken gestimuleerd tot het voeren
van een aktieve depositopolitiek. Als gevolg hiervan vormen de tegoeden in
rekening-courant momenteel niet langer de grootste passiefpost. De passiva
van deze banken bestaan thans voor het merendeel uit tegoeden, waarover
de houder slechts kan beschikken met inachtneming van zekere restrikties,
met betrekking tot de omvang van het op te nemen bedrag en de opzeg-
termijn.   Uit dien hoofde   moet   aan die passiva het geldkarakter worden
ontzegd. Voorheen bestonden de passiva vooral uit tegoeden in rekening-
courant, die als geld moeten worden beschouwd, omdat zij in brede kring,
onbeperkt en terstond voor hun nominale waarde in betaling worden
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aanvaard.25  Bij de algemene banken is dan ook het karakter van niet-geld-

scheppende instelling geleidelijk gaan overheersen. Een groot deel van hun
kredietverlening gaat bijgevolg in feite niet gepaard met netto geldschepping.

Bij de hier bedoelde kredietveriening is er slechts sprake van het doorgeven
van lopende besparingen. In deze gevallen treedt de bank enkel op als inter-
mediair en kan er, afgezien van de invloed daarvan op de omloopsnelheid
van het geld, worden gesproken van een op zich monetair.neutrale finan-
cieringstransaktie.

De hiervoor beschreven veranderingen in de omvang en samenstelling van de
depositostruktuur van de algemene banken heeft verschillende andere kon-
sekwenties met zich gebracht. In de eerste plaats moet worden gewezen op
de, mede daardoor teweeggebrachte, relatieve teruggang van  de post kapitaal
en reserves van 32% tot 10%, hetgeen wijst  in de richting van verzwakking

van de solvabiliteit van de algemene banken. Aan de andere kant is hun
liquiditeitspositie sterk toegenomen, doordat de opgenomen gelden niet ten
volle in de kredietverlening konden worden doorgegeven. Dit vloeit mede
voort  uit  het  tot 1977 veelal ontoereikend zijn van de kredietvraag, waaraan

op grond van kommercitle bancaire maatstaven kan worden voldaan. Het
bezit aan liquide aktiva uitgedrukt in procenten van het totaal der deposito's
heeft  op de jaarultimo's van de periode 1957-1977 ge fluktueerd tussen  18%
in  1957 en 33%  in  1975. Per ultimo 1977 beliep het liquiditeitspercentage
29. Worden de liquide aktiva uitsluitend gerelateerd aan de schulden met
het karakter van binnenlandse liquiditeit, dan blijkt deze verhouding te zijn
gestegen van 54% per ultimo 1967 tot bijna 80% per ultimo 1977. Een
derde konsekwentie, welke in verband staat met de wijziging in de deposito-
struktuur, is dat de te betalen rente op deposito's in relatieve zin is gestegen.

Illustratief is, dat - bij ongewijzigde niveau's van de creditrenten - het
aandeel van de deposito's waarop minder dan 3% rente per jaar wordt ver-
goed  in het totaal sedert  1973  met ruim een viifde is gedaald tot 29%.
Dit  is  mede het uitvloeisel van de, sedert het laatstgenoemde jaar opgetre-
den, versnelling in het stijgingstempo van de prijsinflatie.

Tenslotte is vorenbedoelde ontwikkeling niet zonder invloed gebleven op
het kredietbedrijf van de algemene banken. Aanvankelijk hebben zij zich
vooral beziggehouden met het verstrekken van "self liquidating" kredieten
aan de handel. Dat zijn, in juridische zin, kortlopende kredieten ter finan-
ciering van bepaalde goederentransakties. welke meestal in verband staan
met het aanhouden van een goederenvoorraad. Deze kredieten eindigen
formeel nadat de transaktie door de debiteur is afgewikkeld, in casu na
verkoop van de goederen. Het risiko verbonden aan "self liquidating" kre-
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dieten is - in verhouding tot die voor produktiekapaciteit vergrotende
investeringen - klein. Bedacht moet worden, dat er ook bij die kredieten
problemen kunnen ontstaan, indien het met de afwikkeling van de goederen-
transaktie niet mocht vlotten. Voorts is het, door de kontinue opvolging
van transakties, doorgaans in feite niet mogelijk het krediet tussentijds op
te zeggen. Dit zou een ontwrichting van het gefinancierde bedrijfsleven met
zich kunnen brengen. Door het bezwaar verbonden aan de tussentijdse
opzegging van het krediet, is de kredietrelatie in materiele zin van veel
langere duur. De aanwezigheid van een vaste kern in de kortlopende passiva
maakte het mogelijk in deze langdurige kredietbehoeften te voorzien. Deze
kern schijnt - ondanks de aan de gang zijnde wijziging in de samenstelling
van de passiva - nogal groot  te  zijn. Een indikatie hiervoor is, dat sedert
het begin van de jaren zeventig, de gemiddelde rusttijd van de tegoeden in
rekening-courant ongeveer 9 maanden beloopt.

Geleidelijk is de kredietverlening van de algemene banken veelzijdiger ge-
worden. Er worden steeds meer kredieten met een langere formele looptijd
gegeven. Ook de kredietverlening aan andere sektoren dan de handel neemt
gestadig toe. Zo vertoont de kredietverlening aan de meer direkt produktieve
sektoren, welke veelal voor langere termijn is gebonden, een stijgende ten-
dens. Blijkens tabel 5 is het aandeel van die kredieten in het totaal geduren-
de  de periode 1967-1977 gestegen van 30% tot 38%. De relatieve betekenis
van de kredietverlening aan de overheid is gering gebleven en beloopt slechts
2% van die aan partikulieren. Het merendeel van de kredietverlening is nog
bestemd voor de handel, hetgeen in verband staat met de grote omvang
van de sektor der importerende handel. Op haar beurt is deze omstandigheid
het  gevolg  van het kleine produktieapparaat, dat bovendien eenzijdig  is
gericht op de voortbrenging van bauxiet en bauxietderivaten. Door de toe-
genomen betekenis van de langlopende passiva hebben de algemene banken
in ruimere mate de beschikking over middelen, die zich, vanuit een oogpunt
van een bedrijfsekonomisch verantwoord bankbeleid, beter lenen voor
belegging in kredieten met een langere looptijd.26 Doordat een deel van de
besparingen van het publiek de vorm heeft aangenomen van bij de algemene
banken aangehouden spaar- en termijndeposito's zijn deze besparingen mede
de basis geworden voor de lange kredietverlening en kan deze kredietverle-
ning worden uitgebreid zonder dat er sprake is van een ontwikkelde open-
bare kapitaalmarkt.

Het risiko verbonden aan investeringskredieten met een langere formele
looptijd is in het algemeen verhoudingsgewijs groot. Daardoor zijn de
algemene banken, ondanks de gewijzigde passivastruktuur, relatief terug-
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TABEL 5
Bestemming kredietverlening en beleggingen der algemene banken

(in procenten van het totaal)

Omschrijving per ultimo

1967 1972 1977 1978

Landbouw en visserij                                   6                5              10                10

Mijnbouw en bauxietverwerking                   2                8               9                  7

Overige 22       19       19        20

Totaal direkt produktieve sektoren             30              32              38                37

Handel                                                 54            47            31               33
Andere dienstverlening                         6            3            6              5

Overige 10        18       25         25

Totaal andere sektoren                         70           68           62             63

Totaal generaal 100 100 100 100

Idem in milj. glds. 53,9 123,0 302,1 376,3

houdend bij het verstrekken van dergelijke kredieten. Ten einde dit risiko
voor een deel op te vangen en om de verlening van die kredieten te be-
vorderen werd in 1979 door de overheid het Garantiefunds voor Bedrijfs-
kredieten opgericht. Het Fonds heeft ten doel de stimulering van investe-

ringen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de handel. Ter bereiking
van dit doel kunnen onder bepaalde voorwaarden garanties aan banken
worden verstrekt. Dit zou de bereidheid van banken tot het verlenen van

kredieten, waaraan naar strikt bancaire maatstaven    een hoge graad   van

risiko verbonden is, kunnen vergroten. De garanties hebben betrekking op
maximaal 80% van de hoofdsom van het krediet.

II.4.3 DE OVERIGE FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Tot de groep der overige financieringsinstellingen behoren in hoofdzaak de
institutionele beleggers, de Surinaamse Hypotheekbank N.V. en de Natio-
nate Ontwikkelingsbank N.V. In deze paragraaf wordt in het kort aandacht
besteed aan de aktiviteiten van deze niet-geldscheppende instellingen. Hun
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passiva missen het geldkarakter. Zij omvatten permanent dan wel op lange
termijn  aan hen toevertrouwde gelden, welke grotendeels  weer op lange
termijn worden belegd, onder meer in hypotheken ter financiering van de
woningbouw. Tijdelijk overtollige middelen worden veelal in de vorm van
deposito's bij de algemene banken aangehouden. De hier aan de orde zijnde
instellingen vallen niet onder het toezicht van de Centrale Bank van Surina-
me, aangezien zij  niet - zoals de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen  1968
voorschrijft - in belangrijke mate hun bedrijf maken van het aannemen van
gelden A deposito of in rekening.courant.

Bij de institutionele beleggers, waartoe de levensverzekeringsmaatschappijen,
alsmede de bedrijfspensioen- en voorzieningsfondsen worden gerekend,
vloeien belangrijke en in absolute omvang toenemende bedragen samen,
waarvoor belegging moet worden gezocht. Het premie-inkomen van de
levensverzekeringsmaatschappijen is gestegen van Sf. 1,2 miljoen in  1957 tot
Sf. 13,0 miljoen  in  1977. De stortingen in pensioen- en voorzieningsfondsen
zijn   toegenomen   van   Sf. 0,7 miljoen   tot   Sf. 4,2 miljoen. Gedurende  de
periode 1957-1977 bleef het aandeel  van de jaarlijks  aan de institutionele
beleggers toevertrouwde gelden in de binnenlandse besparingen vrij konstant
en  bewoog zich  rond een gemiddelde van circa 10%. Bijna  alle in Suriname
werkzame levensverzekeringsmaatschappijen zijn bijkantoren van in het
buitenland gevestigde ondernemingen. Zij hebben van de Deviezencommissie
toestemming gekregen  om   10% van hun premie-inkomen over te maken aan
hun moederondernemingen, dit mede ter dekking van bepaalde algemene
kosten. Opgemerkt wordt, dat in de cijfers van de institutionele beleggers
die  van  de  S.P.S. zijn begrepen, welke instelling tot  1976 tot heze groep van
beleggers werd gerekend.

De Surinaamsche Hypotheekbank N.V. is de enige gespecialiseerde hypo-
theekbank in Suriname. De groei van haar aktiviteiten is ver ten achter ge-
bleven bij die van de algemene banken en de institutionele beleggers. De
Bank verstrekt hypotheken uit eigen middelen en uit de opbrengst van door
haar geEmitteerde pandbrieven. Per ultimo 1977 bedroegen deze hypothe-
ken bijna Sf. 1,5 miljoen vergeleken met Sf. 0,7 miljoen aan het einde van
1957. Door de geringe groei van deze bank is haar rol bij het aantrekken van
binnenlandse besparingen zeer bescheiden gebleven.

De Nationale Ontwikkelingsbank N.V. (N.O.B.) is door de overheid in het
leven geroepen met het doel de financiering van ondernemingen, die geacht
kunnen worden het produktievermogen van de volkshuishouding te verho-
gen en de ekonomische struktuur ervan te verbeteren, indien en voor zover
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financiering door anderen niet of onvoldoende plaatsvindt. Haar kapitaal
is grotendeels gefourneerd uit Nederlandse ontwikkelingshulp. Zij trekt geen
binnenlandse besparingen aan. De kredietverlening van de N.O.B. komt
moeizaam    op    gang. Per ultimo 1977 beliep de kredietverlening slechts

Sf.  5,7  miljoen. Dit staat onder andere in verband met het veelal niet aanwe-

zig zijn van voldoende kredietaanvragen ten behoeve van produktieve in-

vesteringen, die uitzicht bieden    op een redelijk bedrij fsekonomische  ren-

tabiliteit. Mede als gevolg daarvan is geen gebruik gemaakt van de, door de

in Nederland gevestigde Nationale Investeringsbank N.V. bij het opheffen
in 1969 van haar agentschap in Suriname, gedane toezegging om krediet-
aanvragen in behandeling te nemen als de middelen van de Surinaamse

zusterinstelling tekort zouden schieten.27

De N.O.B. treedt voorts op als kassier en administrateur van het, bij Staats-

besluit d.d. 30 september 1975 ingestelde, Ontwikkelingsfonds voor de
Kleinnijverheid,    dat    tot doel heeft het verlenen van ontwikkelings-   en

bedrijfskredieten ter bevordering van de kleinnijverheid. Het werkkapitaal
van dit Fonds bedraagt Sf. 1,0 miljoen. Daarnaast is de N.O.B. sedert juni
1977 belast met de administratie van de deelnemingen en kredieten uit
het zogeheten "Participatiefunds", dat is ontstaan als uitvloeisel van de
overname door Suriname van de taak van De Nederlandse Participatie
Maatschappij voor Suriname N.V. en van de Stichting ter Bevordering van

Investeringen in Suriname.2 8 Tenslotte voert   de   N.O.B. het sekretariaat

en de administratie van het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten.
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III

EEN MAATSTAF VOOR DE GELDVOORZIENING

III.1 INLEIDING

Bij het bepalen van de richting van het te voeren monetaire beleid behoort
in de eerste plaats in overweging te worden genomen of en in welke mate
het uitgestippelde beleid zal bijdragen tot realisatie van de nationaal-ekono-
mische doelstellingen. Voor Suriname  zijn deze doelstellingen vastgelegd

in  de eerder besproken Planwet 1973. Daarbij  zijn zeer algemene formule-

ringen gebezigd. Een dergelijke formulering laat grote ruimte voor verschil

van mening over de vraag, welke konkrete maatregelen op monetair terrein

op een gegeven ogenblik opportuun zijn en welke niet. Daarnaast is in die

wet, zoals later zal blijken terecht, geen specifieke toespeling gemaakt op
het te voeren monetaire beleid. De Planwet 1973 geeft geen indikatie  om-
trent een praktisch bruikbare maatstaf voor de omvang van de geldvoor.
ziening, die de monetaire autoriteiten de weg wijst in de voortdurend
wisselende omstandigheden van het ekonomische leven.

Meer houvast voor het monetaire beleid biedt de Bankwet 1956. Volgens
artikel 9 van die wet dient de monetaire politiek van de Centrale Bank
van Suriname zich te richten op het bevorderen van de stabiliteit in de
waarde van de geldeenheid. Er moet bijgevolg gestreefd worden naar het
zoveel mogelijk tegengaan van ongewenste prijsfiuktuaties. Uit de wijze van
formulering van de taakopdracht aan de Bank zou kunnen worden afgeleid,

dat de wetgever kan worden gerekend tot de groep van voorstanders van het
theorema van het koopkrachtvaste geld. Dit theorema is gebaseerd op de

gedachte, dat de koopkracht van het geld en de reciproke daarvan, te weten

het prijsgemiddelde der goederen, stabiel zullen blijven, wanneer - bij een
ongewijzigde omloopsnelheid van het geld - de geldhoeveelheid evenredig
stijgt met het kwantum te verhandelen goederen en diensten. De voorstan-

ders van het koopkrachtvaste geld zijn daarom van oordeel, dat een toene-
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ming van het produktievolume de geldbehoefte vergroot en een dienovereen-
komstige vermeerdering van de geldcirculatie vereist. In hun gedachtengang
betekent "meer goederen" hetzelfde als een "grotere geldbehoefte", waarop
het aanbod van geld moet worden afgestemd.

Er zijn verschillende argumenten aan te voeren ten gunste van het koop-
krachtvaste geld. In de leerboeken over het geldwezen worden die argumen-
ten breed uitgemeten. In paragraaf III.3.3 wordt op deze materie ingegaan.
De in ruime kring bestaande voorkeur voor het koopkrachtvaste geld neemt
niet weg, dat, op grond van diverse nog te bespreken overwegingen, sceptisch
moet worden gestaan tegenover een geldpolitiek, welke stabilisatie van de
gemiddelde prijzen als richtsnoer hanteert. Het wel eens veronderstelde
parallellisme tussen het goederenvolume en de geldcirculatie blijkt lang niet
altijd een bruikbare richtsnoer voor de geldvoorziening te zijn:

Vergroting van de te verhandelen hoeveelheid goederen behoeft niet steeds
te leiden tot toeneming van de geldbehoefte. Dit kan worden aangetoond
met  behulp  van een eenvoudig voorbeeld. Veronderstel, dat, door een betere
organisatie  van het produktieproces, de voortbrenging van een bepaald goed
met het bestaande produktieapparaat wordt vergroot. Neem voorts aan, dat
de prijs van het bedoelde goed in gelijke mate daalt met de toeneming van
het goederenaanbod. Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden zal
daardoor het prijsgemiddelde afnemen. Bij deze casuspositie mag de daling
van dit gemiddelde evenwel geen aanleiding vormen tot opvoering van de
geldcirculatie. Immers, ondanks de stijging van de hoeveelheid te verhande-
len goederen, is de aanwezige geldvoorraad voldoende om in de geldbehoefte
te voorzien.  Door de dating van de gemiddelde prijs komt er geld beschikbaar
voor de financiering van het grotere transaktievolume. De producenten, die
hebben zorg gedragen voor het oplopen van het aanbod van goederen, ont-
vangen daarvoor hetzelfde bedrag, terwijl de nominale bestedingen der kon-
sumenten uiteraard eveneens ongewijzigd blijven. Het lagere prijsgemiddelde
is niet meer dan een logisch uitvloeisel van de, door de verhoging van de
produktiviteit teweeggebrachte, ruimere goederenvoorziening.

Indien onder de veronderstelde omstandigheden zou worden overgegaan tot
vergroting van de geldhoeveetheid met het doel het prijsgemiddelde op het
oude peit terug te brengen, wordt daardoor juist een inflatoire verstoring
veroorzaakt. Overigens zal die verstoring, in een ekonomie als de Surinaamse,
in eerste instantie niet primair resulteren in het oplopen van de prijzen.
Gelet  op  de hoge importquote mag worden aangenomen, dat opvoering van
de geldhoeveelheid vooral een slechter worden van de lopende rekening van
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de betalingsbalans tot gevolg zal hebben. Het is derhalve zeer wel mogelijk
dat er reeds grote verstoringen in het ekonomische leven gaande zijn, zonder
dat die zich weerspiegelen in de prijzen.

Ook in ander opzicht behoeft een stabiel gemiddeld prijspeil niet de afwezig-
heid van verstoringen in het ekonomische leven te impliceren. Het gemiddel-

de zegt namelijk niets over het beloop van de reele ruilwaardeverhoudingen,
welke de prijzen van goederen uitgedrukt in die van andere goederen weer-
geven. In de regel baseren de ekonomische subjekten hun beslissingen juist
op deze verhoudingen. Daarbij is niet zo zeer de mutatie in de absolute

hoogte van de prijzen van belang, maar veeleer het verschil in tempo van ver-
andering van de individuele prijzen. Het in gelijke mate veranderen van de

prijzen van alle goederen en diensten laat de ruilverhoudingen ongemoeid
en heeft geen konsekwenties voor het gedrag van de ekonomische sub-

jekten. Anders wordt het, wanneer, door een ruimere geldvoorziening, dis-
proportionaliteiten in het prijzenstelsel ontstaan, die de ruilwaardeverhou.

dingen doen veranderen. Deze veranderingen behoeven niet altijd   in  het
prijsgemiddelde tot uitdrukking te komen. Het kan voorkomen, dat de prijs-

stijging van een bepaald goed juist wordt gekompenseerd door de daling van
een ander goed. Het gemiddelde blijft dan ongewijzigd, terwijl de relatieve

prijzen - die zoals gezegd bepalend zijn voor de disposities van de ekono-
mische subjekten - wel degelijk zijn veranderd. Het gelijkgebleven prijs-
gemiddelde versluiert dan een wijziging in de reele ruilwaardeverhoudingen.

Een ander probleem bij het hanteren van het prijsgemiddelde als richtsnoer
voor de geldvoorziening  is van statistische aard.2 Een noodzakelijke voor-
waarde voor het kunnen meten van de hoogte van dit gemiddelde en van de
veranderingen daarin is, dat een ekonomisch relevant pakket van goederen
en diensten wordt samengesteld en dat dit pakket gedurende een zekere tijd

ongewijzigd blijft. In de praktijk levert de samenstelling van een dergelijk
pakket welhaast onoverkomenlijke moeilijkheden op. Deze hebben vooral

betrekking op de vraag welke goederen in het pakket zullen worden op-
genomen en welke relatieve betekenis aan elk goed moet worden toegekend.
De vraag is ook tegen welke prijzen de goederen dienen te worden gewaar-

deerd. Verschillende mogelijkheden zijn in deze aanwezig, die geenszins
steeds tot dezelfde konklusie behoeven te leiden. Zo kan het voorkomen,
dat het beloop van de groothandelsprijzen afwijkt van dat van de detail-

handelsprijzen. Voorts blijft het ekonomisch relevante pakket van goederen
en diensten in de regel niet konstant. Het is bij voortduring aan verande-

ringen onderhevig, onder andere als gevolg van de introduktie van nieuwe
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goederen, wijziging in de kwaliteit der goederen, in de prijs- en schaarste-
verhoudingen en in de preferenties van de ekonomische subjekten.

Een bijkomend bezwaar tegen het gebruik van het prijsgemiddelde als mo-
netaire indikator is, dat het niet uitsluitend onder invloed staat van mone-
taire faktoren. Ook ontwikkelingen in de reale sfeer spelen daarop in. Reeds
is gewezen op het mogelijke effekt van een verbetering van de produktiviteit
op de prijzen. Maar een veelheid van andere redle faktoren is in deze eveneens
van belang, zoals de vermindering van het goederenaanbod als uitvloeisel
van een misoogst. Verder wordt in de open Surinaamse ekonomie het prijs-
peil in belangrijke mate bepaald door het beloop van de prijzen in het
buitenland. De prijzen worden voorts hetzij direkt,hetzij indirekt beihvloed
door ekonomisch-politieke maatregelen    van de overheid.    In dit verband
worden genoemd het afkondigen van maximumprijzen, het toekennen
van subsidies, het heffen van invoerrechten en van andere belastingen en
het treffen van maatregelen gericht op het stimuleren van de voortbrenging
van bepaalde goederen. Ook akties van diverse pressiegroepen komen door-
gaans tot uitdrukking in de prijzen. Zo kunnen bijvoorbeeld door werk-
nemersorganisaties afgedwongen loonsverhogingen in de prijzen van goe-
deren worden doorberekend. Het prijsgemiddelde vormt derhalve de weer-
spiegeling van een komplex van faktoren en ontwikkelingen van zowel
redle als monetaire    aard. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen   hun
weerslag op het prijsgemiddelde, maar ook op de reEle ruilwaardeverhou-
dingen. De wijzigingen   in deze verhoudingen   zijn   voor de ekonomische
subjekten vaak aanleiding hun bestedingspatroon te veranderen.   De   rele-
vantie van het pakket goederen en diensten, waarop het prijsgemiddelde
betrekking heeft, wordt daarmee ondergraven, hetgeen een betrouwbare
kwantificering van het prijsbeloop illusoir maakt.

De aangeduide problemen bij de berekening van het prijsgemiddelde wegen
extra zwaar in Suriname,  waar het statistische apparaat  nog  in  een  fase van
opbouw verkeert. Sedert 1952 zijn door het Algemeen Bureau voor de Sta-
tistiek slechts de resultaten van een tweetal onderzoekingen naar het beste-
dingspatroon van specifieke kategorieen van konsumenten gepubliceerd.
Bij het berekenen van de prijsindexcij fers van de kosten van levensonderhoud
is dit bureau gedurende de periode 1953-1969 uitgegaan  van  een  in  1952
verricht budgetonderzoek, dat betrekking had op gezinnen met een inkomen
van  Sf. 20 tot Sf. 60 per week. Pas in het vierde kwartaal van  1970 ging men
over tot publikatie van een prijsindexcijfer, dat is gebaseerd op een in het
tijdvak   1   april   1968   - 31 maart 1969 ingesteld huishoudonderzoek.  Het
onderzoek had betrekking op 592 gezinnen in Paramaribo en omgeving,
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bestaande uit een man met een bruto jaarinkomen van Sf. 6000 of min-
der  als  loon- of salaristrekker, een vrouw  en  een kind beneden  15  jaar.
Landbouwersgezinnen werden niet bij het onderzoeK betrokken. Uit de ver-
zamelde gegevens werd een basishuishoudpakket samengesteld, dat bestond
uit 229 goederen en diensten met een waarde van Sf. 367,92 per maand.
Van het laatstgenoemde bedrag had 43,2% betrekking op buitenlandse

goederen.

Aangezien  er in de bestedingsgewoonten  van de bevolking sedert 1969 wijzi-
gingen moeten zijn ingetreden, bestaat de indruk, dat de gebruikte basis

voor de berekening van de prijsindexcijfers van de gezinskonsumptie niet
langer representatief is. Daarnaast is, met name in het begin van de jaren
zeventig, de registratie van verschillende prijzen niet altijd op een realistische

wijze geschied. Bij de berekening van de prijsindices is men toenmaals mede

uitgegaan van de door de overheid, op basis van het Prijszettingsbesluit 1971,
vastgestelde maximumprijzen, die lager waren   dan de prijzen   op de vrije
markt. Als uitvloeisel daarvan indiceerden voor de bedoelde periode de

prijsindexcijfers een matige stijging van de kosten van levensonderhoud,
hetgeen evenwel  in a fwijking  was  van het algemene gevoelen:   Er  kan wor-

den gesteld, dat het kompas van de prijzen, waarop - volgens de wetgever -
de Centrale Bank van Suriname moet varen, niet erg betrouwbaar is. Mede
op grond hiervan werkt het Algemeen Bureau voor de Statistiek thans aan
verbetering van de kwaliteit van de prijsstatistieken.

Het voorgaande voert tot de konklusie, dat stabilisatie van het gemiddelde
niveau van prijzen van goederen en diensten, op grond van zowel theoretische
als praktische overwegingen, niet als een bruikbare richtsnoer voor de geld-

politiek kan worden aangemerkt. Het is derhalve van belang om na te gaan
of er ter zake  niet een ander en beter richtsnoer te vinden is. Dit hoofdstuk
houdt zich met deze materie bezig. Bij het zoeken naar een maatstaf voor
de geldvoorziening wordt ervan uitgegaan, dat het, uit een oogpunt van het
monetaire beleid, de voorkeur verdient de aandacht te koncentreren op de
variabelen, die rechtstreeks bepalend zijn voor de omvang van de koop-
krachtstroom. Deze variabelen zijn geldschepping en geldvernietiging, ont-
potting en oppotting  van  geld.  Door  zich te beperken  tot deze specifiek
monetaire variabelen wordt een beter inzicht verkregen in de mate waarin
monetaire faktoren van invloed zijn op het beloop van het ekonomische

proces. Zou men het anders doen dan vervalt men in het gevaar te praten
over een storing in het ekonomische leven, zonder dat kan worden achter-
haald of de oorzaak van deze storing in de goederen- dan wel in de geld-
sfeer is gelegen. De grondslag voor een dergelijke methode van analyse is
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gelegd door Koopmans.4 Zijn analyse is, met name in Nederland, aanleiding
geweest tot uitvoerige diskussies, welke hebben geleid tot een wezenlijke
verdieping van het inzicht in de monetaire verschijnselen. Diverse elementen
uit die diskussies kunnen worden gebruikt om een maatstaf af te leiden voor
de omvang van de geldvoorziening in Suriname en om de monetaire ont-
wikkeling alciaar te beoordelen. Vervolgens moet worden nagegaan of de op
basis van die maatstaf vastgestelde omvang van de geldvoorziening de reali.
satie van de nationaalikonomische doelstellingen zou kunnen bevorderen.

III.2 DE BETEKENIS VAN HET GELDGEBRUIK: DEFINIERING VAN
HET BEGRIP MONETAIR EVENWICHT

Om een maatstaf voor de geldvoorziening te kunnen afleiden, is het primair
vereist inzicht te krijgen in de betekenis van het gebruik van geld als ruil-
middel voor de afloop van het ekonomische proces. Deze betekenis is van
tweeerlei aard. Dit gebruik maakt enerzijds talloze ruilhandelingen moge-
lijk, die in een geldloze maatschappij niet tot stand zouden komen, omaat
de marktpartijen elkaar niet zouden weten te vinden. Voor het realiseren
van een ruiltransaktie in een geldloze maatschappij is het nodig, dat de
wederzijdse ruilbehoeften kwalitatief en kwantitatief gelijk zijn en boven-
dien in de tijd samenvallen. Deze voorwaarden zijn sporadisch vervuld, om-
dat de ruilbehoeften van de ekonomische subjekten doorgaans niet bilateraal
op  elkaar zijn afgestemd. De waarden  van de eenheden te ruilen goederen
zijn bovendien veelal niet equivalent, terwijl de goederen lang niet altijd
deelbaar zijn.

Door tussenschakeling van het geld in het ruilverkeer wordt de noodzaak
van direkte ruil van goedbren doorbroken. Het geld draagt de eigenschap, dat
het in ruime kring algemeen als betaalmiddel wordt aanvaard en verschaft
uit dien hoofde de bezitter ervan ongedifferentieerde koopkracht. Dit heeft
tot gevolg, dat meerhoekstransakties op eenvoudige wijze kunnen worden
gerealiseerd. Daarbij wordt een aangeboden goed tegen geld geruild, terwijl
vervolgens het ontvangen geld tegen 6dn of meerdere gevraagde goederen
kan worden geruild. Het ruilen van goederen valt uiteen in twee zelfstandige
"halve" ruiltransakties. De marktpartijen vinden elkaar daardoor gemakke-
lijker en het ruilverkeer wordt beter en met minder wrijving afgewikkeld dan
in een geldloze maatschappij het geval zou zijn. Het geld speelt derhalve een
dienende rol. Het bevordert het ruilverkeer en stimuleert langs deze weg het
proces van arbeidsverdeling en specialisatie tussen de ekonomische sub-
jekten, waardoor het ekonomische leven wordt geaktiveerd.
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Tegenover het genoemde voordeel staat anderzijds, dat het geldgebruik de
oorsprong kan vormen van ernstige kringloopverstoringen: In een geldloze

maatschappij roept een effektief aanbod van goederen een even grote
effektieve vraag op. Daarentegen is in een volkshuishouding, die gebruik
maakt  van  het  geld, de overeenstemming tussen het aanbod  van en de vraag

naar  goederen niet altijd aanwezig.  Het is immers geenszins noodzakelijk,
dat een goederenaanbod in dezelfde kringloopperiode samen gaat met een
even grote vraag. Het uit de verkoop van goederen verkregen geld kan
worden opgepot dan wet worden vernietigd door bijvoorbeeld aflossing van
schulden aan geldscheppende instellingen. Anderzijds behoeft tegenover
een goederenvraag, in de beschouwde kringloopperiode, niet altijd een
overeenkomstig goederenaanbod te staan, aangezien de vraag kan voort-
spruiten uit geldschepping of uit intering op een, in een vorige periode
gevormde, kasvoorraad. De inschakeling van het geld in het ruilverkeer
brengt  met  zich, dat de bestedingen door oppotting en geldvernietiging kun-
nen worden verkleind en door ontpotting en geldschepping kunnen worden
verruimd. Er kan voor de volkshuishouding als geheel hetzij een vraagtekort
hetzij een vraagexcedent ontstaan.   In de geldleer wordt een vraagtekort,
doorgaans aangeduid met het begrip deflatie, terwijl bij een vraagexcedent
van inflatie wordt gesproken. Makro-ekonomisch bezien kan een vraagtekort
dan wel een vraagexcedent met andere woorden alleen optreden, indien be-
paalde financieringsmethoden worden toegepast, waartoe het geldverkeer
de gelegenheid biedt. Deze methoden hebben betrekking op een negatief
dan wel een positief beroep op, wat eerder werd omschreven als, monetaire
financieringsmiddelen.

Een algemeen vraagtekort leidt tot monetaire verstoringsverschijnselen van
kontraktieve aard, welke tenderen naar een konjunkturele onderbezetting
van het produktieapparaat, het onder neerwaartse druk staan van de prijzen
van goederen en/of een verbetering van de betalingsbalans. Een algemeen
vraagexcedent resulteert in verstoringen van expansieve aard, welke tot uit-
drukking komen in tegengestelde verschijnselen. Alleen indien, in een kring-

loopperiode, geldschepping en ontpotting enerzijds en geldvernietiging en
oppotting anderzijds elkaar volledig kompenseren, zal het geldgebruik -
afgezien  van de voordelen, die voortvloeien  uit de daardoor ontstane ver-
gemakkelijking van het betalingsverkeer - geen zelfstandige invloed hebben

op het ekonomische proces. Deze situatie, waarbij er noch een vraagtekort,
noch een vraagexcedent aanwezig is, wordt aangeduid met het begrip mone-
tair evenwicht. In geval van monetair evenwicht wordt met andere woorden
het ekonomische proces afgewikkeld met behulp van het geld als ruilmiddel,
zonder dat de inschakeling van dat middel dit proces op een storende wijze
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doet afwijken van de gang van zaken in een geldloze volkshuishouding.
Monetair evenwicht impliceert de afwezigheid van een netto beroep op
monetaire financieringsmiddelen.

Bij  beoordeling van de vraag of er in een bepaalde periode al dan niet sprake
is van monetair evenwicht moet worden uitgegaan van de ex-ante waarden
van de verschijnselen geldschepping, geldvernietiging, ont- en oppotting.
Ex-ante grootheden hebben betrekking op de voornemens en plannen van de
ekonomische subjekten.  Er is alleen monetair evenwicht, indien de voorge-
nomen disposities van de ekonomische subjekten van de aanvang van de
kringloopperiode af zodanig  zijn,  dat  de  in- en deflatoire krachten elkaar
volledig kompenseren.    Dit    kan    ook als volgt worden ge formuleerd:    bij
monetair evenwicht is de vraag naar geld spontaan gelijk aan het aanbod
van geld. Ex-post, dat wil zeggen achteraf bezien, is aan de gelijkheid nood-
zakelijkerwijs steeds voldaan.  Dit   is het gevolg  van de omstandigheid,  dat
alle geld dat ergens wordt gekrederd elders wordt vernietigd dan wel aan
een kasvoorraad wordt toegevoegd. Monetair evenwicht is alleen aanwezig,
indien de ex-ante waarden der relevante ekonomische grootheden gelijk zijn
aan hun ex-post waarden. Indien  dat  niet het gevalis, kunnen  niet alle voor-
nemens van de ekonomische subjekten worden verwezenlijkt. Er komt dan
een  aanpassingsproces  op gang, waarbij de voornemens zodanig worden ge-
korrigeerd, dat de noodzakelijke ex-post gelijkheid tussen de vraag naar en
het  aanbod  van  geld  toch nog wordt gerealiseerd.6 Ex-post grootheden
hebben dus betrekking op  de in feite gerealiseerde waarden  en  zijn de optel-
som van de 'toorgenomen" en de "niet-voorgenomen" waarden van de
grootheden. Monetair evenwicht heeft, zoals opgemerkt, uitsluitend betrek-
king op de "voorgenomen" waarden.

De bovengegeven voorwaarde voor monetair evenwicht is te vertalen in
termen van middelen en bestedingen: Monetair evenwicht houdt in, dat de
ekonomische subjekten de uit het lopende produktieproces gevormde in-
komens en de per saldo uit het buitenland verkregen middelen in dezelfde
periode spontaan en volledig aanwenden voor de aankoop van goederen en
diensten. In dat geval is er een ongestoorde doorstroming van de maat-
schappelijke geldvoorraad. Het zojuist genoemde geldinkomen heeft betrek-
king op het, uitsluitend door reele faktoren bepaalde, inkomen. De uit het
buitenland verkregen middelen zijn gelijk aan het saldo op de lopende
rekening van de betalingsbalans, voor zover dit saldo wordt gefinancierd
door autonome kapitaaltransakties. Er is dus monetair evenwicht, indien er
spontane overeenstemming is tussen de bestedingen en de autonome midde-
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len, welke laatste het door reele faktoren bepaalde geldinkomen en het auto-
nome saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans omvatten.

Monetair evenwicht impliceert niet, dat het nationale inkomen, de geld-
hoeveelheid, de omloopsnelheid van het geld en het prijsgemiddelde van
goederen en diensten konstant blijven. Dit moge worden geillustreerd aan
de   hand   van de volgende casuspositie.8 Veronderstel,   dat het aanbod  van

bepaalde landbouwprodukten als gevolg van een misoogst kleiner wordt.
Neem verder aan, dat de vraag naar bedoelde landbouwprodukten inelastisch
is en dat de geldhoeveelheid ongewijzigd blijft. Onder overigens gelijkblijven-
de omstandigheden, zal er meer geld worden besteed aan die produkten.
Het monetaire evenwicht zal dan slechts worden gehandhaafd, indien de
agrarische sektor in dezelfde kringloopperiode het meer ontvangen geld
volledig aanwendt voor de aankoop van andere goederen. Alleen in dat geval
wordt voorkomen, dat de afzet van andere sektoren gaat stagneren en er een
netto vraagtekort ontstaat. Uitgaande van de gemaakte vooronderstellingen
vereist waarborging van het monetaire evenwicht dus, dat de omloopsnel.
heid van het geld en dientengevolge de koopkrachtstroom wordt opgevoerd.
Door de toeneming van de prijs van landbouwprodukten zal voorts het prijs-

gemiddelde van de goederen en het nominale nationale inkomen oplopen,
zonder dat het monetaire evenwicht daardoor wordt verstoord.

Van essentieel belang is, dat monetair evenwicht op verschillende niveau's
van algemene bedrijvigheid kan bestaan. Dit is onmiddellijk in te zien aan de
hand van de eis voor monetair evenwicht in de vorm van de gelijkheid
tussen autonome middelen en bestedingen. Indien beide leden van deze ver-

gelijking gelijktijdig en evenveel veranderen, wijzigt  zich de bedrijvigheid
onder handhaving van het monetaire evenwicht. Uiteraard kan daarbij ook
de werkgelegenheid veranderen. Dat het bestaan van monetair evenwicht

op verschillende niveau's van werkgelegenheid mogelijk is, kan met een
voorbeeld nader worden toegelicht. Indien, uitgaande van een situatie van
monetair evenwicht, 6dn arbeider extra wordt ingeschakeld in het produktie-
proces en het totaalbedrag aan uitbetaalde lonen daardoor een verhoging
ondergaat, zal het monetaire evenwicht worden doorbroken, mits geen geld
wordt onttrokken aan overige bestedingen. Om het monetaire evenwicht, bij
het hogere niveau van werkgelegenheid, te handhaven. zal de bedoelde ar.
beider het ontvangen loon in dezelfde periode ten volle moeten besteden,
waardoor de omloopsnelheid van het geld toeneemt. Dit kan eveneens
worden bereikt, door financiering van de loonbetaling uit geldschepping,
waarbij de arbeider het ontvangen loon vervolgens geheel dient op te potten.
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De besproken casusposities behandelen de aan de orde zijnde materie geens-
zins volledig. Zij illustreren evenwel op afdoende wijze, dat in een dyna-
mische volkshuishouding een voortdurende aanpassing van de koopkracht-
stroom nodig is om het monetaire evenwicht te verzekeren. Deze aanpassing
dient zodanig te zijn, dat de bestedingen overeenstemmen met de beschikbare
redle middelen. Slechts    dan    zal het gebruik   van   geld als ruilmiddel   geen
storende invloed hebben op de ekonomische kringloop.

III.3 GELDSCHEPPING ALS INSTRUMENT VAN EKONOMISCHE
POLITIEK

In het voorgaande is gekonstateerd,  dat het geldgebruik de mogelijkheid
biedt een vraag naar goederen uit te oefenen, zonder dat daartegenover op
voorhand een overeenkomstig aanbod van goederen staat. Deze mogelijk-
heid lijkt van wezenlijk belang te zijn voor de ekonomische ontwikkeling
van een land als Suriname, waar de binnenlandse besparingen bij lange na
niet toereikend zijn om de gewenst geachte investeringen te financieren.
Door geldschepping kunnen investeringen en andere bestedingen worden
verricht, zonder voorafgaande produktie en inkomensvorming.

Onder bepaalde omstandigheden behoeft geldschepping niet te leiden tot
nadelige gevolgen in de zin van het verslechteren van de betalingsbalans en
het oplopen van de prijzen van goederen. De door de geldschepping gefinan-
cierde bestedingen resulteren namelijk niet alleen in toeneming van de vraag
naar  goederen, doch kunnen  ook een uitbreiding van de produktie met zich
brengen. Deze uitbreiding is te realiseren door opvoering van de bezettings-
graad van de bestaande en door kreatie van nieuwe produktiekapaciteit. In-
dien het zogenoemde kapaciteitseffekt opweegt tegen het bestedingseffekt,
zal in de door de geldschepping geihduceerde extra-vraag worden voorzien
door een overeenkomstige vermeerdering van het aanbod van goederen. Het
nieuw gekrederde geld zal na zekere tijd duurzaam in het kringloopproces
worden geabsorbeerd, omdat het gestegen produktievolume de behoefte
aan geld voor het verrichten van transakties doet toenemen. Het monetaire
evenwicht wordt dan op een hoger niveau van bedrijvigheid hersteld.

De vraag moet nu worden gesteld, of de omstandigheden binnen de Suri-
naamse ekonomie zodanig  zijn, dat geldschepping in het  algemeen een kapa-
citeitseffekt van voldoende kracht zat opwekken. Ter beantwoording van die
vraag wordt in het volgende nagegaan, welke monetaire effekten kunnen
worden verwacht van geldscheppirig, gegeven de in hoofdstuk II beschreven
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karakteristieken van de Surinaamse ekonomie. In hoofdstuk VI wordt op
deze beschouwingen voortgebouwd. Met behulp van een eenvoudig model
wordt daar nagegaan welke voorwaarden in zowel de reele als de monetaire
sfeer dienen te worden vervuld, opdat de verwachte c.q. de nagestreefde

groei van de produktie wordt gerealiseerd onder gelijktijdige handhaving van
evenwichtige monetaire verhoudingen.

III.3.1 DE ELASTICITEIT VAN HET BINNENLANDSE GOEDEREN-
AANBOD

Op korte termijn  kan een vergroting  van de binnenlandse produktie,  in
reaktie op een door geldschepping geihduceerde stijging van de vraag naar
goederen, slechts worden gerealiseerd, indien de bestaande produktiekapa-
citeit niet volledig wordt benut. Op het eerste gezicht zou men geneigd
zijn te stellen, dat in Suriname de produktiekapaciteit onderbezet is. Daar-

bij wordt gedacht aan de bestaande open en verborgen werkloosheid en aan

het braakliggen van natuurlijke hulpbronnen. Het onbenut blijven van een
deel van de produktiemiddelen betekent geenszins, dat ook de produktie-
kapaciteit onderbezet is. Bedacht moet worden, dat voor het produceren
van goederen het kombineren van diverse produktierniddelen nodig is. Het

verhoudingsgewijs overvloedig aanwezig zijn van een aantal produktie-
middelen is, zoals opgemerkt in paragraaf 11.1, niet voldoende om tot pro-
duktie te geraken. Daarvoor moeten meerdere, elkaar aanvullende pro-
duktiemiddelen beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan kan niet worden

gesteld, dat er produktiekapaciteit onbenut blijft, doch slechts, dat bepaalde

produktiemiddelen geen produktieve aanwending krijgen wegens het ont-
breken van de noodzakelijke komplementariteit: De mogelijkheid tot ver-
groting van de produktie wordt derhalve begrensd door de mate van beschik-
baarheid van het meest schaarse produktiemiddel. Hierbij hangt het van de
konkrete omstandigheden af. welk produktiemiddel in feite het meest be-

perkende zal zijn.

In Suriname wordt men steeds gekonfronteerd met het ontbreken van be-

paalde produktiemiddelen. De ontbrekende schakels in het produktieproces
doen fysieke en organisatorische knelpunten ontstaan, die de inschakeling
van andere onbenutte produktiemiddelen en een soepele en evenwichtige
opvoering van de produktie in de weg staan. De knelpunten hebben ook een

negatieve invloed op het streven naar verhoging van de arbeidsproduktivi-
teit, welke zou kunnen worden gerealiseerd door onder andere verbetering
van de organisatie en ko6rdinatie van het produktie- en distributieproces.
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Ondanks het aanbodoverschot op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt
doen zich onder andere knelpunten gevoelen bij de kwantitatieve en kwalita-
tieve arbeidsvoorziening. De ervaring heeft geleerd, dat bij een noemens-
waardige expansie van de bestedingen het aanwezige en het te verwachten
arbeidsaanbod niet in voldoende mate zal kunnen voorzien in de vraag naar
arbeid   op de plaatsen,   in de bedrij fstakken,   in   de  vorm en tegen de prijs,
waarin die vraag zich zal openbaren. Mede om deze reden doen zich knel-
punten voor bij diverse essentiele toeleveringsbedrijven en bij ondernemin-
gen, die eindprodukten voortbrengen. Daarnaast is de, voor de vergroting
van de binnenlandse produktie vereiste, e fficiantie  bij de overheid voorals-
nog niet bereikt.

Een andere voorwaarde voor het ontstaan van een krachtig kapaciteitseffekt
is, dat de aard van de vraag naar goederen in overeenstemming is met de
soorten goederen, die met de produktiekapaciteit kunnen worden voort-
gebracht. De vraag naar goederen vertoont een zeer grote diversiteit. Daar
staat tegenover, dat het binnenlandse aanbod van goederen in Suriname een-
zijdig en beperkt is. De produktiekapaciteit is in dominerende mate gericht
op de voortbrenging van enkele mijn- en landbouwprodukten. De meeste
goederen worden in Suriname niet geproduceerd, al was het alleen maar,
omdat door de kleine binnenlandse afzetmarkt er weinig produktieprocessen
van een bedrijfsekonomisch minimaal vereiste omvang kunnen worden
geentameerd.  Het is veelal goedkoper de goederen te importeren in plaats
van deze lokaal te vervaardigen. Daarnaast komen exportindustrieen door-
gaans nauwelijks van de grond, wegens onvoldoende komparatieve kosten-
voordelen.

Gesteld kan worden, dat als gevolg van het optreden van diverse knelpunten,
geldschepping in Suriname op korte termijn niet zal leiden tot wezenlijke
opvoering van het produktievolume. Op langere termijn is de elasticiteit van
het goederenaanbod ongetwijfeld groter, mede gelet op de beschikbare
natuurlijke hulpbronnen. Er is dan tevens meer gelegenheid tot eliminatie
van bestaande knelpunten.  Bij het streven naar opvoering  van de produktie
door kreatie van nieuwe produktiekapaciteit speelt een additioneel pro-
bleem mee. Voordat de investeringen een daadwerkelijke bijdrage leveren
aan vergroting van de produktie gaat er een zekere tijd voorbij. Er moeten
produktie-omwegen worden ingeslagen en het produktieapparaat dient te
worden opgebouwd. Vooral investeringen in te treffen technische, ekono-
mische en sociale infrastrukturele voorzieningen hebben een lange rijpings-
periode. Die investeringen leveren daarnaast    in de regel een bescheiden
direkte bijdrage tot kapaciteitsvergroting; zij scheppen vaak slechts een
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klimaat, waarin andere investeringen kunnen gedijen. Voor veel investerin-
gen is de rijpingsperiode in Suriname langer dan die in ontwikkelde landen,
alwaar de infrastruktuur reeds is opgebouwd. Bij opvoering van de produktie
door vergroting van de produktiekapaciteit zullen bijgevolg het bestedings-
en het kapaciteitseffekt van de investeringen doorgaans aanmerkelijk in de
tijd uiteenlopen. Dit betekent, dat de nadelige gevolgen van een beroep op
monetaire financieringsmiddelen de kans krijgen zich te ontwikkelen, voor-
dat de, door de investeringen af te werpen, vruchten een tegenwicht gaan
vormen tegen de geihjekteerde koopkracht.

Het voorgaande overziende kan worden gesteld, dat als uitvloeisel van de
ontwikkelingsfase waarin Suriname zich bevindt, het kapaciteitseffekt van
de geldschepping in het algemeen belangrijk minder krachtig zal zijn dan het
bestedingseffekt. Als gevolg van de lange gemiddelde rijpingsperiode van de
investeringen zal het voorts geruime tijd in beslag nemen alvorens het kapa-
citeitseffekt tot ontwikkeling komt. Het gekrederde geld zal primair een
uitweg zoeken naar het buitenland. Van de mate en van het tempo, waarin
de fysieke knelpunten zullen worden geelimineerd, hangen af, welk beroep
op geldschepping kan worden gedaan, zonder dat er een monetair oneven-

wichtige ontwikkeling ontstaat. In het kader van het te voeren ekonomische
beleid is het derhalve noodzakelijk die knelpunten te traceren en tijdig uit
de weg te ruimen. Slechts langs deze weg kan het binnenlandse goederen-

aanbod wezenlijk worden vergroot. De bijdrage, die de monetaire politiek
daarbij zal kunnen leveren,  is  - mede als uitvloeisel van de bovenaangeduide
knelpunten - bescheiden; er zal voornamelijk moeten worden gesteund  op
andere instrumenten van ekonomische politiek.

III.3.2 HET VERBAND TUSSEN GELDSCHEPPING EN BETALINGS-
BALANS

De ontwikkeling van de betalingsbalans kan op verschillende wijzen worden
bestudeerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op wisselende verklarende
faktoren. Hierdoor verschaffen de diverse benaderingswijzen elk op zichzelf
belangrijk inzicht in de mogelijke oorzaken van betalingsbalansproblemen.
In het kader  van de onderhavige studie, waar monetaire verschijnselen op de
voorgrond worden gesteld, is het voor de hand liggend de aandacht te kon-
centreren op een methode van analyse, die de oorzaak van dergelijke pro-
blemen zoekt in de geld- en niet in de goederensfeer. Deze werkwijze wordt
gevolgd bij de zogeheten monetaire benadering van de betalingsbalans.10

Die benaderingswijze gaat ervan uit, dat de betalingsbalanspositie in eerste



74

aanleg wordt bepaald door monetaire faktoren. De grondgedachte hierbij is,
dat betalingsbalansonevenwichtigheden niet kunnen optreden, zonder dat
monetaire financieringsprocessen daartoe de speelruimte bieden. Overigens
wordt bij deze benadering niet uit het oog verloren, dat monetaire faktoren
op hun beurt mede afhankelijk kunnen zijn van krachten van niet-monetaire
aard, zoals de bestedingsdisposities van de ekonomische subjekten, de inter-
nationale kosten- en prijsverhoudingen, alsmede de waarden van  de in- en
uitvoerelasticiteiten.

Bij de monetaire benadering gaat het erom de wisselwerking vast te stellen
tussen de omvang van en de mutatie in de koopkrachtstroom enerzijds en
de betalingsbalans anderzijds. Aangezien bij deze wisselwerking het totale
netto effekt van het buitenlandse betalingsverkeer op de binnenlandse
geldhoeveelheid   en de omgekeerde relatie van belang zijn, wordt   -   in
tegenstelling tot andere beschouwingswijzen - niet getracht het saldo op
de lopende rekening en de verandering daarin te verklaren. Centraal staat
het saldo op de totale rekening der niet-monetaire sektoren, dat per defi-
nitie gelijk is aan de netto toe- of afvloeiing van geld uit c.q. naar het buiten-
land.

De monetaire benadering van de betalingsbalans biedt onder andere de
mogelijkheid om de problematiek inzake de toelaatbare expansie van de
koopkrachtstroom te analyseren. Bedacht dient te worden, dat de struktuur
van de Surinaamse ekonomie en de ontwikkelingsfase waarin zij verkeert,
het onvermijdelijk maken, dat een aanzienlijk deel van eon tot stand te
brengen vergroting van de koopkrachtstroom zich zal richten op de aankoop
van goederen en diensten in het buitenland. De gemiddelde importquote
van Suriname - die hier wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de
totale uitgaven op de lopende rekening van de betalingsbalans en het bruto
binnenlandse produkt - beweegt zich daardoor rond een hoog niveau. Ge-
durende de periode 1957-1977 heeft die quote geschommeld tussen 52% in
1958 en 77% in  1975. Door het kleine en eenzijdig op de voortbrenging van
enkele produkten ingestelde produktieapparaat zullen de gevraagde goederen
slechts in zeer beperkte mate lokaal kunnen worden voortgebracht. De, bij-
voorbeeld door geldschepping, gekreeerde koopkracht zal, mede als gevolg
van het open karakter van de ekonomie, noodzakelijkerwijs tot uitdrukking
komen in de betalingsbalans. Er is sprake van overloop van koopkracht van
het binnen- naar het buitenland. Dit houdt in, dat een aanbodoverschot van
geld   vermeden moet worden,  wil men gevrijwaard blijven van betalings-
balansproblemen.
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Bij het beoordelen van de toelaatbare expansie van de koopkrachtstroom is
het van wezenlijk belang onderscheid te maken tussen geldschepping, die

voortvloeit uit binnenlandse oorzaken en geldschepping uit hoofde van het

betalingsverkeer met het buitenland. In het eerste geval zal, bij het ongewij-
Zigd blijven van de omloopsnelheid van het geld, een geihduceerde stijging
van de import en daling van de monetaire reserve van het land optreden.
Daarentegen zal bij geldtoevoer uit het buitenland de monetaire reserve in

eerste instantie oplopen. Een latere terugstroming van deviezen naar het
buitenland wordt dan tenminste voor een deel gedekt door de oorspronke-

lijke groei van de goud- en deviezenreserve. Dit impliceert, dat bij geld-
schepping door binnenlandse oorzaken de dekking van de geldhoeveelheid
door de monetaire reserve zal afnemen, terwijl zulks niet het geval behoeft

te zijn bij geldtoevoer uit het buitenland. Bij een proces van ekonomische

expansie dienen, in een kleine open ekonomie, de monetaire financierings-
middelen overwegend uit het buitenland te komen, ten einde het ontstaan
van een deficit  op de totale rekening te voorkomen. Tegelijkertijd  zal  de
uiterste terughoudendheid moeten worden betracht bij een beroep op bin-
nenlandse bronnen van monetaire financiering.

Ofschoon de positie van de betalingsbalans in eerste aanleg blijkt te worden

bepaald door monetaire faktoren, betekent dit niet, dat monetair even-
wicht steeds samen zal vallen met evenwicht op de totale rekening van de

betalingsbalans. Monetair evenwicht vereist de gelijkheid tussen middelen
en bestedingen en aan die gelijkheid kan ook zijn voldaan, indien de totale

rekening van de betalingsbalans een saldo vertoont. Bij een konsekwente
handhaving van het monetaire evenwicht zal evenwel de tendentie aanwezig

zijn tot het realiseren van betalingsbalansevenwicht. Dit blijkt bijvoorbeeld

wanneer, door verschuiving van de buitenlandse vraag, een tekort op de
betalingsbalans ontstaat. De optredende daling van de export zal in dat geval
het binnenlandse inkomen doen afnemen, waardoor de import eveneens zat

verminderen. Daarentegen kan de, uit de verschuiving van de buitenlandse
vraag voort te vloeien, prijsdaling de tendentie hebben tot het stimuleren
van de export. Aldus zal bij waarborging van het monetaire evenwicht een

proces van inkomens- en prijsveranderingen op gang komen, dat uiteindelijk
zal resulteren in evenwicht op de totale rekening van de betalingsbalans.

Een langdurig tekort op de betalingsbalans is alleen mogelijk bij een voort-

gezette positieve monetaire financiering uit binnenlandse bron. Ingeval van
een negatieve binnenlandse monetaire financiering, mag worden aangenomen,
dat een tegengestelde situatie zich zal voordoen.
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Omgekeerd heeft de betalingsbalanspositie rechtstreeks invloed op het al
dan niet aanwezig zijn van monetair evenwicht. Een hoge importquote heeft
het "voordeel", dat daardoor de inflatoire invloed van de geldschepping op
de binnenlandse ekonomie ten dele wordt geneutraliseerd door vergroting
van het goederenaanbod afkomstig uit het buitenland. De import neemt het
primaire bestedingseffekt van de geldschepping weg en verzwakt het daaruit
voortvloeiende multipliereffekt, waardoor het een stabiliserende rol speelt.
Het is zelfs mogelijk, dat de, als gevolg van de gestegen import optredende,
verruiming van het aanbod van goederen een daling van de prijs van die
goederen teweegbrengt. Op zichzelf behoeft geldkreatie geen spanningen in
de binnenlandse ekonomie te veroorzaken. Het ontstaan van dergelijke span-
ningen hangt af van de mate waarin de beschikbaar komende koopkracht
een vraag naar goederen en diensten van binnenlandse origine opwekt, die
het binnenlandse produktiepotentieel overtreft.

Het centrale probleem is echter, in hoeverre men over deviezen beschikt om
de import van goederen te financieren. Men rekene hierbij niet alleen met de
direkte kosten van de goederenimport, doch ook met de sekundaire en toe-
komstige betalingsbalanse ffekten; deze hebben onder andere betrekking op de
plicht tot betaling van rente en aflossing op buitenlandse leningen. De om-
vang van de beschikbare deviezenvoorraad is vooral afhankelijk van lopende
exportoverschotten en van de mogelijkheid van verkrijging van buitenlandse
financieringsmiddelen. In Suriname was er - blijkens tabel 6 - in de periode
1957-1977 - ondanks de omstandigheid, dat de handelsbalans sedert 1966
bijna steeds een surplus heeft laten zien - geen sprake van Afqn exportover-
schot aan goederen en diensten. Er was integendeel een struktureel tekort
op de lopende rekening van de betalingsbalans, dat fluktueerde tussen 2%
van het bruto binnenlandse produkt in 1976 en 30% in 1964.

Op korte termijn valt geen wezenlijke verandering in de huidige struktuur
van de betalingsbalans te verwachten, tenzij men erin zou slagen het tekort op
de diensten- en kapitaalopbrengstenbalans te verminderen. Op langere termijn
bezien zijn er bepaalde mogelijkheden tot exportvergroting vooral door
verdere benutting van de natuurlijke hulpbronnen. Veelal zal daarbij de
medewerking van buitenlandse investeerders niet kunnen worden gemist.
Deze zullen uiteraard alleen tot participatie bereid zijn in geval van gunstige
rentabiliteitsvooruitzichten. Aan de andere kant moeten de kansen tot ver-
mindering van de deviezenbehoefte door uitbreiding van de importver-
vangende industrie niet worden overschat. Van doorslaggevende betekenis
is hierbij de kleine omvang van de binnenlandse markt. Een geforceerde
importvervanging heeft daardoor duidelijk prijsverhogende effekten, onder
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TABI'L 6

Betalingsbalans op kasbasis
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e

periode Lopende rekening Kapitaalverkeer der nict-monetaire sektoren Saldo der Overige Mutatie m A
1 met-monetatre trans- de monetaire      F

Goederen Diensten Kapitaal- Saldo private sektor Overheid sektoren akties
reserve          

opbrengsten
Lang Kort Totaal Schen- Leningen Totaal

Saldo                                                     

kingen
14=12+13     CN

1 2          3     4=1+2+3 5 6       7=5+6 8 9 10=8+9 11=7+10 12=4+11     13 T
1957 -   8,0    + 4,6 - 11,0 - 14,4 + 7,7 - 0,8 +   6,9    +   4,0    + 3,4 + 7,4 + 14,3 - O,1 -  - O,1  E
1958 - 6,9 + 2,3      - 9,4 - 14,0 + 8,9 - 3,9 + 5,0 + 4,9 + 4,6 + 95 +   14,5 - + 0,5 - + 0,5  0

t 959 - 43 + 1,7 - 23,7 - 265 + 21,7 + 0,3  + 22,0 +        5,8         +7,3 +1 3,1 + 35,1 + 8,6

- -41 + 83     .1960 - 10,6 + 2,1
- 27,8 - 36,3 +       1 8,0           +        1,0              + 1 9,0 + 63 + 6,8 + 13,3 + 32,3 -   4,0

1961 - 18,4
- 26.4 - 44,8 + 22.1 - 3.6 + 18,5 + 85 + 14,6 + 23,1 + 41,6 - 3,2 + 0,1 - 3.1  S.

1962 - 18,0 4,1 - 26.5 - 48,6 + 31,9 1,8            +     30,1         + 7,5 + 12,9 + 20,4 + 50,5 + 1,9 + 1,9  09
1963 - 18,6 - 5,2 - 285 - 52,3 +  34,7    + 0,2 + 34,9 + 13,1 + 103 + 23,6 + 58,5 + 6,2 - + 6,2

1964 - 45,7 - 6,7 - 29.1 - 813 + 76,3 - 4,6 + 71,7 +          6,8           + 1 2,7 + 195 + 91,2 +   9,7     - 0,1 +   9,6

1965 - 60,9 - 2,6
- 283 - 92,0 +  67,0   +  7,2     +  74,2   + 9,0 + 14,6 + 23,6 + 97,8 + 5,8

- 0.1 +   5.7

1966 + 11.2 - 10,1
- 31,1 - 30,0 + 19.9 + 0,1  + 20.0 +  11,0    + 4,8 + 15,8 + 35,8 + 5,8 - 0,2 +   5,6

1967 + 20,6 - 5,6 - 39,1 - 24,1 + 16,8 - 6,8  + 10,0 + 11,4 + 4,1 + 15,5 +   25,5    +    1.4     +  0,3    +    1.7

1968 + 42,5 - 63 - 53,2 - 17,2 + 37,0 - 35,9     + 1,1 + 12,4 + 10,2 + 22,6 + 23,7 + 6.5 + 1,0 +    7,5

1969 + 64,2 - 8,6 - 823 - 26,9 +    2,7    - 5,7 -    3,0    + 20,3 + 17,0 + 37,3 + 34,3 + 7,4 + 0,2 +    7,6

1970 + 61,1 - 125 - 77,1 -  28,5    - 8,1 +  1,1     - 7,0 + 23,9 + 24,2 + 48,1 + 41,1 + 12,6 - 2,0 + 10.6

1971 + 82,9 - 13,6 - 89,1 - 19.8 10,6 - 0,3
- 10,9 + 24,2 + 8,3 + 32,5 + 21,6 + 1,8

- 3,5 -   1,7

1972 + 71,1 - 17.2 - 84,0 - 30,1 + 6,8 - 0,8  + 6,0 + 22,8 + 18,9 + 41,7 + 47,7 +        17,6              + 0,1 + 17,7

1973 + 46,0 - 25,3 - 69,9 - 49,2 +  32,7    - 3,1 + 29.6 +       24,3           + 6,8 + 31,1 + 60,7 + 11,5 + 18,6 +  30.1

1974 + 69.9 - 62,8 - 51,1 - 44,0 - 2,7 +  2.0     - 0,7 + 40,7 + 14,8 + 55,5 + 54,8 + 10,8 + 1,3 + 12.1

1975 + 23,7 - 80A - 285 - 85,2 + 70,0 + 0,1 + 70,1 + 319,5 -242,6 + 76,9 + 147,0 + 61,8 -   + 61,8

1976 + 37,2 - 39,0 - 21,9 - 23,7 - 92,7 - 0,8    - 93,5 + 159,1  - 5,1 + 154,0 + 60,5 +  36,8     - 0,1 +  36,7

1977 - 24,8 - 62,5 - 57,5 - 144,8 21,5 + 1,1
- 20,4 + 138,4  - 4,4 + 134,0 + 113,6 -  31,2     + 0,1 -  31,1

1957.

1977 + 314,0 - 352,0 - 895,9 - 933,9 + 338,6 - 55,0 + 283,6 + 874.1 - 55,6 + 818h + 1102,1 + 168,2 + 15.6 + 183,8

1978 + 21,1 - 55,3 48.2 - 82,4 - 11,5 + 3,3 - 8,2 + 99,0 + 37,7 + 136,7  + 128,5 + 46,1 + 20,1 + 66,2 -1
--1
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meer vanwege het niet kunnen realiseren van de voordelen verbonden aan
de produktie op grote schaal. Beperking van de goederenimport verkleint
voorts zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin het totale aanbod van
goederen alsook de mate van konkurrentie, hetgeen de tendentie tot prijs-
stijging zal versterken. Bij dit alles moet niet worden vergeten, dat het uit-
eindelijke effekt van de importsubstitutie op de algeliele bedrijvigheid en
op de betalingsbalans in het algemeen zwak zal zijn, wegens het geringe
aantal onderlinge leveranties tussen binnenlandse produktiebedrijven.   De
meeste inputs, zoals kapitaaigoederen, grond- en hulpstoffen, moeten nood-
gedwongen worden geiinporteerd. De in het binnenland aan de ingevoerde
produkten toegevoegde produktiewaarde blijft daardoor veelal klein. Bij het
opzetten van een importvervangende industrie als middel ter besparing van
deviezen en ter opvoering van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid dient
derhalve de nodige selektiviteit in acht te worden genomen, waarbij mede
rekening moet worden gehouden met de bovenaangeduide schaduwzijden
van de importsubstitutie.

Suriname verkeert  in de gelukkige omstandigheid,  dat  het in betrekkelijk
ruime mate kan beschikken over buitenlandse middelen ter financiering van
het tekort op de lopende rekening. Deze middelen worden voornamelijk
verkregen in het kader van de internationale ontwikkelingssamenwerking en
van buitenlandse partikuliere investeringen. In de periode 1957-1977 bewoog
het surplus op de kapitaalrekening in verhouding tot het binnenlandse pro-
dukt zich tussen 34% in 1964 en 4% in 1971. Voor de komende jaren wordt
een  vergroting van de kapitaalimport verwacht. Vooral als gevolg van de ruime
kapitaalinvoer vertoonde de totale rekening van de betalingsbalans in de
genoemde periode, met uitzondering van de jaren 1957,1960,1961,1971
en 1977, een overschot en konden de buitenlandse reserves van het land
gestadig worden opgevoerd.   In het tijdvak 1957-1977 steeg die reserve,
mede als uitvloeisel van boekwinsten uit hoofde van wisselkoersaanpassingen
en van de omzetting in deviezen van een groot deel van de monetaire goud-
voorraad, met Sf. 183,8 miljoen tot Sf. 211,4 miljoen.

De kapitaalimport is belangrijk, omdat het additionele koopkracht vertegen-
woordigt, welke mede in het buitenland tot ontlading kan worden gebracht.
Door deze koopkracht kan het totaal der bestedingen het volume, dat bij
financiering uit het binnenlandse produkt van Suriname mogelijk zou zijn,
belangrijk overtreffen, zonder dat zulks gepaard gaat met een tekort op de
totale rekening. Bij een gelijkblijvende monetaire reserve geeft de autonome
netto kapitaalimport  in het algemeen de grens aan, waarbinnen de totale
bestedingen de binnenlandse produktie te boven mogen gaan. Hoe dringend
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de noodzaak tot investeren ook moge zijn er moet toch worden zorg gedra-

gen,  dat de bestedingen binnen  de  door de ekonomische realiteit gestelde

grens blijven. Deze grens wordt gevorrnd door de som van het door redle

faktoren bepaalde binnenlandse inkomen en de netto autonome kapitaal-
import. Elke poging om het tempo van de bestedingen door binnenlandse

geldkreatie verder op te stuwen, zal leiden tot verhoging van de importquote,

afremming van de uitvoer, een opwaartse druk op de prijzen, een verder-

gaand ingrijpen van de overheid in het ekonomische proces om het optreden
van die gevolgen te onderdrukken of tot een kombinatie van de genoemde

gevolgen. Een eventueel afwilken van deze norm - bijvoorbeeld ten gunste

van aantrekkelijke produktieve investeringen met een korte rijpingsperiode
zou in uitzonderlijke gevallen niettemin geaccepteerd kunnen worden,

voor zover de, met deze afwijking gepaard gaande, nadelige effekten kun-
nen worden opgevangen. Zo zou men kunnen besluiten tot een doelbewuste

tijdelijke vermindering van de monetaire reserve van het land ter financiering

van de hier bedoelde investeringen.

De kapitaalimport dient dus van een zodanige omvang te zijn, dat deze een
voldoende bijdrage levert tot financiering van de noodzakelijke import.
Indien aan de andere kant, als uitvloeisel van een excessieve kapitaalimport,
het beslag op de binnenlandse produktiemiddelen te groot zou worden,
kan er daardoor evenzeer een ongewenste inflatoire ontwikkeling worden

geihduceerd.  Of dit laatste inderdaad het geval zal zijn, hangt af van de mate
waarin de beschikbaar komende koopkracht zich richt op het binnenlandse

produktiepotentieel en van de elasticiteit van het binnenlandse goederen-
aanbod. Het tempo en de gelijkmatigheid waarin de kapitaalimport zich vol-
trekt en het aanpassingsvermogen van de ekonomie aan de, van de kapitaal-
invoer uitgaande, monetaire impulsen zijn in dit verband van doorslaggevend
belang.1 1

111.3.3 DE GEVOLGEN VAN PRIJSINFLATIE

Eerder is vastgesteld, dat de Surinaamse ekonomie zich in essentie kenmerkt
door het bezit  van een klein en eenzijdig produktieapparaat, dat vooral

gericht is op de voortbrenging van een beperkt aantal exportgoederen. Het
in het binnenland voortgebrachte aanbod van goederen is, zeker op korte

termijn, nogal inelastisch. Doordat er voorts met betrekking tot het 10-
pende betalingsverkeer sprake is van een nagenoeg geheel open ekonomie
en de buitenlandse handel verhoudingsgewijs omvangrijk is, zal in een derge-
lijke ekonomie geldschepping in dominerende mate tot uitdrukking komen
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in de betalingsbalans. De mogelijkheid dat geldschepping leidt tot een
wezenlijke vergroting van de binnenlandse produktie moet bijgevolg laag
worden aangeslagen. Ook zal een interne prijs- en inkomensspiraal weinig
gelegenheid krijgen zich zelfstandig te ontwikkelen, zolang althans de vrije
import niet wordt belemmerd. Door de ruime import zal de invloed van de
geldschepping  op de prijzen grotendeels worden geneutraliseerd. Zodra
de prijzen van goederen van binnenlandse oorsprong zich gaan verheffen
boven die van geimporteerde goederen, treedt de tendentie op de binnen-
landse goederen te vervangen door buitenlandse. Dit heeft tot gevolg, dat
de betalingsbalans allengs verslechtert. Het gekrederde geld verdwijnt na
enige tijd definitief uit het verkeer, door omzetting van het geld in deviezen
en  netto-afvloeiing  van deze deviezen  naar het buitenland. De betalings-
balansontwikkeling is in Suriname de gevoeligste seismograaf van de kon-
junktuur.

Anders wordt het, wanneer de overheid het effekt van een aanbodoverschot
van geld op de betalingsbalans tracht te onderdrukken door het open karak-
ter van de ekonomie aan te tasten. Dit geschiedt bij het afkondigen van
protektionistische maatregelen, zoals deviezenrestrikties, invoerbeperkingen
en -verboden. Onder dergelijke omstandigheden zal een proces van interne
prijsin flatie, op zijn minst gedeeltelijk, de gelegenheid krijgen zel fstandig  op
gang te komen. Een eventueel bestaand evenwicht op de betalingsbalans
heeft dan uiteraard een oneigenlijk karakter, omdat het evenwicht louter
te danken is aan de administratieve belemmering van transakties  met het
buitenland. Het feitelijke niveau  van de import zal onder deze omstan-
digheden door kontrolemaatregelen worden aangepast aan de, door de
beschikbare deviezen bepaalde, invoerkapaciteit.

Naarmate de importquote door protektionistische regelingen kunstmatig
op een lager niveau wordt gehouden, zal het prijseffekt van de geldschepping
sterker voelbaar worden. In het hypothetische geval van een nagenoeg ge-
sloten volkshuishouding en onder omstandigheden, die zich overigens voor-
doen in een onvolgroeide ekonomie als de Surinaamse, is het welhaast
onvermijdelijk, dat een initiele autonome geldschepping spoedig een zichzelf
versterkend proces van prijsinflatie doet ontstaan. Het afsluiten van een der-
gelijke ekonomie van de buitenwereld en het opzetten van een importver-
vangende industrie hebben, zoals in de vorige paragraaf is betoogd, duidelijk
kostprijsverhogende effekten. Deze kosteninflatie zal een voortgezette geld-
schepping ter financiering van de kostenstijgingen in de hand werken. Voorts
zal de daaruit resulterende prijsstijging aanleiding geven tot het stellen van
hogere looneisen. Het inflatieproces dreigt dan een kumulatief bestaan te
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gaan leiden. Daarnaast zullen de prijzen de invloed ondergaan van de verho-

ging van de omloopsnelheid van het geld. Die verhoging zou kunnen voort-
vloeien uit een, door de prijsstijging gewekt, wantrouwen tegen de geldeen-

heid, de verwachting van een verder oplopen dergoederenprijzen, alsmede
uit de daarmee samenhangende spekulatieve transakties. Als gevolg van het
toenemen van de omloopsnelheid van het geld gaat de geldschepping, onder
de hier veronderstelde omstandigheden, gepaard met een meer dan evenredige
stijging van de prijzen. 12

Volgens sommigen zal van de toeneming van de prijzen van goederen een
gunstig effekt uitgaan   op de binnenlandse produktie. Deze gedachte  is  ge-
baseerd op een tweetal theoriean. In de eerste plaats wordt, onder ver-13

wijzing naar Keynes, weleens gesteld, dat de prijsstijging een herverdeling
van het binnenlandse inkomen teweeg brengt ten nadele van de vaste in-
komenstrekkers. Aangenomen wordt, dat de overige inkomensgroepen,
voor zover deze een hogere spaarquote hebben, de door de herverdeling van
het inkomen verkregen extra middelen zullen aanwenden voor de financie-
ring van investeringen. De investeringen worden ook gestimuleerd, doordat
de prijsstijging het rendement gunstig zal beihvloeden. In de tweede plaats
zal, volgens de kwantiteitstheorie, de prijsstijging een herverdeling van ver-
mogens afdwingen,  die  in het nadeel werkt van bezitters van  geld  en be-
paalde andere nominale vermogenstitels, zoals spaartegoeden, termijndeposi-
to's en obligaties. Door het oplopen van de goederenprijzen neemt de redle
waarde van die vermogenstitels af, hetgeen inhoudt, dat daarmee een kleinere
hoeveelheid goederen kan worden gekocht. Aldus ontstaat er een zekere
ruimte voor de emittent van deze vermogenstitels om een extra-vraag naar
goederen uit te oefenen. Het is denkbaar, dat bijvoorbeeld de overheid die
ruimte benut voor het verrichten van investeringen.

Tot op zekere hoogte zal de prijsstijging inderdaad resulteren in de boven-
aangeduide herverdeling van inkomens en vermogens. Het is evenwel de
vraag of die herverdeling zal leiden tot een noemenswaardige verhoging van
de produktieve investeringen. Het komt in ontwikkelingslanden namelijk
vaak voor, dat de, op deze wijze verkregen, additionele middelen leiden tot
een overeenkomstige vergroting van de konsumptieve bestedingen. Er zijn
meer bezwaren aan te voeren tegen de hier besproken theorieen. Deze be-
zwaren hebben vooral betrekking op de vraag in hoeverre zij aktueel kunnen
worden geacht voor een ekonomie als de Surinaamse. Het uitgangspunt van
de theorieEn is, dat de faktor geldkapitaal het meest zwaarwegende knelpunt
vormt bij het verrichten van investeringen. In Suriname is dat niet het geval.
Er zijn indikaties, dat de tegenvallende uitbreiding van de produktie van het
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midden- en kleinbedrijf, dat zich richt op de voorziening van de binnenlandse
markt, niet zo zeer te wijten is aan gebrek aan financieringsmiddelen, doch
veeleer aan een komplex van fysieke knelpunten zoals de kleine omvang en
de bescheiden koopkracht van de bevolking, alsmede het niet aanwezig zijn
van voldoende ondernemersgeest en know-how. Voor de financiering van
grote exportbedrijven zal,  gelet op  het in absolute zin lage niveau van het
binnenlandse inkomen, bovengenoemde herverdeling nauwelijks enige
soelaas bieden. Die bedrijven zullen voomamelijk moeten blijven steunen op
het buitenlandse kapitaal,    dat voor levensvatbare projekten doorgaans   in
betrekketijk ruime mate kan worden aangetrokken. In tegenstelling tot de
meeste andere niet-olieproducerende ontwikkelingslanden is het probleem
voor   Suriname niet primair de beschikbaarheid van geldkapitaal,   doch   de
vraag op welke wijze en in welk tempo dit kapitaal op produktieve wijze kan
worden geabsorbeerd. Overigens zullen de benodigde investeringsgoederen
toch uit het buitenland moeten komen, aangezien in Suriname een inves-
teringsgoederenindustrie ontbreekt. Dit verkleint het effekt van de inves-
teringen op de algemene bedrijvigheid.

De genoemde theorieen houden ook onvoldoende rekening met de nadelige
gevolgen, die een voortdurend oplopen van de goederenprijzen met zich
brengt en met de reakties, die bij diverse groepen van ekonomische subjek-
ten optreden, ten einde zich te vrijwaren tegen die gevolgen. Deze nadelen
wegen zwaarder en de bedoelde afweerreakties zullen heviger zijn naarmate
het tempo van de prijsstijging sneller is en er een verdere acceleratie van het
prijsbeloop wordt verwacht. In dit verband wordt gewezen op de mogelijke
negatieve invloed van de prijsstijging op de omvang en de samenstelling van
de besparingen en de investeringen. Ook moeten de repercussies, die kunnen
uitgaan van de optredende wijziging in de inkomens- en vermogensverdeling,
in het oog worden gehoziden.

Ten aanzien van de besparingen wordt opgemerkt, dat in Suriname het
merendeel van de besparingen momenteel wordt aangehouden in de vorm
van geld en andere nominale vermogenstitels. De prijsstijging leidt tot een
gestadige ontwaarding van de bespaarde bedragen. Uit ervaringen van andere
ontwikkelingslanden kan worden geleerd, dat men in eerste instantie geneigd
zal zijn de redle koopkracht van de besparingen te handhaven door opvoering
van het gespaarde bedrag. Bij voortzetting van de prijsstijging en bij ver-
snelling van het tempo van deze stijging zal het aanhouden van nominale
vermogenstitels evenwel op den duur worden ontmoedigd. Het geld vervult
dan de funktie van oppotmiddel niet langer naar behoren, waardoor men
in toenemende mate op zoek gaat naar andere beleggingsmiddelen. Verwacht
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mag worden, dat het geld en de daarin uitgedrukte vermogenstitels zoveel
mogelijk zullen worden omgezet in door de prijsinflatie minder aan te tasten
aktiva, zoals vreemde valuta's en edele metalen. Het aanhouden  van  die
aktiva is, tegen de achtergrond van de beoogde nationaal-ekonomische ont-
wikkeling, minder zinvol. Ook zal de spaarneiging worden verzwakt van de
groepen met vaste nominale inkomens en van degenen, die niet bij machte
zijn voldoende kompensatie voor de prijsstijging af te dwingen. Indien be-
drijven niet in staat zijn de gestegen kosten volledig door te berekenen in
de prijzen van de verkochte goederen, zullen de bedrijfsbesparingen evenzeer
worden aangetast. Verder zal de aandrang tot uitkering van winsten groter
zijn, vanwege de daling van de redle waarde van de winstuitkeringen. Ten-
slotte zullen velen in plaats  van te sparen geneigd zijn schulden te maken,
omdat die schulden na verloop van tijd worden afgelost met geldeenheden
van een geringere koopkracht. Op deze wijze kan het een en ander uiteinde-
lijk  resulteren  in een beduidende daling van de spaarquote.

De investeringen zullen eveneens de invloed ondergaan van de prijsstijgingen.
In de eerste plaats zal daardoor van vele bedrijven de cash-flow worden uit-
gehold, terwijl vermogensverschaffers  in een inflatoir klimaat minder ge-
neigd zullen zijn risikodragend te beleggen. Het is te verwachten, dat inves-
teringen in spekulatieve voorraden zullen toenemen en dat ondernemers de
voorkeur geven aan investeringen met een korte terugvloeiingsperiode. Daar-
naast zal er, binnen de kategorie van langlopende investeringen, een toene-
ming van het aandeel van de woningbouw plaatsvinden. Investeringen in
woningen bieden veelal een zekere bescherming tegen de prijsstijging.

Prijsinflatie doet het risiko van investeren op langere termijn groter worden.
Dit vloeit onder meer voort uit de omstandigheid, dat het geld de funkties
van  ruilmiddel en rekeneenheid  niet meer doelmatig vervult. Doordat  de
struktuur van de goederenprijzen scheef getrokken wordt, vormen de nomi-
nale prijzen niet langer een juiste weerspiegeling van de redle ruilwaarde-
verhoudingen. De nominale prijzen zijn dan geen deugdelijke richtsnoer voor
het ekonomische handelen. Voor ondernemingen kan dat verkeerde kosten-
kalkulaties in de hand werken, waardoor schijnwinsten ontstaan en ekono-
misch irrationele produktiemethoden worden gekozen. Ook wordt de waar-
devergelijking op uiteenlopende tijdstippen bemoeilijkt. Voor het midden-
en kleinbedrijf wegen deze argumenten extra zwaar, omdat het doorgaans
niet beschikt over operationele kennis van geavanceerde technieken van
kosten- en batenanalyse.
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In vele landen komt het voor, dat de overheid de gevolgen van de prijs-
inflatie tracht te mitigeren door het afkondigen van kunstmatig lage prijzen
voor de eerste levensbehoeften. In dat geval zal de rentabiliteit van de pro-
duktie van goederen, die onderhevig zijn aan prijskontrole, worden aangetast,
waardoor investeringen in de desbetreffende bedrijven worden ontmoedigd.
Dit zal een vermindering van de aangeboden hoeveelheid en van de kwaliteit
van de eerste levensbehoeften met zich brengen en resulteren in een verdere

prijsopdrijving op een ontluikende zwarte markt. Voor zover gepoogd wordt
zulks te voorkomen door het verstrekken van kostprijsverlagende subsidies

aan bedrijven, die levensmiddelen voortbrengen, zal dat de overheidsuitgaven
verhogen en het financieringsprobleem van de overheid vergroten.

Over de wijziging, die de prijsstijging teweegbrengt, in de bestaande in-
komens- en vermogensverdeling zal in de regel ook niet positief kunnen
worden geoordeeld. De verdeling zal veelal  in het voordeel uitvallen  van
een beperkt aantal suksesvolle ondernemers, waarbij het geenszins zeker is,
dat  zij de behaalde winsten zullen investeren  in een richting,  die, uit natio-
naal-ekonomisch oogpunt, produktief te achten is. De minder gefortuneerde
lieden, waarvan de inkomens nominaal vast zijn of met vertraging naijlen,
zullen, hetzij in absolute, hetzij in relatieve zin, armer worden. Dit geeft een
in sociaal opzicht verre van stabiele maatschappij, hetgeen op den duur een
belangrijke negatieve invloed moet uitoefenen op de ontwikkelingsmogelijk-
heden  van het land: 4 Het gevaar bestaat, dat de prijsinflatie wordt ervaren
als een onrechtvaardige vorm van belastingheffing. Dit roept een atmosfeer
van onrust op, waarbij brede lagen van de bevolking het gevoel hebben
tekort te worden gedaan en de gevolgen van de prijsstijging op anderen trach-
ten af te wentelen. Aldus kan een inkomens- en prijsspiraal op gang worden
gebracht. Dit heeft niet alleen konsekwenties voor het partikuliere bedrijfs-
leven, doch ook voor de overheid, die in Suriname de grootste werkgeefster
is. Illustratief is, dat het aandeel van de ambtenarensalarissen in de uitgaven
op de gewone dienst van de overheidsbegroting in de jaren zeventig ge-
schommeld heeft rond een gemiddelde van circa 60%.

Het ontstaan van een binnenlandse inflatiespiraal zal tenslotte de twee
pijlers, waarop de Surinaamse ekonomie rust - te weten de exportindustrie
en de ter beschikking staande buitenlandse financieringsmiddelen - onder-
graven. De prijsstijging leidt tot aantasting van de konkurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland, tenzij het proces van geldontwaarding zich in
het buitenland sneller voltrekt. Aan de andere kant zal - uitgaande van
vaste wisselkoersen - bij een geringere prijsstijging dan die in het buitenland
de internationale ruitvoet van het land verslechteren. Kleine open ekono-
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mieen moeten derhalve, wat het beloop van het prijspeil betreft, in de pas
lopen    met hun belangrijkste konkurrenten en handelspartners.    Een   ver-
betering van de ruilvoet door het aan het buitenland in rekening brengen
van verhoudingsgewijs hoge prijzen kan alleen worden afgedwongen, indien
de marktpositie van de te exporteren produkten sterk is.

Wanneer de konkurrentiepositie van Suriname door een betrekkelijk hoge
inflatiegraad wordt ondermijnd, zullen de symptomen van een dergelijke
ontwikkeling  zijn: een relatieve daling van het aandeel  van de buitenlandse
handel in het binnenlandse produkt en een tendentie tot onvolledige bezet-

ting  van de bestaande produktiekapaciteit. Uiteindelijk zou dat onverbidde-
lijk leiden tot vermindering van de externe waarde van de geldeenheid, ten
einde herstel van het normale internationale verkeer mogelijk te maken.
Verder zouden buitenlandse bedrijven kunnen worden getroffen door een
direkt ingrijpen van de overheid in het betalingsverkeer met het buitenland.
Dit  zal het geval zijn, indien, in het kader  van het beleid gericht op her-
investering van winsten, regelingen inzake de winsttransfer worden   door-
gevoerd. Dergelijke regelingen dragen  vaak  niet  bij  tot een gezond inves-
teringskhmaat, hetgeen repercussies kan hebben voor de kapitaalimport
ter financiering van direkte investeringen van de private sektor.

Door de binnenlandse prijsinflatie worden ook de in het kader van de inter-
nationale ontwikkelingssamenwerking te verkrijgen gelden reael minder

waard. De, bij de afkondiging van de staatkundige onafhankelijkheid van
Suriname, door Nederland ter beschikking gestelde gelden voor de mede-

financiering van liet meerjarenontwikkelingsprogramma hebben betrekking
op nominale Nederlandse guldens. De waarde van deze gelden neemt af bij
het oplopen van het binnen- en buitenlandse prijspeil. Bovendien wordt het
risiko gelopen van eventuele wijzigingen van de koers van de Nederlandse
gulden ten opzichte van de valuta's van het land, waarin de gelden zullen
worden besteed. Het aandeel van de van Nederland te ontvangen middelen
in het totaal der in het kader van het bovengenoemde programma te ver-
richten bestedingen zal derhalve afnemen, naarmate het tempo van de
geldontwaarding hoger en dat van de uitvoering van het programma lager is.
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III.4 HET BELANG VAN DE KONCEPTIE VAN MONETAIR EVEN-
WICHT: DEFINIERING VAN HET BEGRIP KAPACITEITSEVEN-
WICHT

In dit hoofdstuk is geargumenteerd,  dat  noch de Planwet   1973   noch  de
Bankwet 1956 een bruikbare maatstaf voor de geldvoorziening geven.
Betoogd is, dat het te verkiezen ware het monetaire beleid af te stemmen
op variabelen, welke direkt gelegen  zijn  in de monetaire sfeer, te weten
geldschepping en -vernietiging, alsmede ont- en oppotting. Om de betekenis
van monetaire faktoren te kunnen onderkennen is het begrip monetair even-
wicht geihtroduceerd, als zijnde een situatie waarbij de geldvoorziening zich
spontaan aanpast aan de door reele faktoren bepaalde geldbehoefte. Van het
gebruik van geld als ruilmiddel zal in het geval van monetair evenwicht geen
storende invloed uitgaan op de ekonomische kringloop.

Het begrip monetair evenwicht heeft in eerste instantie primair een instru-
mentele betekenis; het vormt als het ware een "analytische nullijn", waaraan
kan worden afgelezen of er in een bepaalde periode al dan niet sprake is
van een vraagexcedent. Intussen is er alle aanleiding onderscheid te maken
tussen enerzijds een wenselijke of onder bepaalde omstandigheden aanvaard-
bare en anderzijds een volstrekt verwerpelijke verbreking van het monetaire
evenwicht. Het oordeel over de toelaatbaarheid van deze verbreking hangt af
van de gevolgen, die daardoor worden opgeroepen. Een verbreking van het
monetaire evenwicht - die tot stand wordt gebracht in het kader van een
realistisch ontwikkelingsprogramma, in voldoende mate wordt gefinancierd
met uit het buitenland verkregen gelden en die resulteert in opvoering van
de algemene bedrijvigheid  - kan alleszins toelaatbaar zijn. Aangezien mone-
tair evenwicht op verschillende niveau's van bedrijvigheid mogelijk is, moet
gestreefd worden naar de simultane verwezenlijking van monetair even-
wicht en zo volledig mogelijke benutting van de produktiekapaciteit. Slechts
in deze situatie kan aan het monetaire evenwicht een normatieve betekenis
worden toegekend.1 5  De hier bedoelde situatie zal in het vervolg worden
aangeduid met het begrip kapaciteitsevenwicht. Opgemerkt moet worden,
dat de aanwezigheid van kapaciteitsevenwicht geenszins behoeft samen te
vallen met het bestaan van volledige werkgelegenheid. In het voorgaande is
immers naar voren gebracht, dat de mate waarin de produktiekapaciteit kan
worden vergroot niet zozeer afhankelijk is van een overschot van een bepaald
soort arbeid, doch veeleer van de beschikbaarheid van de meest schaarse
produktiefaktor.
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Aan de realisatie van een toestand van kapaciteitsevenwicht moet groot
gewicht worden toegekend. Waarborging van dit evenwicht leidt tot interne
en externe financiele stabiliteit. Verbreking van dit evenwicht zal resulteren
in sociaal en ekonomisch onaanvaardbare konsekwenties.16 Te denken valt
aan de sociale misstanden, die onderbezetting van de produktiekapaciteit
met zich brengt en die tot uitdrukking komen in werkloosheid. Aan de
andere kant zal overbezetting, met name in kleine open ekonomieen, primair
ernstige tekorten op de betalingsbalans met zich brengen. Het inflatieproces
zal dan uiteindelijk gepaard gaan met vermindering van de interne en externe
waarde van de geldeenheid, aantasting van de konkurrentiekracht van de
ekonomie en van de werkgelegenheid, een onrechtvaardige verschuiving in
de  inkomens- en vermogensverdeling, alsmede afkondiging door de overheid
van ingrijpende kontrolemaatregelen. De uit de verbreking van het kapaci-
teitsevenwicht voortvloeiende nadelen worden niet gekompenseerd, doordat
andere doelstellingen van de ekonomische politiek beter tot hun recht
komen. Integendeel, de ervaringen in andere landen leren, dat bijvoorbeeld
de prijsinflatie geen deugdelijk instrument is ter versnelling van de ekono-
mische ontwikkeling. Prijsinfiatie is geen afdoend middel om de, voor de uit-
voering   van een ontwikkelingsplan, benodigde extra besparingen   af   te

dwingen. In bedoelde landen is een langdurige en krachtige inflatie veelal

geeindigd niet de noodzaak van het doorvoeren van een pijnlijk proces van
sanering en herstrukturering van de volkshuishouding.

De konklusie uit de in dit hoofdstuk gegeven beschouwingen kan niet anders

zijn dan dat handhaving van het monetaire evenwicht op een zo hoog moge-
lijk niveau van bedrijvigheid moet worden aangemerkt als de meest aangewe-
zen doelstelling van de geldpolitiek. Monetair evenwicht kan ecliter niet wor-
den beschouwd als een uiteindelijk doel op zichzelf, doch veeleer als een voor-

waarde waaraan in het algemeen moet zijn voldaan om, binnen de grenzen
van de gegeven reele ekonomische mogelijkheden, de uiteindelijke doel-
stellingen van het ekonomische beleid optimaal te kunnen verwezenlijken. 17

In de Planwet 1973 wordt dan ook terecht geen toespeling gemaakt over de
aard van de na te streven monetaire situatie. Daar wordt uitsluitend gespro-

ken over de uiteindeliike nationale desiderata, welke in essentie betrekking

hebben op het realiseren van een optimale behoeftebevrediging en een zo
groot mogelijke sociale rechtvaardigheid.

Het behoort tot de primaire taak van de monetaire autoriteiten ervoor te

zorgen, dat geen excessief gebruik wordt gemaakt van monetaire finan-

cieringsmiddelen. De geldvoorziening moet worden afgestemd op de ver-
eisten, die de totstandkoming van het kapaciteitsevenwicht stelt. Verwezen-
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lijking van dit evenwicht is evenwel geenszins een voldoende voorwaarde
voor een snelle ekonomische ontwikkeling. Die wordt niet alleen gekonditio-
neerd door monetaire faktoren, maar ook - en in een ontwikkelingsland
meestal zelfs in dominerende  mate  -  door een veelheid van reele faktoren.
In dit verband is het van belang te wijzen op het verschil in benadering van
het inflatieverschijnsel in Zuid-Amerika tussen de zogeheten strukturalis-
tische en monetaristische scholen. 18

De strukturalisten onderkennen,    dat    een in flatoire ontwikkeling slechts
mogelijk is, indien de aanwezigheid van geld daartoe de speelruimte biedt.
Zij huldigen de opvatting, dat de inflatie haar oorsprong vindt in tijdens
het proces van ekonomische ontwikkeling voelbaar wordende struktu-
rele fysieke knelpunten. Een beroep op geldschepping en een daaruit voort-
vloeiende prijsstijging worden gezien als onvermijdelijke begeleidingsver-
schijnselen van de ekonomische ontwikkeling. Een ekonomische politiek,
die tracht de inflatie te voorkomen door zich uitsluitend te richten op het
terugdringen van de effektieve vraag, heeft slechts het karakter van symp-
toombestrijding. Een dergelijke politiek laat de achterliggende fundamentele
oorzaken van de inflatie onverlet. Daarenboven zal het wegwerken van de
inflatie alleen kunnen worden bereikt ten koste van de bedrijvigheid en de
werkgelegenheid.

De monetaristen daarentegen ontkennen niet, dat men bij het streven naar
ekonomische ontwikkeling wordt gekonfronteerd met fysieke knelpunten.
Aan een deel van die knelpunten wordt evenwel geen autonoom karakter
toegekend, aangezien zij het gevolg zijn van het verbreken van het monetaire
evenwicht en van een overheidspolitiek gericht op het onderdrukken van de
repercussies van de inflatie. Zo wordt de stagnatie van de produktie in de
agrarische sektor voor een deel geweten aan de toegepaste prijsbeheersing
van agrarische produkten, die de rentabiliteit van de desbetreffende bedrijven
aantast, de uitbreiding van de produktie ontrnoedigt en overbesteding in de
hand werkt. De monetaristen leggen er verder de nadruk op, dat prijsinflatie
slechts kan ontstaan door een overmatige expansie van de geldhoeveelheid
en door een daaruit voortvloeiend algemeen vraagexcedent. Bestrijding van
de inflatie vereist volgens hen in de eerste plaats het terugdringen van het
vraagexcedent door beperking van de inflatoire financiering van de over-
heidsuitgaven en vermindering van de kredietverlening aan de private sektor.

Het essentiele verschil tussen de besproken theorieen is, dat elk daarvan, uit
een geheel van met elkaar samenhangende verschijnselen, aan verschillende
faktoren een autonoom karakter toekent. Nu wordt het vastste]len van de



Een  maatstaf voor de geldvooniening                                                                                       89

uiteindelijke oorzaak van een ekonomisch verschijnsel bemoeilijkt door de
algemene en wisselende interdependentie tussen de diverse faktoren. Dit
maakt het doen van een keuze ten gunste van 6dn van beide theorietn pro-
blematisch. Toch is het, in het kader van de onderhavige studie, voor de
hand liggend de voorkeur te geven aan een monetaristische beschouwings-

wijze. Omdat in deze studie de invloed wordt bestudeerd van de monetaire
politiek, moet worden verondersteld, dat monetaire faktoren in zekere mate
een autonoom karakter dragen. Een beleidsinstrument dient noodzakelijker-
wijs een autonome faktor te beheersen. Ware dat niet het geval, dan zou het
geen beleidsinstrument kunnen  zijn.   De mate waarin deze veronderstelling
aktueel is, bepaalt de effektiviteit van het beleidsinstrument.19 Deze aktua-
liteit zal groter zijn naarmate er minder speelruimte is om de geldbehoefte
te verminderen door opvoering van de omloopsnelheid van het geld en door
veranderingen in de goederensfeer, bijvoorbeeld uit hoofde van verhoging
van de produktiviteit. Voorts  is  in  deze de vraag van belang of de monetaire
autoriteiten bereid en in staat zijn tot het voeren van een zelfstandig beleid.20

1ntussen zij opgemerkt, dat het op de voorgrond stellen van monetaire
faktoren geenszins impliceert, dat voorbij wordt gegaan aan de achterlig-
gende specifieke struktuurproblemen van politieke, sociale en ekonomische
aard, waarmee de Surinaamse volkshuishouding wordt gekonfronteerd. Uit
de   in   paragraaf II.2 geschetste karakteristiek  van die volkshuishouding  valt
af te leiden, dat deze problemen goeddeels worden veroorzaakt door de
kleine schaal van de samenleving, de heterogene samenstelling van de bevol-
king, de koncentratie van de volksplanting rond de hoofdstad, de bestaande
dualistische produktiestruktuur en de nogal geiholeerde geografische ligging
van het land. Daarenboven heeft men te kampen met de schaduwzijden,
die voortvloeien uit de afhankelijke en daardoor zwakke positie in het inter-
nationale ekonomische bestel.21 Deze schaduwzijden zijn inherent aan de
eenzijdige gerichtheid op de export van een in betrekkelijk ruime mate be-
schikbare grondstof. Het een en ander heeft ertoe geleid, dat er enerzijds in
enkele gebieden verschijnselen van overbevolking voorkomen, zoals land-

22nood, hoge agrarische bevolkingsdichtheid, werkloosheid en emigratie.
Anderzijds is, vooral als gevolg van het te kort schietende kwantitatieve en
kwalitatieve arbeidsaanbod, verreweg het grootste deel van het land onder-
bevolkt en worden de natuurlijke hulpbronnen onvoldoende benut. Dit gaat
gepaard met een gemiddeld laag levenspeil en een onevenwichtige inkomens-
en vermogensverdeling.

In aansluiting op paragraaf I.2 valt op te merken, dat de oplossing van boven-
aangegeven struktuurproblemen primair behoort te worden gezocht in een
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selektieve exploitatie van de natuur. De bestaande wanverhouding tussen

deze produktiefaktor en de overige komplementaire produktiemiddelen
verhindert vooralsnog zijn volledige benutting. Mede op grond hiervan is in
1975 een programma opgesteld, dat is gericht op het opsporen en tot ont-
wikkeling brengen van slechts een beperkt aantal, zorgvuldig gekozen, over
het land verspreide, regio's, waarin een maximaal produktiepotentieel in
verschillende sektoren is gekoncentreerd.23  Met dit programma, dat geba-

seerd is op het zogeheten groeipolenmodel, wordt beoogd enige ekonomische

komplexen van uiteenlopende aard en grootte, alsmede met wisselende effek-
ten op de nationale ekonomie, op te bouwen, waartussen - in ruimtelijke
en bedrijfsmatige zin - een harmonische wisselwerking bestaat.

Het zal uiteraard geruime tijd duren alvorens de ekonomische komplexen
kunnen worden gerealiseerd  en deze voldoende vruchten afwerpen. Gegeven
voorts de omstandigheid, dat een deel van de bevolking thans rond een
bestaansminimum leeft wordt van verschillende zijden erop aangedrongen,
dat het groeipolenmodel wordt aangevuld met elementen van het basisbe-

hoeftenmodel, dat sedert het midden van de jaren zeventig in toenemende
mate  in de belangstelling is gekomen.24 De grondgedachte  van dit model
is. dat men op zo kort mogelijke termijn moet trachten te voorzien in de basis-

behoeften van de bevolking aan persoonlijke en gemeenschapsvoorzieningen,
zoals voeding, water, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs. Het
basisbehoeftenmodel is voortgevloeid uit het geleidelijk toenemende besef,
dat een eenzijdig op ekonomische groei gerichte ontwikkelingsstrategie, nog
geen garantie biedt, dat de benarde levensomstandigheden van een deel van
de bevolking binnen een redelijke tijd in noemenswaardige mate zullen
worden verlicht. In verscheidene ontwikkelingslanden heeft dit er toe geleid,
dat niet langer naar groei op zich wordt gestreefd. Steeds meer wordt een
tweesporenbeleid gepropageerd, waarbij het lange termijnaspekt van de
ekonomische ontwikkeling, dat door het groeipolenmodel wordt geaksen-
tueerd. evenwichtig wordt gekombineerd met het streven naar het op korte
termijn lenigen van de direkte noden van de mensen, waaraan in het basis-

behoeftenmodel een dominerende plaats wordt toegekend.

1ndien het tweesporenbeleid geen bevredigende oplossing kan brengen voor
de bovenbedoelde struktuurproblemen, zal het aanbod van goederen en
diensten niet in de gewenste mate kunnen worden verhoogd. De eerder gear-
gumenteerde noodzaak tot handhaving van het kapaciteitsevenwicht zal
in dat geval met zich brengen, dat de vraag moet worden beperkt. Daarbij
zal met name de monetaire politiek een belangrijke rol behoren te spelen.
Het is evenwel waarschijnlijk. dat een te groot aksent op deze politiek een



Een maatstaf voor de geldvoorziening                                                                             91

kontraktieve verstoring van de ekonomische kringloop zal doen ontstaan,
die de uitbouw van de produktiekapaciteit belemmert en de stuwkracht
voor opvoering van het levenspeil aantast. Aangenomen mag worden, dat
hierdoor op den duur ontegenzeglijk politieke en sociale spanningen zullen
worden opgeroepen, die uiteindelijk  niet te beheersen  zijn  met aan de mone-
taire autoriteiten ter beschikking staande instrumenten. Deze spanningen

kunnen op een gegeven ogenblik de maatschappij ontwrichten en het voeren
van monetaire politiek zelfs illusoir maken.

Het voorgaande voert tot de slotsom, dat de mogelijkheden tot beheersing

van het ekonomische proces met monetaire middelen onvermijdelijk beperkt
zijn. Ekonomische ontwikkeling kan uitsluitend worden bevorderd langs de
de weg yan het doorvoeren van een samenhangend pakket van beleidsmaat-
regelen van uiteenlopende  aard, dat zowel het aanbod  van  als de vraag naar

goederen en diensten beihvloedt en deze met elkaar in de pas doet lopen.
Daarbij zal men het niet kunnen stellen zonder een goede sociaal-ekonomi-

sche planning en kontinuiteit in het overheidsbeleid. In de onderhavige
studie wordt derhalve, met betrekking tot de effektiviteit van de beleids-

instrumenten, een gematigd monetaristische koers aangehangen. Er wordt
immers uitgegaan van de betekenis van de geldhoeveelheid als beleidsinstru-
ment, maar terzelfdertijd wordt onderkend, dat met het monetaire beleid
alleen de volkshuishouding niet adequaat kan worden bestuurd.2S
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IV

DE METING VAN DE MONETAIRE VERSCHIJNSELEN

IV.1 INLEIDING

De beschouwingen van het vorige hoofdstuk met betrekking tot de keuze

van een maatstaf voor de geldvoorziening hebben tot de konklusie geleid,
dat in een kleine open ekonomie als de Surinaamse, het bereiken van kapa-
citeitsevenwicht - zijnde een situatie van monetair evenwicht op een zo
hoog mogelijk niveau van algemene bedrijvigheid - dient te worden aan-
gemerkt als de meest aangewezen intermediaire doelstelling van het mone-
taire beleid.  In een dergelijke ekonomie  komt  een te grote  druk  op  de
produktiekapaciteit vrij snel onvermijdelijk tot uitdrukking in een toenemen
van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Bij het on-
toereikend zijn van de beschikbare internationale financieringsmiddelen, zal
dit tekort resulteren in aantasting van de interne en externe waarde van de

geldeenheid. Onderbezetting van de produktiekapaciteit ondermijnt ander-

zijds de bedrijvigheid. Dit brengt met zich, dat de centrale bank, binnen de

grenzen van de aan haar gegeven wettelijke bevoegdheden, een excessieve

toepassing van positieve of negatieve monetaire financieringen dient te voor-
komen dan wel tegen te gaan door het treffen van geeigende kontrair gerichte

maatregelen.

Het is alleen mogelijk het monetaire evenwicht als uitgangspunt voor het af-
leiden van een geldpolitieke norm te hanteren, indien er een methode van
monetaire diagnostiek beschikbaar is, welke in staat stelt statistisch te veri-
fieren of de ontwikkeling van de volkshuishouding monetair evenwichtig,
inflatoir dan wel deflatoir verloopt. Aan elke therapie dient uiteraard een
diagnose vooraf te gaan. Voor het monetaire beleid houdt dit in, dat de
monetaire oorzaken van de storingsverschijnselen - in casu het optreden
van te grote mutaties in de geldvoorziening en in de omloopsnelheid van het
geld - in een zo vroeg mogelijk stadium van hun ontstaan moeten kunnen
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worden waargenomen en gelokaliseerd: Vervolgens dient te worden nage-
gaan in hoeverre een eventuele verstoring van het monetaire evenwicht ge-
paard is gegaan met verbreking van het kapaciteitsevenwicht.

De opsporing van de monetaire storingsverschijnselen wordt bemoeilijkt,
doordat de in paragraaf III.2 besproken kriteria voor monetair evenwicht
betrekking hebben op bepaalde spontane of autonome disposities van de
ekonomische subjekten, die zich in beginsel onttrekken aan direkte waar-
neming en bijgevolg niet rechtstreeks zijn te meten. Bij het analyseren van
de monetaire ontwikkeling kan uitsluitend worden beschikt over feitelijke
gegevens met een ex-post karakter. Deze gegevens zijn het gezamenlijke re-
sultaat van autonome disposities en van daardoor bij anderen geihduceerde
reakties. Monetair evenwicht heeft uitsluitend betrekking op inflatoire en
deflatoire financieringen, welke de oorzaak zijn van een monetaire versto-
ring en welke derhalve niet te beschouwen zijn als een reaktie op die ver-
storing. Twee reakties zijn in dit verband in het bijzonder van belang, te
weten de mutaties in de geldbehoefte en in de invoer, welke het gevolg zijn
van door de monetaire impulsen teweeggebrachte veranderingen in het
binnenlandse inkomen.

Bij het gebruik van de ex-postgrootheden doet zich de essentidle moeilijk-
heid voor, dat de theoretische ex-antekriteria voor monetair evenwicht tot
identiteiten degenereren.2 Zo verwordt het kriterium voor monetair even-
wicht, dat de gelijkheid vereist tussen de spontane vraag naar en het spon-
tane aanbod van geld, bij waarneming tot een identiteit. Alle geld dat ergens
wordt geschapen moet immers elders aan een kasvoorraad worden toege-
voegd dan wel worden vernietigd. Bij het tot stand brengen van deze gelijk-
heid spelen de zojuist genoemde reakties een rol. Statistieken over geld-
schepping en over de omloopsnelheid van het geld geven geen uitsluitsel op
de vraag of de bij een groep ekonomische subjekten waargenomen monetaire
verschijnselen verband houden met gedffektueerde spontane disposities of
zijn geihduceerd door inflatoire en deflatoire financieringen, die anderen
hebben verricht.  Om deze reden bieden de statistieken op zichzelf geen vol-
doende grondslag voor een verantwoorde interpretatie van de monetaire
ontwikkeling.

Het bovenaangeduide probleem kan tot op zekere hoogte worden onder-
vangen door een statistisch hanteerbare formule te konstrueren, die te be-
schouwen is als een uitdrukking voor monetair evenwicht en die, ofschoon
noodzakelijkerwijs afwijkend van de zuiver theoretische konceptie, deze
laatste zo dicht mogelijk benadert.3 Een dergelijke werkwijze is door Holtrop
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gevolgd en voor het eerst gepubliceerd in het jaarverslag van De Neder-

landsche  Bank  N.V.  over  1953.  In het onderhavige hoofdstuk zal een inter-

pretatie worden gegeven van de bedoelde methode van monetaire diagnos-
tiek. Daarbij zullen de oorspronkelijke gedachten van Holtrop niet volledig
worden gevolgd, doch zal eveneens rekening worden gehouden met opvat-
tingen, die door anderen naar voren zijn gebracht bij de uitvoerige diskussies,

welke zijn gevoerd naar aanleiding van de publikatie van het model. In dit
hoofdstuk wordt voorts betoogd, dat de monetaire analyse van Holtrop, zij
het nadat daarin enkele aanpassingen zijn aangebracht, ook als zinvol hulp-
middel is te gebruiken voor de beoordeling van de monetaire ontwikkeling
van Suriname. Vervolgens zal in hoofdstuk V de gepresenteerde techniek
worden gehanteerd ter evaluatie van de gang van zaken op monetair terrein
in Suriname gedurende het tijdvak 1957-1977.

IV.2 EEN INTERPRETATIE VAN DE HOLTROP-METHODE VAN
MONETAIRE DIAGNOSTIEK

Bij de analyse van de monetaire ontwikkeling gaat Holtrop in wezen uit van

het door Koopmans ontwikkelde kriterium voor monetair evenwicht in
termen van de situatie in de financieringssfeer. In hoofdstuk III is uiteen-

gezet, dat de grondgedachte daarbij is, dat het gebruik van het instituut geld
aanleiding kan geven tot het ontstaan van monetaire storingsverschijnselen.

Het geldgebruik schept de mogelijkheid tot het in een bepaalde periode
uitoefenen  van een grotere, of een kleinere vraag naar goederen  dan over-
eenstemt met het goederenaanbod, dat bij afwezigheid van monetaire sto-

ringen zou worden verricht. Een vraagoverschot kan uitsluitend ontstaan,
indien er sprake is van geldkreatie of var, een beroep op bij de aanvang van de

periode beschikbare kasvoorraden. Monetair evenwicht is alleen aanwezig, in-

dien en zolang de algebrailche som van spontane netto geldscheppingen spon-
tane netto oppotting voor de beschouwde periode gelijk is aan nul. In dat
geval is er noch een vraagoverschot, noch een vraagtekort. Gelet op de we-

zenlijke invloed, die het geldgebruik kan hebben op de afloop van het eko-
nomische proces en op het specifiek monetaire karakter van het vraagstuk
van het monetaire evenwicht, is het voor de hand liggend om bij de monetaire
analyse de disposities van de ekonomische subjekten ten aanzien van de fi-
nanciering van hun uitgaven te kiezen als het relevante aangrijpingspunt voor

de waarneming.

De analyse van Holtrop stelt zich ten taak de monetaire oorzaken van
een eventuele verbreking van het monetaire evenwicht te traceren. De
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analyse valt in essentie uiteen in twee gedeelten. Begonnen wordt met het
instellen van een statistisch onderzoek naar de mate waarin de verschillende
sektoren van de volkshuishouding zijn overgegaan tot geldschepping en ont-
potting dan  wel tot geldvernietiging en oppotting. Langs die weg worden,
binnen het geheel van de monetaire ontwikkeling, inflatoire en deflatoire
financieringstransakties opgespoord en gelokaliseerd. Wat dit laatste betreft,
is het in de eerste plaats van belang of deze financieringswijze haar oor-
sprong vindt in het binnenland dan wel in het buitenland, dit in verband
met het, in paragraaf III.3.2 besproken, uiteenlopende effekt op de dekking
van de geldhoeveelheid door de monetaire reserve. Met betrekking tot het
binnenland vindt er bovendien een toerekening naar diverse sektoren plaats,
waarbij het vooral interessant is het financieringsgedrag van de overheid te
stellen tegenover dat van de private sektor. Deze onderscheiding verschaft
inzicht in het relatieve beslag, dat de kollektieve en de marktsektor leggen
op het totaal der bestedingen. Het beslag van 6dn dezer sektoren kan worden
verhoogd door onder meer een verhoudingsgewijs ruimer beroep op mone-
taire financieringsmiddelen.

Vervolgens wordt - op basis var, enkele nog te introduceren vooronder-
stellingen en door bestudering van het beloop van verschillende makro-eko-
nomische indikatoren, zoals de produktie, de werkgelegenheid, de betalings-
balans en de prijzen - getracht voor de volkshuishouding als geheel en voor
iedere sektor apart de inflatoire en deflatoire financieringstransakties op een
aannemelijke manier te splitsen in enerzijds autonome impulsen en ander-
zijds geihduceerde reakties. Voor het ontwikkelen van een oordeel over het
autonome dan wel het geihduceerde karakter van de waargenomen finan-
cieringswijze wordt dus niet uitsluitend gelet op de "dode" ex-postcijfers,
doch worden die cijfers in relatie gebracht met de "levende" verschijnselen,
die voor het onderkennen van de ware aard van de inflatoire en deflatoire
financieringen relevant  zijn.  Door deze splitsing  kan bij benadering worden
afgeleid of er in de beschouwde periode monetair evenwicht, in flatie o f de-
flatie is geweest. Daarnaast wordt het mogelijk de autonome monetaire im-
pulsen toe te rekenen aan bepaalde sektoren.  In het onderstaande worden de
hier geschetste essentialia van de te gebruiken methode van monetaire analyse
nader uitgewerkt en toegelicht.
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IV.2.1 DE LOKALISERING VAN DE INFLATOIRE EN DEFLATOIRE
VERSCHIJNSELEN

Zojuist is opgemerkt, dat de monetaire analyse van start gaat met de lokali-
sering van de inflatoire en deflatoire financieringstransakties. Dit is een zuiver
technische aangelegenheid van statistische waarneming en registratie van de
wijze waarop de huishoudingen in feite hun bestedingen in de reele sfeer
hebben gefinancierd. Daarbij worden in eerste instantie de bestedingen ge-
steld tegenover het inkomen, dat is verkregen uit hoofde van lopende bij-
dragen van de ekonomische subjekten aan het produktieproces. Het een-
voudigste geval doet zich voor, wanneer in een bepaalde periode het verdien-
de inkomen door iedere individuele huishouding in dezelfde periode in zijn
geheel wordt aangewend voor de aankoop van goederen en diensten. De vol-
ledige doorstroming van het inkomen in de vorm van een koopkrachtige
vrsag naar goederen en diensten is echter geenszins automatisch gewaar-
borgd. Het geldgebruik schept de mogelijkheid, dat de bestedingen groter
dan wel kleiner zijn dan het inkomen, waardoor er voor de betrokken huis-
houding een vraagexcedent dan wel een vraagtekort optreedt.

Een verbreking van de regelmatige doorstroming van het inkomen doet in
de desbetreffende huishoudingen een financieringsvraagstuk ontstaan. Wan-
neer de bestedingen van een huishouding groter zijn dan het verdiende in-
komen rijst de vraag op welke wijze het aldus ontstane financieringstekort
wordt gedekt. Voor de analyse van de monetaire situatie is het van wezen-
lijk belang of en in welke mate dit tekort is gedekt door schenkingen en
kredietverlening, welke zijn gefinancierd uit lopende bijdragen van anderen
aan het produktieproces. Wordt het financieringstekort geheel gedekt door
bijdragen aan het lopende produktieproces, dan is er in beginsel sprake van
een volledige doorstroming van het inkomen; de bestedingen worden dan
direkt of indirekt gefinancierd uit het simultaan verdiende inkomen. Wordt
het financieringstekort van huishouding A niet of slechts ten dele gedekt
door bedoelde inkomensoverdrachten van huishouding B, dan zal A en/of B
gebruik moeten maken van inflatoire financieringsmiddelen, dat wil zeggen
een beroep doen op geldschepping dan wel overgaan tot intering van be-
staande kasvoorraden. De huishouding die zulks doet heeft een geldtekort.

Omgekeerd kan huishouding A haar bestedingen niet inkrimpen beneden het
niveau  van haar verdiende inkomen, zonder dat dit gepaard gaat met akku-
mulatie van geld of met inkomensoverdrachten aan andere huishoudingen.
Gebeurt deze overdracht niet of onvolledig, dan heeft A een geldoverschot,
dat de uitdrukking vormt van het toepassen van deflatoire financierings-
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methoden: De betrokken huishouding heeft dan meer geld aan andere
huishoudingen onttrokken dan daaraan toegevoerd; dit impliceert uiteraard,
dat  zij geld vernietigt  dan wel akkumuleert. Hetzelfde kan gebeuren  door
huishouding B, waaraan A het geldoverschot in eerste instantie heeft over-
gedragen.

Het is in de praktijk uiteraard niet doenlijk om de inflatoire en deflatoire
financieringen voor elke huishouding afzonderlijk statistisch waarneembaar
te maken. Daarom richt de monetaire analyse zich niet op individuele huis-
houdingen, doch gaat zij uit van een onderverdeling van de volkshuishouding
in enkele groepen van huishoudingen of sektoren. Voor het verkrijgen van
een goed inzicht in het financieringsgedrag verdient het de voorkeur deze
onderverdeling zo ver mogelijk door te voeren. Voor Suriname zou het met
name van belang zijn de exportindustriean apart te bekijken, zulks vanwege
hun dominerende betekenis voor de ekonomie. Als uitvloeisel van het niet
in voldoende mate voorhanden zijn van de, voor het samenstellen van een
enigszins gedetailleerde sektorate splitsing van de volkshuishouding, beno-
digde statistische gegevens blijft in deze studie de analyse beperkt tot slechts
twee binnenlandse sektoren, te weten de overheid  en de private sektor,
alsmede tot de sektor buitenland. De beperkte onderverdeling van het
binnenland heeft als nadeel, dat er moet worden gewerkt met een zeer
heterogene private sektor. Als gevolg daarvan kunnen de impulsen,    die
elkaar binnen die sektor kompenseren, niet worden waargenomen. Dit be-
moeilijkt het vormen van een oordeel over de aard en de invloed van de
impulsen.

Het geldsaldo van de private sektor wordt niet rechtstreeks geregistreerd,
doch kan worden afgeleid uit het geldsaldo van de overheid en dat van de
sektor buitenland, waarover er voldoende statistische gegevens worden
gepubliceerd. Het geldsaldo van het buitenland wordt per definitie gelijk-
gesteld aan het overschot op de totale rekening van de betalingsbalans der
niet-monetaire sektoren. Dit saldo wordt ook wel het nationale geldsaldo ge-
noemd, omdat het aangeeft welk effekt uiteindelijk van het betalingsverkeer
met het buitenland is uitgegaan op de binnenlandse geldhoeveelheid. Indien
van het geldsaldo van het buitenland het, uit de statistieken betreffende de
overheidsfinancien verkregen, geldsaldo van de overheid in mindering wordt
gebracht, wordt het geldsaldo van de private sektor als sluitpost verkregen.

Met de vaststelling van de geldsaldi van de onderzochte sektoren is een for-
meel sluitend systeem verkregen van toerekening van de feitelijke onderbre-
kingen van de doorstromingvan het verdiende inkomen aan enkele afzonder-
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lijke groepen van huishoudingen. Met behulp van dit systeem kan globaal
worden nagegaan in welke sektoren zich oppotting of ontpotting van geld
heeft voorgedaan, respektievelijk ten behoeve van welke sektoren geldkreatie
heeft plaatsgevonden of door welke sektoren geld is vernietigd langs de weg
van bijvoorbeeld schuldaflossing aan het geldscheppende bankwezen:

IV.2.2 DE ONDERSCHEIDING VAN AUTONOME IMPULSEN     EN
GEINDUCEERDE REAKTIES

De voor de verschillende sektoren vastgestelde geldsaldi dragen een ex-post-
karakter en geven uiteraard op zichzelf geen uitsluitsel  of en in hoeverre zij
het resultaat zijn van spontane dan wel van geihduceerde financieringspro-
cessen. Er kan slechts tot een konklusie worden gekomen aangaande de aan-

wezigheid van monetair evenwicht, inflatie of deflatie, indien er een uitspraak
is te doen over de mate waarin de waargenomen geldsaldi het karakter
dragen van autonome impulsen, dat wil zeggen van spontane inflatoire c.q.
deflatoire financieringen. Hierbij dient het volgende in overweging te
worden genomen.

Wanneer in een bepaalde periode inflatoire impulsen per saldo overheer-
sen, zullen die impulsen een bewegingsproces op gang doen komen, dat
noodzakelijkerwijs aanleiding geeft tot geihduceerde deflatoire reakties bij
bepaalde sektoren. Deze reakties nemen de vorm aan van onder meer een
toeneming van het beslag op geld uit hoofde van de stijging van de vraag naar
geld voor transaktie- en voorzorgsdoeleinden. De bedoelde geldvraag blijkt
in de regel een nauwe samenhang te vertonen met het beloop van het nomi-
nale binnenlandse inkomen, dat als uitvloeisel van de initiele infiatoire im-
pulsen zal toenemen. Omgekeerd  zal  een de flatoire impuls aanleiding geven
tot inflatoire reakties. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval van
een konjunkturele vermindering van de vraag naar goederen, welke bij som-
mige ondernemingen negatieve bedrijfsresultaten en een gedwongen ver-
groting  van de aangehouden goederenvoorraden doet ontstaan. Wanneer  in
de daarmee gepaard gaande verruiming van de behoefte aan financierings-
middelen wordt voorzien door het opnemen van bankkrediet of door akti-
vering van geldreserves, is het voor de hand liggend om aan die financierings-
wijze het karakter van een inflatoire reaktie toe te kennen. Deze voorbeel-
den illustreren, dat een, bij een groep van huishoudingen gekonstateerd,
geldsaldo in zeer verschillende omstandigheden zijn oorzaak kan vinden. Bij
de interpretatie van de aard van het geldsaldo dienen die omstandigheden
mede in beschouwing te worden genomen. Door bestudering van de kon-
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junkturele ontwikkeling zal moeten worden getracht een nadere aanwijzing
te vinden omtrent het autonome dan wel het geihduceerde karakter van de
waargenomen monetaire financieringen.

Voor het bepalen van het karakter van de waargenomen monetaire financie-
ringen is het voorts van belang om in het oog te houden, dat, bij de proble-
matiek van het monetaire evenwicht, de volledige doorstroming van het
verdiende inkomen als "normaal" gedrag wordt gezien. Dit wil zeggen, dat
een sektor evenveel geld aan andere sektoren dient te onttrekken als aan
deze toe te voeren. Normaal is derhalve de afwezigheid van een geldsaldo:
Nu is het in het algemeen gebruikelijk, disposities welke vallen binnen het
kader van het als "normaal" veronderstelde gedragspatroon het karakter
van een geihduceerde reaktie toe te kennen. Elke doorstroming van het in-
komen dient als een reaktie te worden aangemerkt. Op deze regel moet dan
uitzondering worden gemaakt. De inflatoire en deflatoire financieringen,
welke het gevolg zijn van mutaties in het nominale binnenlandse inkomen,
die op hun beurt voortvloeien uit initidle monetaire impulsen, kunnen niet
als autonoom worden aangemerkt; zij dragen het karakter van afhankelijke
variabelen of van monetaire reakties. Deze reakties komen tot uitdrukking
in het oplopen van de geldbehoefte voor transaktie- en voorzorgsdoeleinden
en  in de toeneming van de import van goederen en diensten. Alle andere
financieringen, die gepaard gaan met doorbreking van de volledige door-
stroming van het verdiende inkomen, vormen de uitdrukking van autonome
impulsen. Een gekonstateerd geldsaldo moet derhalve worden gekorrigeerd
voor de vermoedelijke omvang van de bedoelde reakties om te komen tot
een schatting van de netto impuls.

IV.2.3 DE FORMULERING VAN DE BINNENLANDSE EN DE BUITEN-
LANDSEIMPULS

Monetaire financieringstransakties vinden hun oorsprong in het binnenland
dan wet in het betalingsverkeer met het buitenland. Voor een kleine open
ekonomie, waarin geldkreatie leidt tot een forse toeneming van de import
van goederen en diensten, vereist het streven naar het op peil houden van
de monetaire reserve van het land, dat de geldkreatie in voldoende mate
wordt veroorzaakt door buitenlandse monetaire impulsen. Het is van belang
een duidelijk onderscheid te maken tussen impulsen, welke uit het binnen-
land dan wel uit het betalingsverkeer met het buitenland voortspruiten. Het
is  na het voorgaande mogelijk  om de binnen- en buitenlandse impuls nader
te omschrijven en deze te berekenen door middel van een tweetal af te
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leiden formules. De eerder gemaakte opmerkingen fungeren daarbij als
uitgangspunt. Binnen het kader van de gemaakte vooronderstellingen geven
die formules tezamen ook een bruikbare indikatie over het al dan niet aan-
wezig zijn van monetair evenwicht.

Begonnen wordt met het afteiden van een uitdrukkingvoor de binnenlandse

impuls, welke per definitie gelijk is aan de som van de geldschepping door
binnenlandse oorzaken en de ontpotting van geld. Een hulpmiddel bij deze
afieiding vormt de bekende geldidentiteit, volgens welke er ex-post steeds

overeenstemrning bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van geld. De
formule voor de binnenlandse impuls kan worden verkregen door de kom-
ponenten bloot te leggen, waaruit de vraag naar en het aanbod van geld zijn

opgebouwd.

De vraag naar geld - dat is de hoeveelheid geld, welke het publiek in kas
wenst te houden - valt te onderscheiden in de vraag uit hoofde van het
transaktie- en voorzorgsmotief en die uit hoofde van het spekulatiemotief.

De op grond van die motieven aangehouden kassen kunnen worden aange-
duid met de termen bestedings- respektievelijk beleggingskas: De bestedings-

kas heeft betrekking op de vraag naar geld voor de afwikkeling van lopende
transakties. Die vraag spruit voor een belangrijk deel voort uit de betalings-
technische noodzaak het tijdsverschil tussen ontvangsten en uitgaven te

overbruggen. Deze gelden zijn in de regel voortdurend in beweging; zij blij-
ven in de aktieve sfeer. De grootte van de bestedingskas is afhankelijk van
een aantal objektieve faktoren, zoals de omvang van de verrichte trans-

akties, de periodiciteit in de betalingen, de betalingsgewoonten en -techniek,
alsmede de mate waarin betalingen tussen huishoudingen onderling plaats-

vinden; de laatste faktor wordt mede bepaald door de graad van differentia-
tie van de huishoudingen. Indien wordt verondersteld, dat deze faktoren -
met uitzondering van de omvang der transakties - op korte termijn niet
noemenswaardig veranderen, kan worden gesteld, dat de vraag naar beste-
dingskassen primair wordt bepaald door de zojuist bedoelde transaktie-

omvang, welke op zijn beurt in de regel een nauwe samenhang vertoont
met het nominale inkomen.

In Suriname zijn geen of onvoldoende gegevens voorhanden over de trans-

aktie-omvang en de afschrijvingen. Ook kan het binnenlandse inkomen niet
nauwkeurig worden berekend wegens het te kort schieten van cijfers over
eventuele ruilvoetmutaties. Deze mutaties bepalen het verschil tussen het
binnenlandse inkomen en het binnenlandse produkt. Op grond hiervan is be-

sloten bij de, later aan de orde komende, berekeningen van de geldvraag-
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funktie uit te gaan van het bruto binnenlandse produkt tegen marktprijzen.
Deze variabele valt te prefereren boven het nationale produkt, aangezien een
wisselend deel van het verschil tussen beide grootheden, te weten het faktor-
inkomen aan niet-ingezetenen,langs de weg van herinvesteringen opnieuw in
het binnenlandse bestedingsproces wordt opgenomen.

De beleggingskas is daarentegen niet bestemd voor het financieren van
lopende uitgaven; zij maakt deel uit van de inaktieve of slapende sfeer. Zo-
lang het geld zich bevindt in deze sfeer, doet het geen dienst als betaal-
middel doch als oppotmiddel. De inaktieve kas vormt - tezamen met de nog
te bespreken sekundaire liquiditeiten - een inflatoir potentieel, dat op elk
moment tot ontlading kan worden gebracht. De omvang van de beleggings-
kas steunt vooral op een samenstel moeilijk te kwantificeren subjektieve
inzichten inzake onder andere de verwachte prijs- en inkomensontwikkeling.
In het volgende zal die kas als een autonome grootheid worden aangemerkt.

Alleen oppotting en ontpotting van inaktief geld en de daarmee gepaard
gaande wijzigingen in de omvang van de inaktieve kas kunnen worden be-
schouwd als monetaire impulsen. Anderzijds dragen de mutaties in de
aktieve kas het karakter van monetaire reakties. De veranderingen in de
bestedingskas zijn immers bij vooronderstelling afhankelijk van mutaties
in het inkomen, welke worden veroorzaakt door monetaire impulsen. Van
een autonome verandering in de voorkeur voor het aanhouden van geld als
oppotmiddel in eigenlijke zin is bij  toe- of afneming van de bestedingskas
geen sprake.

Voortdurend wordt geld overgeheveld van de aktieve naar de inaktieve sfeer
en omgekeerd. Het probleem rijst nu op welke wijze die overhevelingen
kunnen worden gemeten. Dit probleem is oplosbaar door een veronderstel-
ling aan te nemen aangaande de "normale" kwantitatieve relatie tussen
de bestedingskas en het binnenlandse produkt. Deze relatie, welke wordt
aangeduid met de term "normale" geldquote, is zoals gezegd vooral van
objektieve determinanten afhanketijk en zal doorgaans slechts langzaam
veranderen. /Us normale geldquote kan bijvoorbeeld worden aangemerkt de
gemiddelde marginale geldquote, welke is berekend over de gehele periode
van onderzoek. Met behulp van die quote en rekening houdend met het
beloop van het nominale produkt is de normale vermeerdering van de geld-
behoefte voor bestedingsdoeleinden te berekenen.

Voor zover de feitelijke aanwas van de geldhoeveelheid ten achter blijft bij
de veronderstelde geldabsorptie door stijging van het inkomen, wordt aan-
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genornen, dat een deel van de inaktieve kas is overgeheveld naar de aktieve
sfeer. Gesteld kan dan worden, dat er, althans in enge zin, geld is ontpot.
Het gebruikte aktiveringsbegrip heeft dus betrekking op het bedrag aan geld,
waaraan voor het verrichten van lopende transakties normaliter behoefte is,
doch dat in feite niet is gekreaerd. In het tegenovergestelde geval is de akti-

vering negatief. Wanneer de werkelijke geldkreatie afwijkt van die, welke uit

oogpunt van vermeerdering van de geldvraag voor het financieren van lopende
bestedingen nodig wordt geacht, zal er een inflatoire of deflatoire impuls
op het ekonomische proces worden uitgeoefend. Die impuls  komt  tot  uit-
drukking in een positieve of negatieve aktivering van de beleggingskas.
Monetair analytisch bezien,  is de aktivering een sluitpost   om de wijziging
in de vraag naar geld en die in het aanbod van geld steeds aan elkaar gelijk
te laten zijn.8

Het aanbod van geld - dat is de feitelijke omvang van de geldhoeveelheid -
vloeit voort  uit twee bronnen, te weten de geldkreatie door binnenlandse
oorzaken en de netto geldtoevoer uit het buitenland. Het geldaanbod kan
worden aangemerkt als een autonome variabele, behoudens het betalings.
balanseffekt. dat uitgaat van een, door een stijging van het nominale inkomen,
geihduceerde toeneming van de import van goederen en diensten.

De voorgaande beschouwing heeft voldoende bouwstenen opgeleverd om
te kunnen overgaan tot het afleiden van een formule voor de binnenlandse

impuls. Daarbij worden symbolen gebruikt, die de volgende betekenis
hebben:

4     = totale vraag naar geld
41     =      vraag naar geld uit hoofde van het bestedingsmotief
42    =     vraagnaar geld uit hoofde van het beleggingsmotief
La    =    aanbod van geld
Lm    =    aanbod van geld wegens binnenlandse oorzaken
B   =  betalingsbalanssaldo op de totale rekening der niet-monetaire

sektoren
k     = gemiddelde marginale geldquote
Y      = bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen
y    = bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen in de loop van

het jaar
D     = binnenlandse monetaire impuls

Zoals opgemerkt is de binnenlandse impuls per definitie gelijk aan de geld-
kreatie door binnenlandse oorzaken vermeerderd met de omvang van de
negatieve oppotting in enge zin. In symbolen geldt:  D E ALm  - AL,v2 · De
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binnenlandse impuls kan worden afgeleid uit een drietal vergelijkingen, waar-
van ae vorm na het voorgaande duidelijk zal zijn, te weten:

64 E 64                                       (1)
64  E  k. ty + 642                                                              (2)

64  E ALm + B                                                         (3)

Uit vergelijking (1) tot en met (3) volgt, dat de binnenlandse impuls gelijk
moet zijn aan de volgende uitdrukking:

D =ALm- 8 42-k. Ay- B                                                                             (4)

De formule voor de binnenlandse impuls is ook op een andere wijze te ver-
krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk de ekonomische betekenis van verge-
lijking (4) nader toe te lichten. Stel, dat zich in een bepaald jaar uitsluitend
een eenmalige binnentandse inflatoire impuls voordoet en dat als uitvloeisel
van deze impuls het binnenlandse inkomen toeneemt. Dit proces van expan-
sie  van het inkomen  zal zich voortzetten, totdat de inflatoire impuls is ge.
absorbeerd door de, daardoor geihduceerde, deflatoire reakties. Er zullen
- afgezien van geihduceerde kapitaalbewegingen, die als uitvloeisel van de
bestaande deviezenwetgeving in Suriname in het algemeen nauwelijks
kunnen worden geaffektueerd - twee van dergelijke reakties optreden,
te weten:
1) een stijging van de geldvraag voor bestedingsdoeleinden wegens het op-
lopen van het inkomen en wel tot een bedrag van k. Ay en
2) een vermeerdering van de import van goederen en diensten ten bedrage
van m. AY. Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden resulteert dit
effekt in een tekort op de totale rekening van de betalingsbalans (-B).

Het verschil tussen Ay en AY wordt zo dadelijk toegelicht. Voorts wordt
opgemerkt, dat in de literatuur over het model van Holtrop - in afwijking
van het algemeen gebruik - een betalingsbalanssaldo en de daaraan gelijk
zijnde mutatie in de monetaire reserve wordt gesymboliseerd zonder toe-
voeging van het teken A. Om de aansluiting bij die literatuur zo veel mogelijk
te bewaren is in de onderhavige studie deze notatie overgenomen. Dit houdt
in, dat B een mutatie in de monetaire reserve weergeeft; EB heeft betrek-
king op de stand van die reserve.

Indien wordt uitgegaan van de, spoedig toe te lichten, werkhypothese,
dat de geihduceerde deflatoire reakties volledig binnen Jdn jaar tot stand
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komen, mag worden gesteld, dat aan het eind van het beschouwde jaar

D =k. Ay + m. AY                                                        (5)

Aangezien voorts bij de onderhavige casuspositie

m. A Y= -B                                                                           (6)

wordt door substitutie van (6) in (5)hetzelfde resultaat verkregen als vermeld

in vergelijking (4).

Behalve een binnenlandse impuls zal de volkshuishouding in werkelijkheid
ook de invloed ondergaan van een impuls uit het buitenland (E). De binnen-
en buitenlandse impuls zullen gezamenlijk een reaktieve invloed uitoefenen
op de betalingsbalans. Dit houdt in, dat het betalingsbalanssaldo geen vol-
ledig beeld geeft van de omvang van de buitenlandse monetaire invloeden.
Dat saldo moet worden vermeerderd met het reaktieve effekt van de mone-
taire impulsen op de betalingsbalans. Dit effekt is niet zonder meer te meten.
Ten einde de buitenlandse impuls te kunnen kwantificeren moet ook inzake
dat effekt een veronderstelling worden gemaakt. Aangenomen wordt, dat
het betalingsbalanseffekt van de monetaire impulsen gelijk is aan het produkt
van de "normale" importquote (m) en de waargenomen mutatie in het
nominale binnentandse produkt (AY). Ten aanzien van de normale import-
quote wordt voorts verondersteld, dat die gelijk is aan de gemiddelde mar-
ginale importquote gedurende de periode van onderzoek. Derhalve geldt:

E=B+m.A Y                                                                         (7)

Nu er ook rekening wordt gehouden met het optreden van een buitenlandse

impuls zijn vergehjking (5) en (6) niet langer aktueel. Aangezien ervan mag
worden uitgegaan, dat de buitenlandse impuls geheel dezelfde invloed op de
volkshuishouding heeft als de binnenlandse impuls - hetgeen betekent, dat
het dezelfde deflatoire reakties oproept - geldt de formule voor de binnen-
landse impuls ook voor de binnenlandse en buitenlandse impuls gezamen-
lijk, zodat de totale impuls (T) gelijk is aan:

T=D+E=k.ty+m.AY               (8)

Alvorens de beschouwing over de betekenis van de monetaire impulsen
voort te zetten moet een toelichting worden gegeven op het verschil in inter-
pretatie tussen het symbool by in vergelijking (4) en het in vergelijking (7)
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vermelde AY. In vergelijking (4) dient y, uitgaande van de afwezigheid van
ruilvoetmutaties, te worden opgevat als de snelheid van de inkomensstroom.
Het verschil in snelheid van het inkomen op twee tijdstippen wordt door
het symbool Ay tot uitdrukking gebracht, dat de dimensie heeft van een
stroomgrootheid. Daarentegen heeft Y in vergelijking (7) betrekking op het
inkomensbedrag, dat gedurende een bepaalde periode is genoten. Dit bedrag
vormt het resultaat van de akkumulatie van de inkomensstroom gedurende
de betrokken periode en is gehjk aan de integraal van die stroom. De ver-
andering van dat inkomen in het beschouwde tijdvak wordt gesymboliseerd
door AY, welke variabele de dimensie heeft van een voorraadgrootheid.
Alleen wanneer de symbolen y en Y aldus worden geihterpreteerd voldoen
de basisvergelijkingen (4) en (7) aan de noodzakelijke voorwaarde van di-
mensionele homogeniteit. In deze studie wordt de periode van onderzoek op
telkens 6dn jaar gesteld, mede omdat de cijfers betreffende het binnenlandse
produkt in Suriname alleen opjaarbasis beschikbaar zijn. In dat geval bestaat
er tussen Y en y het volgende verband.9

Ayt - b (byt -1 + byt)                                 (9)

Een ander punt, dat toelichting vereist, betreft de geihtroduceerde werkhy-
pothese, volgens welke de, door de monetaire impulsen geihduceerde, reak-
ties volledig binnen 6dn jaar tot stand komen. Dit betekent dat, voor zover
de bedoelde reakties na 6dn jaar toch nog werkzaam zijn, zij niet langer als
zodanig worden aangemerkt; aangenomen wordt, dat die reakties dan het
karakter dragen van een nieuwe autonome impuls. De keuze van een analyse,
welke is gebaseerd op jaarperioden, is vooral ingegeven door overwegingen
van doelmatigheid. Het monetaire beleid wordt in de regel van jaar tot jaar
uitgestippeld. Dit brengt met zich, dat monetaire ontwikkelingen, die zich
in het lopende jaar afspelen, doorgaans mede kunnen worden beihvloed
door de, op dat jaar betrekking hebbende, monetaire politiek. Daarentegen
vormen de gevolgen van de monetaire ontwikkeling in de voorgaande jaren
een gegeven voor de beleidsbepaling in het lopende jaar. Het verdient de
voorkeur die gevolgen als een autonome impuls te beschouwen, waarmee
rekening dient te worden gehouden bij de te voeren monetaire politiek.

Het voorgaande neemt niet weg, dat de gekozen definities van de monetaire
reakties tot op zekere hoogte een arbitrair karakter dragen. Dit heeft in de
literatuur aanleiding gegeven tot verschillende beschouwingswijzen ter zake.
Met name ten aanzien van het reaktieve effekt van een monetaire impuls
op de betalingsbalans zijn uiteenlopende interpretaties gehanteerd. In
dit verband kan worden gewezen op het door Polak ontwikkelde model,
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dat weleens door het Internationale Monetaire Fonds wordt gebruikt ter
ondersteuning van zijn kredietpolitiek: '  Het model van Polak loopt nage-

noeg geheel parallel met dat van Holtrop. Alleen inzake de definiering van
de buitenlandse impuls bestaat er wezenlijk verschil van inzicht. Bij het
vaststellen van deze impuls houdt Holtrop rekening met het naar het bui-
tenland terugstromen van een deel van de uit het buitenlandse betalings-
verkeer ontvangen middelen en wel in de vorm van betalingen voor de in-
voer van goederen en diensten, welke door een stijging van het inkomen
worden geihduceerd. In deze gedachtengang is er alleen sprake van een
buitenlandse impuls in het geval en voor zover de uit het buitentand ont-
vangen middelen, in casu de exportopbrengsten na aftrek van de autonome
invoer en vermeerderd met de netto ontvangsten uit hoofde van het kapi-
taalverkeer, afwijken van de normaal geachte terugstroming van geld naar
het buitenland voor het verrichten van invoerbetalingen van het vorige jaar.
Daarentegen houdt Polak met een dergelijke terugstroming geen rekening

en stelt hij de buitenlandse impuls gelijk aan de bedoelde middelen. Dit
impliceert, dat Polak de doorstromingshypothese, welke ten grondslag ligt
aan het begrip monetair evenwicht, niet konsekwent toepast op de ver-
houding met het buitenland: 1  Het zal duidelijk zijn, dat in het kader van
deze studie, waarbij   het  al   dan niet doorstromen  van  het  geld en daarmee

de problematiek van het monetaire evenwicht een centrale plaats innemen,
de voorkeur uitgaat naar een interpretatie van de monetaire verschijnselen,
welke die doorstroming stelselmatig    op de voorgrond stelt. Bovendien
vormt de terugstroming naar het buitenland van daaruit ontvangen mid-
delen een fundamentele karakteristiek van de ekonomische struktuur van
Suriname.

IV.2.4 DE TOEREKENING VAN DE MONETAIRE IMPULSEN AAN
BINNENLANDSE SEKTOREN

Nadat de monetaire impulsen in geografische zin zijn gelokaliseerd vervolgt
de monetaire analyse met een poging die impulsen toe te rekenen aan de
binnenlandse sektoren van de volkshuishouding, te weten aan de overheid
dan wel aan de private sektor. In konkreto houdt dit in, dat moet worden

getracht de eerder afgeleide binnenlandse en de buitenlandse impuls op
een aannemelijke wijze te splitsen in twee komponenten, welke kunnen
worden geacht voort te vloeien uit het financieringsgedrag van de onder-
scheiden binnenlandse sektoren.
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De splitsing van de binnenlandse impuls (D) levert betrekkelijk weinig pro-
blemen op. Van een binnenlandse impuls is er alleen sprake als de som van
de binnenlandse geldschepping en aktivering van geld afwijkt van de groeien-
de geldbehoefte voor het financieren van lopende bestedingen. De laatst-
bedoelde deflatoire reaktie zal zich uitsluitend voordoen bij de sektor, die
dergelijke bestedingskassen aanhoudt, namelijk de niet-geldscheppende
huishoudingen. Aangezien de kassen van de overheid per definitie niet wor-
den gerekend tot de maatschappelijke geldvoorraad, is het voor de hand
liggend de deflatoire reaktie geheel toe te rekenen aan de private sektor. De
overheid kan geen "kassen" aanhouden en heeft dus ook geen behoefte aan
aanvulling daarvan. De konsekwentie hiervan is, dat het geldsaldo van de
overheid (So) kan worden gehanteerd als een direkte maatstaf voor de bin-
nenlandse monetaire impuls, die van de overheid uitgaat (Do). Daarentegen
moet bij het formuleren van de binnenlandse impuls van de private sektor
(Dp) terdege rekening worden gehouden met de meergenoemde deflatoire
reaktie. Op grond van het voorgaande kan geschreven worden, dat:

D   E D„+Dp (10)

Do - Sc. (11)

Dp E D-D o=k.t y-B-S o (12)

De splitsing van de buitenlandse impuls (E) levert meer problemen op. Die
splitsing is alleen door te voeren, indien wordt verondersteld, dat het initia-
tief tot het verrichten van transakties met het buitenland uitgaat van de bin-
nenlandse sektoren. Voor de Surinaamse ekonomie lijkt deze vooronder-

stelling in het algemeen in belangrijke mate met de werkelijkheid overeen
te stemmen, aangezien het niveau van de bestedingen der binnentandse sek-
toren en van de ekonomische aktiviteit in het land voor een groot deel
afhankelijk zijn van uit het buitenland verkregen financieringsmiddelen. Het
initiatief tot het verkrijgen van die middelen gaat doorgaans uit van de bin-
nenlandse sektoren.

Een beroep op buitenlandse financieringsmiddelen komt wel in het finan-
cieringssaldo van een sektor, doch niet in zijn geldsaldo tot uitdrukking. Dit
is het gevolg van de omstandigheid, dat in de monetaire analyse de geld-
toevoer uit het buitenland wordt gezien als een reele overdracht van finan-
cieringsmiddelen in de vorm van deviezen, hetgeen bij een beroep op bin-
nenlandse monetaire financieringsmiddelen niet het geval is. Daarom wordt,
naar analogie van het financieren van uitgaven met langlopende binnenlandse
leningen, verondersteld,  dat de geldtoevoer  uit het buitenland afkomstig  is
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uit, aldaar gevormde,lopende besparingen. Dit gaat in de praktijk niet steeds

op, omdat degene, van wie de middelen afkomstig zijn, een beroep zou kun-
nen hebben gedaan op geldschepping: 2 Aangezien dit niet te konstateren
is, moet men in de monetaire analyse wel aannemen, dat die middelen ge-
vormd zijn uit lopende besparingen, hetgeen veelal in feite het geval zal zijn.
Hoe dit ook zij, een volledig inzicht in de invloed, die uitgaat van het finan-

cieringsgedrag der binnenlandse sektoren op de monetaire situatie, is alleen
te krijgen, indien kan worden vastgesteld tot welk bedrag die sektoren per
saldo aanleiding hebben gegeven tot geldtoevoer uit het buitenland.

Met betrekking tot het buitenlandse kapitaalverkeer zijn er voldoende sta-
tistische gegevens beschikbaar om een splitsing te maken tussen overheid
en private sektor. Dit is niet het geval ten aanzien van het lopende betalings-

verkeer, zodat de daaruit voortvloeiende impulsen van de onderscheiden
binnenlandse sektoren met behulp van een verdeelsleutel moeten worden
benaderd. Als zodanig kan dienen het aandeel van elk der sektoren in het
totaal der bestedingen van de binnenlandse sektoren. Ter afteiding van de
totale impulsen van de binnenlandse sektoren worden de volgende sym-
bolen geintroduceerd:

To    = totale impuls van de overheid

Tp    =    idem van de private sektor

leu  =    netto kapitaalimport ten behoeve van de overheid

KHpu  =    idem van de priva·te sektor

U
-2-  =    aandeel van de overheid in het totaal der bestedingen der binnen-

UBi landse sektoren

M   =  import van goederen en diensten (incl. faktorinkomen aan het
buitenland).

X   =  export van goederen en diensten (incl. faktorinkomen van het
buitenland)

Op basis van de in het voorgaande gemaakte vooronderstellingen en reke-
ning houdend met de volgende vergelijkingen:

E =  m.AY + B en                                     (7)

B = (X - M) + K#u + K#u (13)
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kan nu de buitenlandse impuls als volgt worden onderverdeeld:

U.
Eo  = Ijiii lm.AY + X -M) + KoBu (14)

UBi- U-
EP

= "

(m.AY+X-M)+K#u (15)UBi

Vervolgens wordt de totale impuls van de binnenlandse sektoren verkregen
door sommering van de sektorale impulsen uit binnen- en buitenland, zodat
geldt:

U„
To=S +-dm.AY+X-M)+K#u (16)0 UBi <

= (11)+(14)
UBi - U-

Tp=k.Ay-B-So+  uBi  im.AY+X-M)+K:u  (17)
= (12)+(15)

IV.2.5 DE BEOORDELING VAN DE MONETAIRE ONTWIKKELING

Met behulp van de gegevens, welke de monetaire analyse oplevert, is het
mogelijk om - binnen het raam van de gemaakte vooronderstellingen en
gebruikmakend van het beschikbare ex-post cijfermateriaal - een globaal
oordeel te geven over de monetaire ontwikkeling van de volkshuishouding
als geheel, zoals die zich gedurende het tijdvak van onderzoek heeft voltrok-
ken. Deze analyse verschaft tevens een logisch kader voor lokalisering van de
monetaire impulsen, zowel geografisch als in de zin van het toerekenen van
de monetaire verschijnselen aan bepaalde binnenlandse sektoren. Voorts is
na te gaan welke invloed de waargenomen monetaire impulsen hebben gehad
op de positie van de betalingsbalans, die in het bijzonder van belang is voor
de kleine open Surinaamse ekonomie.

Bij beoordeling van de monetaire ontwikkeling zal men zich allereerst dienen
af te vragen of er in een bepaalde periode al dan niet sprake is geweest van
monetair evenwicht. Het bestaan van dit evenwicht wordt gekonditioneerd
door de afwezigheid van netto monetaire impulsen uit het binnen- en buiten-
land tezamen. lIn termen van de in het voorgaande afgeleide vergelijkingen
vereist monetair evenwicht dat D+E=o. Deze uitdrukking is te gebruiken
als een algemeen geldige benaderingsformule voor monetair evenwicht. In-
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dien aan de genoemde konditie is voldaan, zal het verdiende inkomen reget-

matig en onbelemmerd doorstromen. Onder die omstandigheden is, uit-
gaande van de aanwezigheid van monetair evenwicht aan het begin van de
periode, de totale effektieve vraag naar goederen en diensten gelijk aan het
door reele faktoren bepaalde aanbod, zodat er vanuit de monetaire sfeer

geen konjunkturele verstoring   van de ekonomische kringloop plaatsvindt.
Wanneer echter D+E>o, dan is de kringloop in inflatoire richting verbro-
ken, terwijl in het geval van  D+E<o een deflatoire verstoring optreedt.
Desintegratie van de variabelen D en E maakt het mogelijk de monetaire
impulsen naar binnenlandse sektoren te lokaliseren, zoals is geschied in

paragraaf IV.2.4.

De konstatering inzake de aard van de monetaire ontwikkeling dient te
worden gevolgd door een evaluatie van de vraag of de waargenomen in fla-

toire, deflatoire dan wel monetair evenwichtige situatie al dan niet gewenst
is te achten uit een oogpunt van ontwikkeling van de algehele welvaart. Het
antwoord op die vraag moet worden gevonden langs de weg van het analy-
seren van het beloop van de algemene konjunktuur. Hierbij is het vooral van
belang om na te gaan, welke ekonomische symptomen de monetaire finan-
cieringsprocessen begeleiden. Het gaat met andere woorden om vaststelling
van de invloed  van een eventuele verbreking van het monetaire evenwicht op
de makro-ekonomische grootheden, zoals het volume van de produktie, de
prijzen van goederen en diensten, de werkgelegenheid, de goederenvoorraad-
posities en de betalingsbalans. In dit verband wordt de, in hoofdstuk III
getrokken, konklusie in herinnering geroepen, volgens welke er, in een
kleine open ekonomie  als de Surinaamse, bij een situatie van monetair even-
wicht op een zo hoog mogelijk niveau van algemene bedrijvigheid vanuit de
monetaire sfeer een optimaal klimaat wordt geschapen voor het bevorderen
van de realisatie van de nationaal-ekonomische desiderata. Er zal derhalve
moeten worden nagegaan in hoeverre de feitelijke monetaire situatie in over-
eenstemming is met de gewenst geachte monetaire toestand van kapaciteits-
evenwicht.

Naast handhaving van kapaciteitsevenwicht vormt realisatie van evenwicht
op de betalingsbalans een essentieel vraagstuk voor een open volkshuishou-
ding. Dit vraagstuk neemt nog in betekenis toe, indien bij het definieren van
het betalingsbalanssaldo uitsluitend gelet wordt op de meer duurzame trans-
akties en de tijdelijke en incidentele invloeden buiten beschouwing worden

gelaten. Daarenboven is het wenselijk om de monetaire reserve var, het land
in evenredigheid te doen aangroeien met een optredende ekonomische ex-
pansie. Aan deze wenselijkheid wordt in paragraaf VI. 4 aandacht besteed.
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In paragraaf III.3.2 is gesteld, dat monetair evenwicht en dus ook kapaciteits-
evenwicht niet steeds behoeft samen te vallen met betalingsbalansevenwicht,
maar dat een voortdurende handhaving van monetair evenwicht een tendens
tot betalingsbalansevenwicht oproept.

Voor het simultaan kunnen realiseren van kapaciteitsevenwicht en van een
overschot op de betalingsbalans dienen vele voorwaarden van uiteenlopende
aard te worden vervuld, die betrekking hebben op zowel  de reele  als de
financidle sfeer. Ten aanzien van de financidle voorwaarden is eerder vast-
gesteld, dat dezelfde monetaire faktoren, welke bepalend zijn voor het op-
treden van monetair evenwicht van invloed zijn op de betalingsbalans.
Volgens de hier gehanteerde monetaire benaderingswijze wordt de positie
van de betalingsbalans in hoge mate bepaald door monetaire faktoren. Dit
blijkt onmiddellijk uit de volgende formule van het saldo op de totale reke-
ning van de niet-monetaire sektoren, die is afgeleid uit de vergelijkingen (4),
(7) en (9):

m         2k        m.k
B=- -D+-·E- ' byt-

1 (18)2k + m 2k+m 2k + m

Vergelijking (18) geeft een duidelijk beeld van de relevantie van de binnen-
en buitenlandse monetaire impulsen voor de verzekering van evenwichtige
betalingsbalansverhoudingen. Daarnaast is de mutatie in de produktie van
de vorige periode van invloed op de betalingsbalans. Deze mutatie wordt
ook mede door monetaire impulsen bepaald. Op grond van bovenstaande
vergelijking is het geoorloofd te stellen, dat het optreden  van een deficit
op de betalingsbalans wordt gekonditioneerd door het domineren van
binnenlandse monetaire impulsen, terwijl een betalingsbalanssurplus het
resultaat is van het overheersen van buitenlandse monetaire impulsen. In
dit verband moet bijzondere betekenis worden toegekend aan een situatie,
waarbij binnenlandse monetaire impulsen ontbreken (D = 0). Deze situatie
wordt hier aangeduid met het begrip binnenlandse monetaire neutraliteit.

De noodzaak tot het realiseren van een betalingsbalansoverschot brengt
met zich, dat optredende monetaire impulsen in voldoende mate van buiten-
landse oorsprong dienen te zijn. Uit de onderhavige vergelijking valt ten-
slotte te leren, dat het gelijktijdig optreden van monetair evenwicht, waarbij
D+ E=o,e n van evenwicht op de betalingsbalans (B =o) afhankelijk is van
de relatieve intensiteit en van het al dan niet gelijkgericht zijn van de binnen-
landse en buitenlandse impulsen.13 Zoals in hoofdstuk V zal blijken, is in
Suriname de geldquote aanmerketijk kleiner dan de importquote, zodat het
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negatieve effekt op het betalingsbalanssaldo van een binnenlandse impuls
groter is dan het positieve effekt van een overeenkomstige buitenlandse
impuls.

IV.3 DE MONETAIRE BETEKENIS DER SEKUNDAIRE LIQUIDI-
TEITEN

Een bijzonderheid van de monetaire analyse van Holtrop is, dat daarbij het
begrip geld zodanig ruim wordt omschreven, dat het niet alleen de primaire
liquiditeiten omvat, doch evenzeer de sekundaire liquiditeiten. Tot laatst-
genoemde kategorie vermogenstitels worden gerekend vorderingen op de
overheid en de geldscheppende instellingen, voor zover in handen van andere
houders dan geldscheppende instellingen, die op vrij korte termijn zonder
veel kosten en belangrijk koersverschil en masse in binnenlands geld kunnen
worden omgezet of anderszins in het betalingsverkeer kunnen worden aan-
gewend.14 Doordat de mogelijkheid van omzetting  in geld bijna steeds is
verzekerd, bezitten de sekundaire liquiditeiten een hoge liquiditeitsgraad.
Daarnaast werpen deze vermogenstitels veelal een bevredigende interest af,
waardoor zij een aantrekkelijke vermogensvorm zijn om te voorzien in de
liquiditeitsbehoefte van de bezitter. De sekundaire liquiditeiten kunnen tot
op zekere hoogte de oppotmiddelfunktie van het primaire geld overnemen.

De monetaire betekenis   van de sekundaire liquiditeiten schuilt nu hierin,
dat zij als het ware een voorraad springstof vormen, die op ieder gewenst
ogenblik tot ontlading kan worden gebracht. Daar komt nog bij, dat de om-
zetting van sekundaire liquiditeiten in primair geld gepaard gaat met geld-
schepping, zonder dat de beschikkingsmacht van andere huishoudingen over
liquide middelen een vermindering behoeft te ondergaan. De aldus teweeg-
gebrachte vergroting van het geldvolume doet de koopkracht toenemen,
hetgeen de nationale bestedingen, het prijspeil en de betalingsbalans niet on-
gemoeid zal laten. De aanwezigheid van sekundaire liquiditeiten verkleint
voorts de beheersbaarheid van de omvang van de geldhoeveelheid, omdat de
monetaire autoriteiten geen direkte invioed kunnen uitoefenen op de mate
en op het tijdstip van omzetting van sekundaire liquiditeiten in primair geld.
Op grond hiervan wordt algemeen erkend, dat de sekundaire liquiditeiten
een inflatoir potentieel vormen, waarmee de monetaire autoriteiten terdege
rekening dienen te houden. Over de wijze waarop dit in de monetaire analyse
dient te geschieden, bestaat er evenwel verschil van inzicht.

Bij het analyseren van de monetaire ontwikkeling stelt Holtrop de sekundaire
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liquiditeiten op Edn lijn met het primaire geld; dit vanwege hun potentiale
geldkarakter en omdat zij de oppotmiddelfunktie van het geld kunnen over-
nemen. In zijn gedachtengang is het akkumuleren dan wel het afstoten van
sekundaire hquiditeiten even deflatoir, respektievelijk inflatoir als in het
geval  van het primaire   geld. Het opnemen  van de sekundaire liquiditeiten
in het geldbegrip brengt tevens met zich, dat de verantwoordelijkheid voor
het kreeren van die vermogenstitels wordt toegerekend aan de emittent
daarvan. Anderzijds worden omzettingen van geld in sekundaire liquiditeiten
en omgekeerd beschouwd als monetair neutrale transakties, aangezien daarbij
slechts de ene geldsoort wordt omgezet in een andere.

Daarentegen  is een groep van ekonomen van mening, dat het minder doel-
matig is de primaire en de sekundaire liquiditeiten op 6dn lijn te stellen. 15
Daarbij wordt in overweging genomen, dat een monetaire verstoring in een
bepaalde periode uitsluitend teweeg kan worden gebracht door een netto
beroep op kreatie en ontpotting van primair geld. Sekundaire liquiditeiten
zijn - als uitvloeisel van technische redenen - niet geschikt om als ruil-
middel te fungeren. Daardoor missen  zij een essentiale eigenschap  van  het
geld. De kreatie van sekundaire liquiditeiten vergroot weliswaar de kans van
het ontstaan van een monetaire verstoring, maar behoeft deze verstoring in
feite niet persd tot gevolg te hebben. Sekundaire liquiditeiten hebben
vooral betekenis als een potentidle monetaire verstoring. Overigens kunnen
de sekundaire liquiditeiten in een aantal, weinig voorkomende, gevallen
ook indirekt aanleiding geven tot een aktuele monetaire verstoring. Dit zal
zich bijvoorbeeld voordoen, indien de, door het houderschap van deze
liquiditeiten teweeggebrachte, hogere kredietwaardigheid   van de eigenaar
gepaard gaat met kredietverlening aan hem door geldscheppende instel-
lingen. Desondanks lijkt het doelmatiger de oorzaak  van een aktuele  ver-
storing pas toe te schrijven aan de sekundaire liquiditeiten, indien deze
daadwerkelijk in primair geld worden omgezet. Deze gedachtengang voert
tot de konklusie, dat het de voorkeur verdient onderscheid te maken tussen
aktuele en potentidle monetaire verstoringen. Die kategorieen van ver-
storingen dienen in de monetaire analyse elk een afzonderlijke plaats te
worden gegeven. Het niet onderbrengen van de sekundaire liquiditeiten in
het geldbegrip heeft voorts een ander oordeel tot gevolg over de toerekening
van de verantwoordelijkheid voor de mobilisatie van de sekundaire liquidi-
teiten en voor de daaruit voort te vloeien monetaire verstoring. De mobili-
satie is geheel afhankelijk van de handelwijze van de huishouding, die de
sekundaire liquiditeiten in bezit heeft. Van die huishouding zal het initiatief
moeten uitgaan tot omzetting van geld in sekundaire liquiditeiten en om-
gekeerd. Het is bijgevolg meer voor de hand liggend om - anders dan door
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Holtrop wordt voorgestaan - de verantwoordelijkheid voor die omzetting
te leggen bij de huishouding, die daartoe het initiatief neemt.

Bij beantwoording van de in hoofdstuk V aan de orde te stellen vraag of
de Surinaamse volkshuishouding zich al dan niet monetair evenwichtig
heeft ontwikkeld, zal, mede op grond van de zojuist naar voren gebrachte
argumenten, worden uitgegaan van het beperkte geldbegrip, dat uitsluitend
de primaire liquiditeiten omvat. Ten einde daarnaast inzicht te krijgen in
de vraag of aktuele monetaire verschijnselen hebben geleid tot vergroting
of vermindering van het gevaar van toekomstige monetaire verstoringen,
zal vervolgens afzonderlijk worden getracht een benaderde kwantificering te
geven van de opgetreden mutaties in het inflatoire potentieel. Onder ver-
wijzing naar paragraaf IV.2.3 valt op te merken, dat als een globale maat-
staf voor dit potentieel kan dienen het bedrag dat overeenstemt met de som
van de veranderingen in de sekundaire liquiditeiten en die in de vraag naar
geld voor beleggingsdodleinden (8Lv2)·

Een moeilijkheid bij kwantificering van het, in de volkshuishouding aanwe-
zige, inflatoire potentieel is, dat het in de praktijk niet goed mogelijk is een
scherp onderscheid te maken tussen financiale aktiva, die een liquiditeits-
funktie vervullen en aktiva, die een beleggingsfunktie hebben. De overgang
tussen die kategorie8n aktiva verloopt in werkelijkheid niet abrupt, doch
geleidelijk. Om statistische meting mogelijk te maken   is het noodzake-
lijk ergens in die overgangszone een formele scheidingslijn te trekken en
wel zodanig, dat er een bruikbare benadering wordt verkregen van het infla-
toire potentieel. Aldus beschouwd is de konkrete aanwijzing van de vermo-
genstitels, die worden gerekend tot de groep der sekundaire liquiditeiten
niets anders    dan een gemotiveerde afspraak, welke grotendeels berust   op
doelmatigheidsoverwegingen. Het is geboden zich van tijd tot tijd de vraag
te stellen of de gekozen afbakening van het liquiditeitsbegrip nog wel aan
haar doel beantwoordt. 16

Deze weg is ook gevolgd door de Centrale Bank van Suriname. Aanvanke-
lijk heeft de Bank alle spaartegoeden en termijndeposito's bij de geldschep-
pende instellingen tot de sekundaire liquiditeiten gerekend. Gebleken is
echter, dat de omloopsnelheid van die passiva zich beweegt rond een laag
niveau. Zo heeft de omloopsnelheid van de spaartegoeden in de jaren zestig
geschommeld tussen 0,57 en 0,76, hetgeen betekent, dat 6dn ingelegde
geldeenheid gemiddeld tussen  de   16  en 21 maanden  bij de geldscheppende

instellingen bleef uitstaan. Daaruit is de konklusie getrokken dat, ofschoon
de spaartegoeden op korte termijn opvraagbaar zijn, aan het vormen van die
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tegoeden niet primair het oogmerk ten grondslag ligt deze op vrij korte
termijn langs de weg der besteding weer in het verkeer te brengen. De spaar-
tegoeden en termijndeposito's worden in Suriname kennelijk niet primair
aangehouden op grond van hun liquiditeitsfunktie, doch veeleer op grond
van hun beleggingsfunktie. Die passiva hebben met andere woorden meer
het  karakter van beleggingsliquiditeiten  dan  dat van bestedingsliquiditeiten.
Een omstandigheid, die daartoe heeft bijgedragen is, dat er in Suriname
nauwelijks altematieve rentegevende beleggingsmogelijkheden voor bespa-
ringen voorhanden zijn, onder meer wegens het ontbreken van een ontwik-
kelde openbare vermogensmarkt.

Als  uitvloeisel van bovenvermelde overwegingen  is per ultimo  1970  de in-
houd van de sekundaire liquiditeiten ingeperkt. Sedert die datum worden
daaronder alleen begrepen de zogenoemde oneigenlijke spaargelden, welke
geacht worden gelijk te zijn aan 10% van de totale spaartegoeden bij de geld-
scheppende instellingen, de termijndeposito's met een resterende looptijd
van ten hoogste 66n jaar en enkele andere kortlopende passiva. 1 7 Sekundaire
liquiditeiten ten laste van de overheid zijn in Suriname van te verwaarlozen
betekenis. Het aandeel van de aldus afgebakende sekundaire liquiditeiten
in de binnenlandse liquiditeitenmassa is klein; per ultimo 1977 beliep be-
doeld aandeel slechts 13%. Ter vergelijking moge dienen, dat het overeen-
komstige percentage in Nederland 36 bedroeg. De geringe betekenis van de
sekundaire liquiditeiten - een verschijnsel, dat overigens karakteristiek is
voor de meeste ontwikkelingslanden - kan worden aangedragen als een
additioneel argument om die vermogenstitels buiten het geldbegrip te
houden.18

IVA DE RELEVANTIE VAN DE MONETAIRE BENADERINGSWIJZE

Het ekonomische gebeuren kan vanuit uiteenlopende invalshoeken worden
geanalyseerd. Daarbij wordt in de regel gebruik gemaakt van een model, dat
een meer of minder gestyleerd beeld van de werkelijkheid geeft. De nood-
zaak van vereenvoudiging vloeit voort uit de veelzijdigheid en de komplexi-
teit van de interdependenties tussen de ekonomische verschijnselen. Bij het
streven naar een enigszins volledige verklaring van de werkelijkheid heeft dit
tot gevolg, dat het steeds weer nodig blijkt additionele variabelen en samen-

hangen in de beschouwing te betrekken. Een voortgaande uitbreiding van
het model vergroot weliswaar zijn realiteitsgehalte,  doch  dit gaat ten koste
van de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het model. Het gevaar
bestaat zelfs, dat men verstrikt raakt in een eindeloze keten van causalitei-
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ten. Ter voorkoming hiervan moet het terrein van onderzoek noodgedwon-

gen worden begrensd en zal in het model uitsluitend plaats worden inge-
ruimd voor de fundamentele krachten, die men tracht op te sporen. De
keuze van het model is daardoor voor een groot deel afhankelijk van het
deelaspekt van de werkelijkheid, dat men wenst te bestuderen.

In dit hoofdstuk is een eenvoudig puur monetair model gepresenteerd, met
behulp waarvan in hoofdstuk V zal worden getracht na te gaan in hoeverre

verschijnselen van monetaire aard bepalend zijn geweest voor de afloop van
het proces van ekonomische ontwikkeling, zoals dat zich gedurende het tijd-

vak 1957-1977 in Suriname heeft voltrokken. Meer konkreet gaat het daarbij
om de vraag of de onderzoekperiode zich heeft gekenmerkt door het al dan

niet aanwezig zijn van monetair evenwicht. Met het oog hierop  is het voor
de hand liggend om, bij het doen van een keuze uit de vele beschikbare

modellen, de voorkeur te geven aan een benaderingswijze, waarbij een cen-

trale plaats is toebedeeld aan monetaire variabelen, welke betrekking hebben

op de disposities van de ekonomische subjekten ter zake van de financiering
van hun bestedingen.

Het onderhavige, door Holtrop ontwikkeld, model is een nadere uitwerking
en kombinatie van de theorie van het monetaire evenwicht en van de kas-
voorraad-variant   van de kwantiteitstheorie. De grondslag   van het model
wordt gevormd   door de gedachte,   dat een verstoring  van het monetaire
evenwicht slechts kan optreden, indien het geldgebruik daartoe een positieve
dan wel negatieve speelruimte biedt. Die speelruimte ontstaat in het geval

van overheersing van spontane inflatoire c.q. deflatoire financieringen, welke

gepaard gaan met een overkomplete c.q. een onvoldoende doorstroming van
de aanwezige geldvoorraad. De hieruit voortvloeiende monetaire spanning
brengt - onder overigens gelijkblijvende omstandigheden - een monetair
bewegingsproces op gang, dat resulteert in mutaties in de nominale trans-

aktie-omzetten en/of in een wijziging in de positie van de betalingsbalans.
In het model worden monetaire impulsen, welke de vorm aannemen van het

beschikbaar komen van monetaire speelruimte uit hoofde van spontane
geldschepping en aktivering van geld, gesteld tegenover geihduceerde reak-

ties, welke monetaire speelruimte verbruiken, wegens het intreden van het
geldquote-effekt en het betalingsbalanslek.19

Intussen mag niet uit het oog worden verloren, dat het model van Holtrop
een sterk gestyleerd en daardoor een uiterst onvolledig beeld geeft van de
levende ekonomische werkelijkheid. Het model heeft een beperkte bruik-
baarheid en kan slechts voor een specifiek, nauw omschreven doel worden
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gebruikt. De ekonomische verschijnselen zijn in het model slechts naar 66n
aspekt gegroepeerd, te weten  het  al  dan niet doorstromen  van  de  geld-
hoeveelheid. Bijgevolg zijn de invloeden van alle andere krachten, die op het
ekonomische proces inwerken, buiten beschouwing gelaten. Zo is er geen
rekening gehouden met de in werkelijkheid bestaande geschakeerde wissel-
werking tussen de redle en de financieringssfeer.2 0 Voorts is - als gevolg van
de gemaakte vooronderstelling, dat de monetaire reakties binnen 6dn jaar
volledig tot stand komen - de wederzijdse beihvloeding van de monetaire
ontwikkeling in elkaar opeenvolgende jaren naar de achtergrond gedrongen.
Tenslotte blijken de monetaire impulsen, in casu geldschepping en aktivering
van geld, in de praktijk niet geheel het veronderstelde autonome karakter
te dragen, doch worden deze variabelen in feite voor een deel ook door an-
dere grootheden bepaald. De aktivering   van   geld is bijvoorbeeld  geen  vol-
strekt autonome grootheid, doch is vooral afhankelijk van de omvang van de
bestedingen in relatie tot het verdiende inkomen. Als gevolg hiervan geeft
het model geen afdoende materidle verklaring van het ekonomische proces,
in de zin dat daarin onbekende grootheden worden herleid tot data. Het
model  kan niet zonder meer worden gebruikt voor het doen van prognoses.
Op dit aspekt wordt in hoofdstuk VI teruggekomen. Het model is echter
formeel juist. Het nominale binnenlandse inkomen en de betalingsbalans-
positie kunnen alleen veranderen als ook de geldhoeveelheid en/of de om-
loopsnelheid van het geld zich wijzigen.21  Daarom kan het model nuttige
diensten bewijzen bij het beschrijven van het verleden, waarbij de relevante
grootheden, te weten AY en B, uit statistische waarneming reeds bekend
zijn. Overigens is het model inderdaad uitsluitend gekonstrueerd met de be-
doeling, gegeven AY en B, de diverse monetaire impulsen, in casu D en E,
te berekenen.

Ook om een andere reden moet slechts beperkte betekenis worden toegekend
aan een monetaire analyse, die zich uitsluitend richt op het opsporen van
monetaire verstoringen, in de zin van het vaststellen van de mate waarin de
diverse sektoren een direkt beroep hebben gedaan op monetaire financie-
ringsmiddelen. Een dergelijke analyse geeft geen uitsluitsel  over de achter-
liggende oorzaken, die aanleiding hebben gegeven tot een zodanig beroep.
Dit is overigens ook niet de bedoeling van die analyse, omdat men de gren-
zen van de monetaire problematiek overschrijdt, wanneer men de oorzaak
van inflatoire en deflatoire verschijnselen gaat leggen bij huishoudingen wier
monetair gedrag neutraal is. Desgewenst kan afzonderlijk onderzoek worden
verricht naar de achterliggende oorzaken, waarbij het met name van belang
is na te gaan in hoeverre een monetaire verstoring bij de ene sektor is uit-
gelokt  door het ekonomische gedrag van andere sektoren.2 2 Daarnaast
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houdt de lokalisering van de monetaire impulsen geenszins een normatief
oordeel in omtrent het monetaire gedrag van de sektoren. Of de bij een
sektor waargenomen impuls al dan niet gunstig dient te worden beoordeeld
is afhankelijk  van de vraag of het feitelijke financieringsgedrag van de sektor

in overeenstemming is met de normen, die aan dat gedrag in redelijkheid
mogen worden gesteld.

De bovenaangeduide bezwaren en de beperkte bruikbaarheid van het puur
monetaire model hebben de belangstelling daarvoor geleidelijk doen ver-
flauwen. De voorkeur gaat steeds meer uit naar een algemeen-ekonomisch
model, waarin monetaire faktoren  mede zijn verwerkt.23 Een dergelijk

model, dat een meeromvattende verklaring van de ekonomische werkelijk-
heid wenst te geven, is, naast autonome monetaire variabelen, opgebouwd
uit een groot aantal uiteenlopende andere faktoren, dat - in sarnenhang met
de data van de uitgangssituatie - via de veronderstelde funktionele inter-
dependenties, geacht wordt simultaan bepalend te zijn voor de afloop van het
ekonomische proces. Ook De Nederlandsche Bank N.V. besteedt in haar jaar-
verslag thans minder aandacht aan de eigenlijke monetaire analyse, aan de
ontwikkeling waarvan zij zo'n wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Daarentegen
wordt in de laatste jaren meer ingegaan op de algemeen-ekonomische analyse.

Het voorgaande neemt niet weg, dat het beschreven monetaire model
bruikbaar is voor het doel, waarvoor het in hoofdstuk V van deze studie
zal worden aangewend, namelijk de berekening van de monetaire impulsen
D en E. Aangezien in dit eenvoudige model de voornaamste te bestuderen
monetaire samenhangen voldoende in het licht worden gesteld, is het ge-
oorloofd het model te gebruiken als hulpmiddel van de monetaire analyse.

Voor het doel van ons onderzoek is het niet noodzakelijk het model uit
te breiden. Overigens moet niet worden vergeten, dat meer uitgebreide en

komplexe modellen - waarbij er rekening wordt gehouden met de wissel-
werking tussen de reele en de financieringssfeer - alleen kunnen worden

gekonstrueerd, indien er voldoende systematische statistische waarnemingen
beschikbaar zijn. Dit is, wat Suriname betreft, nog geenszins het geval. Het
gepubliceerde statistische materiaal is voorshands te beperkt, terwijl er op de
kwaliteit  van de statistieken weleens  het  een en ander  valt  aan te merken,
hetgeen vooral geldt voor de cijfers, die betrekking hebben op enige jaren
te rug.
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V

EEN MONETAIRE INTERPRETATIE VAN DE
EKONOMISCHE ONTWIKKELING IN SURINAME

GEDURENDE HET TIJDVAK 1957-1977

V.1 INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken is een groot aantal bouwstenen aangedragen,

dat betrekking heeft op tweedrlei aspekten. Enerzijds is ingegaan op de in
het kader van de probleemstelling van deze studie van belang zijnde speci-
fieke karakteristieken van de ekonomie van Suriname. Anderzijds is een
beschrijving gegeven van een theorie van de meting en beoordeling van
monetaire verschijnselen. Het is thans mogelijk deze bouwstenen - tezamen
met andere nog te introduceren elementen - zodanig te kombineren, dat
zij kunnen dienen als hulpmiddel bij de analyse en evaluatie van het proces
van ekonomische ontwikkeling, zoals dat zich in Suriname gedurende het
tijdvak 1957-1977 heeft voltrokken. De in het onderhavige hoofdstuk te
leveren beschouwingen geschieden vanuit een typisch monetair gezichtspunt,
dat in principe is gebaseerd op het in hoofdstuk IV beschreven model van
Holtrop, alsmede op de aldaar gehanteerde begrippen en definities. De aan-
dacht zal zich koncentreren op de disposities van de overheid en de private
sektor met betrekking tot de financiering van hun bestedingen.

Met de monetaire analyse wordt beoogd na te gaan in hoeverre het gebruik
van monetaire financieringsmiddelen bepalend is geweest voor de afloop
van het ekonomische proces. Meer konkreet geformuleerd komt het crop
aan, dat zal worden getracht antwoord te geven op de volgende vier funda-
mentele vragen: 1

1.  Is de ontwikkeling   van de Surinaamse volkshuishouding gedurende   de

periode 1957-1977 inflatoir, deflatoir dan wel monetair evenwichtig
geweest? Dit is het vraagstuk van de bepaling van de aard en omvang
van de monetaire storingsverschijnselen.

2. In welke mate hebben de overheid, de private sektor en het buitenland
de formeel vastgestelde inflatoire of deflatoire ontwikkeling direkt te-
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weeggebracht? Dit is het vraagstuk van de plaatsbepaling of lokalisering
van de monetaire storingsverschijnselen.

3. In welke mate heeft een in het verleden gedaan beroep op monetaire fi-
nancieringsmiddelen de kans op het ontstaan van monetaire verstoringen
in de toekomst vergroot? Dit is het vraagstuk van de kwantificering van
de potentiele inflatie.

4. Is de waargenomen monetaire ontwikkeling al dan niet gewenst te achten
uit een oogpunt van ontwikkeling van de algehele welvaart in het land?
Dit is het vraagstuk van de beoordeling van de monetaire ontwikkeling.
Hierbij wordt nagegaan, welke effekten van een eventuele verbreking van
het monetaire evenwicht zijn uitgegaan op het kapaciteitsevenwicht.

Ter beantwoording van de zojuist gestelde vragen kunnen statistieken niet
worden gemist. Ofschoon in de afgelopen jaren de kwantiteit en kwaliteit
van de op de Surinaamse ekonomie betrekking hebbende statistieken aan-
zienlijk zijn opgevoerd, is bij gebruik van deze statistieken voorzichtigheid
geboden. Reeds is erop gewezen, dat het statistische materiaal onvolledig is
en   dat de betrouwbaarheid ervan wisselt. Voor sommige belangrijke varia-
belen ontbreken statistische tijdreeksen in het geheel. Voorts zijn - onder
meer als gevolg van wijzigingen in de gehanteerde definities - verschillende
cijfers in de loop der tijd gekorrigeerd, zonder dat de korrekties zijn door-
gevoerd over een voldoende lange periode uit het verleden. Wat het reali-
teitsgehalte  van de gegevens betreft  valt  op te merken, dat de ter zake be-
staande twijfels vooral betrekking hebben op het absolute niveau en op
het relatieve beloop van een aantal variabelen. Daarentegen bestaat de in-
druk, dat de statistieken grosso modo een redelijk realistische weerspiege-
ling geven van de richting waarin de variabelen zich bewegen. De aangeduide
bezwaren gelden in het algemeen verhoudingsgewijs in sterke mate voor de
niet specifiek monetaire statistieken en in het bijzonder voor de nationale
rekeningen en de daarop ge8nte gegevens. Het is duidelijk, dat het nogal
gebrekkige statistische materiaal een belemmering vormt voor het empirische
onderzoek. Deze belemmering doet zich vooral gevoelen bij bestudering van
het vraagstuk van de beoordeling van de monetaire ontwikkeling. Daarbij
zou men de beschikking moetenhebben over diverse konjunktuurindikatoren.

De in deze studie gebruikte basisstatistieken zijn ontleend aan en berekend
uit gegevens, die zijn gepubliceerd door onder andere het Algemeen Bureau
voor de Statistiek, de Centrale Bank van Suriname en de Stichting Plan-
bureau Suriname.2 Het in deze studie gepresenteerde cijfermateriaal pre-
tendeert niet veel meer te geven dan een illustratie van de gebezigde methode
van monetaire analyse. Bij het samenstellen van de cijferreeksen is in de
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eerste plaats gestreefd naar het op een konsistente en duidelijke wijze tot
uitdrukking brengen van de veronderstelde samenhangen tussen de diverse

variabelen. Ten einde dit te kunnen bereiken is, zij het in beperkte mate,
noodgedwongen toevlucht genomen tot een zekere improvisatie.

V.2 STATISTISCHE IMPLICATIES BIJ TOEPASSING VAN DE MONE-
TAIRE BENADERINGSWIJZE

In hoofdstuk IV zijn enkele eenvoudige formules afgeleid, die het mogelijk
maken om - uitgaande van bepaalde vooronderstellingen en werkhypothe-
sen - de binnenlandse en buitenlandse monetaire impulsen in globale zin
te kwantificeren. Aldaar is tevens betoogd, dat er van monetair evenwicht
kan worden gesproken, wanneer deze impulsen elkaar juist kompenseren.
In termen van eerder gedefinieerde symbolen geldt, dat een periode zich
kenmerkt door het bestaan van monetair evenwicht, indien:

T  =  D+E=k.by + m.AY=o                                               (1)

Voorts wordt in herinnering geroepen,  dat  voor de binnenlandse impuls
(D) en voor de buitenlandse impuls (E) de volgende relaties zijn afgeleid:

D =  ALm - 642                                                            (2)
=  ALm - CALa - k.Ay)                                            (3)
=  k. jy - B                                                        (4)

E  =  X-M+m.A Y+K                                                    (5)
=  m.AY + B                                                            (6)

Van statistisch gezichtspunt beschouwd zijn bij het berekenen van de mone-

taire impulsen bekend de gegevens over het beloop van de binnenlandse pro-
duktie, de oorzaken van de verandering in de geldhoeveelheid en de beta-
lingsbalans. De desbetreffende gegevens voor de periode 1957-1977 en voor
zover beschikbaar voor 1978 en 1979 zijn opgenomen in tabel 7. Ter toe-
lichting op die tabel valt op te merken, dat, bij het berekenen van het bruto
binnenlandse produkt in de loop van het jaar, eenvoudigheidshalve ervan is

uitgegaan, dat deze grootheid gelijk is aan het gemiddelde van het statistisch
waargenomen binnenlandse produkt in twee elkaar opvolgende jaren.
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TABEL 7
Basisgegevens voor de  berekening van de manetaire impulsm

(bedragen in miljoenen guldensj

periode/ Y ty          y             Ly   35.100 typ
6Yr             i. 100      B            ALm

ultimo                                                         Py

1 2 3 456 7=4-6 8 9       10

1957 162.7 + 20,3 168.1 + 15,5 + 5    + 8,4 + 7,1        35      - 0,1 - 13
1958 1733 + 10,8 1825 + 14,4   + 3 . 5,5 + 8,9     34    + 05   - 1,4
1959 191,4 + 17,9 200,1 + 17,6 + 3   + 6,0 +11,6     32    + 8,6 32
1960 208,8 + 17.4 213,9 + 13,8 + 2    + 4,3 +93        35      - 4,0     + 7,4
1961 218,9 . 10.1 224,6 + 10.7   + 1 + 2,2 + 8.5        35      - 3,2     + 4,9
1962 230,3 + 11.4 2373 + 12,9   + 1 + 2,4 +10.5             34           +   1,9        -  2,7

1963 244,7 + 14,4 256,8 + 19,3 + 2   + 5,1 +14,2      30     + 6,2 + 3,3
1964 268,8 + 24,1 288,6 + 31,8 +2 + 5,8 +26.0     25    + 9,7   - 8,3
1965 308,3 + 39,5 3443 + 55,9 +3 + 10,3 +45,6     24    + 5,8    2,0
1966 380,7 + 72,4 411,1 + 66,6 +4 + 16,4 +50.2      29     + 5,8      -
1967 441.4 + 60,7 466,1 + 55,0   + 3 + 14,0 +41,0 30      + 1,4 + 3,6
1968 490,7 + 49,3 505,0 + 38.9 +4 + 20,2 +18,7     26    + 63  - 1,7
1969 519,3 + 28.6 5343 + 29,5 +4 + 21,4 + 8,1 29    + 7,4 + 3,0
1970 549,6 + 30,3 5746 + 40,1 +4 + 23,0 +17,1          30 +12,6 . 7,1
1971 599.6 + 50,0 610,9 + 36,3 +4 + 24,4 +11,9 30         + 1,8 +10,5
1972 622,1 + 22,5 659,9 + 49,0 +4 + 26,4 +22,6      30 +17,6 -12,6
1973 697,6 +  75 „5 769,8 +109,9 +6 . 461 +63,7           29 +113 +18,3
1974 841.9 +144.3 870.6 +100,8 +12 +1043 - 3,7    26 +10,8 -  3,9
1975 899,3 + 57.4 964.1 + 935 +13 +125,3 -31,8    37 +61,8 -33,1
1976 1028.9 +129.6 1115,6 +1513 +10 +111,6 +39,9           41 +36,8 - 73
1977 1202,2 +173,3 1303,5 +187,9 +9 +117,3 +70,6           40 -31,2 +523
1978 +46,1 -]9,3
1979 +51,8 -24,1

Y                    =   bruto bmnentands produkt tegen muktprilzen
AY =   RUTing van Y ten opzichte v:in het voorgaande jaar

y                  =  geldstroom van Y op het tijdstip t -  Lt_ -1.lt!
ly ,Wging vany inde loop van het Jaar

CPI

p)' ·
100 -   procentuele mutatle in de prijsindex van her binnenlandse produki m de loop van het jaar

LP>Ly- = - - · >   =   st#ging van > uit hoot'de van het oplopen van de prijzen" Py
L)r =  volumestoging van y

L'„ · 100 = procentueel aandeel van de overheid in het totaal der bestedingen van binnenlandse sektoren
L ·1$1

B                  =  betatingsbalanswido op de totale rekening der niet.monetaire sektoren
=  geldtoevoer uit het buttentand

ALm =   aanbod van geld wegens bmnenlands/ oorzaken

Met behulp van deze gegevens is in eerste instantie getracht om, op basis van
het volledig gespecificeerde model van Holtrop en de daaruit afgeleide gere-

"duceerde vormvergelijking, de voor de periode van onderzoek als "normaal
te achten gemiddelde marginale geldquote (k) en de importquote (m) te
schatten.3  Mede  als  uitvloeisel  van het optreden van multicollineariteit tus-
sen de verklarende variabelen leverde die methode van statistische verifikatie
geen acceptabele waarden voor de quoten op. Om dit probleem enigszins te
ondervangen werd vervolgens bij de schattingsprocedure uitgegaan van de
volgende afzonderlijke lineaire geldwaag- en importfunkties:
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TABEL 7 (Vervolg)
Basisgegevens voor de berekening van de monetaire impulsen

(bedragen in mujoenen guidens j

periodei AL, La AL/' AL:' X M X-M AM ld.     KBI
ultimo

11=9+10   12         13       14         15        16     17=15-16      18         19        20

1957 -  1,3        31,0        - 1.4 + 0,2 80,8 95.2 - 14,4 + 15,1      + 7,4 + 6,9

1958   - 0,9 30.1 + 0.4    - 1,8 76,8 90,8 - 14,0 - 4,4 . 93 + 5,0

1959 + 5,4 35,5 -
1,9

- 1,3 95,0 1213 - 26,5 + 30,7 + 13,1 +22,0

1960 + 3,4 38,9 + 5,6      + 1,8 107,1 143,4 - 36.3 + 21,9 + 13,3 +19,0

1961 + 1,7 40,6       + 1,9 + 3,0 101.4 146,2 - 448 + 28 + 23,1 +185

1962 - 0,8 39,8 + 1,9 - 4,6 100,8 149,4 - 48,6 + 33 + 20,4 +30,1

1963 + 93 49,3 + 2,0      + 1,3 108,7 161,0 - 52,3 + 11,6 + 23,6 + 34,9

1964      + 1,4 50,7 - 3,7 4,6 118,4 199,9 815 + 38,9 + 195 +71,7

1965    + 3,8 54,5      - 5,7 + 3,7 137,6 229,6 - 92,0 + 29,7 + 23,6 +74,2

1966 + 5,8 60,3 + 1.7 1.7 206,4 236,4 - 30,0 + 6,8 + 15,8 +20,0

1967 + 5,0 65.3 + 7,0      - 3,4 236,1 260,2 - 24,1 + 23,8 + 15.5 +10,0

1968 + 4,8 70,1 - 0,4      - 1,3 275,5 292,7 - 17,2 + 325 + 22,6 + 1,1

1969 +10,4 80,5               · 1,7 + 4,7 291,2 318,1 - 26,9 + 25,4 + 37,3 - 3,0

1970 + 55 86,0 - 4,8      - 2,3 310,3 338,8 - 28.5 + 20,7 + 48,1 - 7,0

1971 +12,3 98,3 + 4,1 + 6,4 357,4 377,2 - 19,8 + 38,4 + 323 -10,9

1972 + 5,0 103,3    - 7,1
- 53 365,6 395,7 - 30,1 + 183 + 41,7 + 6,0

1973 +29,8 133,1 +24,4     - 6,1 371,8 421,0 - 49,2 + 25,3 + 31,1 +29,6

1974 + 6,9 140,0       - 8,0 + 4,1 567,0 611,0 - 44,0 +190.0 + 555 - 0,7

1975 +28,7 168,7       - 5,2 -27,9 610,1 695,3 - 85,2 + 84,3 . 763 +70.1

1976 +29,3 198,0 - 6.3      - 1,2 694,4 718,1 - 23,7 + 22,8 +154,0 -933
1977 +21,3 219,3 +62,6 --10,] 739,3 884,1 -144A +166,0 +134,0 -20,4

1978 +26,8 246,1 -12,6 6,7 851.4 933,8 .- 82.4 + 49,7 +136,7 - 87
1979 +27,7 273,8 -26,0 + 1,9

La        =   aanbod van geld

BLom      = binnenlandse geldschepping ten behoeve van de overheid

AL#'      = binnenlandse geldschepping ten behoeve van de private sektor

X          =   uitvoer van goederen en diensten (inct. faktorinkomen van het buitenland)
M         =   invoer van goederen en diensten (incl. faktorinkomen :lan het buitenland)
X-M  = saido lopende rekening op kasbasis

K;u     .   netto kapitaalinvoer ten behoeve van de overheid

K  u        =     netto kapitaatinvoer ten behoeve van de private sektor

Lvt =  k.yt + konstante                                              (7)
Mt  = m,Yt + konstante                                                  (8)

Toepassing van de methode van de kleinste kwadraten leverde het onder-
staande resultaat op:

Lvt =  0,17 Yt - 3                                                        (9)
(0,01)     (3)             R = 0,99

Mt  =  0,73 Yt - 32 (10)

(0,02) (12) R = 0,99
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Beide regressieco6fficienten en de regressiekonstanten blijken significant te
zijn op het niveau van 99%. Daarnaast zijn de standaarddeviaties klein,
zodat de schattingsuitkomsten statistisch als bevredigend kunnen worden
aangemerkt. De negatieve waarden voor de regressiekonstanten vloeien voort
uit de omstandigheid, dat de marginale quoten in bepaalde jaren groter zijn
dan de gemiddelde quoten.

Op grond van de uitkomsten van de regressieberekeningen wordt bij het be-
cijferen van de monetaire impulsen verondersteld, dat de "normale" gemid-
delde marginale geldquote en de importquote respektievelijk 0,17 en 0,73
belopen. Dit betekent, dat wordt uitgegaan van de werkhypothese, dat de
behoefte aan transaktiekassen normaliter toeneemt met een bedrag van rond
17% van de stijging van het binnenlandse produkt in de loop van het jaar.
Ten aanzien van de stijging van de importbehoefte wordt verondersteld,
dat deze - globaal genomen - 73% bedraagt van de groei van het binnen-

landse produkt ten opzichte van het voorgaande jaar. Ofschoon de bere-
kende waarden van de quoten met voorzichtigheid moeten worden geinter-
preteerd, blijken   deze een redelijke weerspiegeling te vormen  van de speci-
fieke struktuur van de Surinaamse ekonomie. Deze struktuur kenmerkt zich,
zoals opgemerkt in paragraaf  II.2,  door een klein en eenzijdig produktie-
apparaat en een grotendeels vrij internationaal handelsverkeer. In een der-
gelijke ekonomie neemt de import van goederen en diensten uiteraard een
dominerende positie in en is de behoefte aan binnenlands geld voor het
verrichten van lopende transakties betrekkelijk bescheiden. Benadrukt moet
worden,  dat  de   aan de quoten toegekende konstante waarden, uitsluitend
kunnen worden gebruikt bij een globale beschrijving van een in het verleden
plaatsgevonden ontwikkeling. Het effekt van allerlei incidentele faktoren
op de quoten wordt dan afgezwakt. Aangezien met name de marginale im-
portquote in feite van jaar  tot jaar aan nogal forse fluktuaties onderhevig is,
kunnen deze konstanten niet zonder meer als praktisch beleidskriterium
worden gehanteerd.4

Er zijn nu voldoende gegevens voorhanden om de monetaire impulsen te
berekenen. Het wordt tevens mogelijk een uitspraak te doen over het al dan
niet aanwezig zijn van monetair evenwicht. De uitkomsten van deze bereke-
ningen hebben uiteraard slechts intrinsieke betekenis in zoverre het aan
de formules ten grondstag liggende model formeel juist is en indien het
model een aanvaardbare benadering geeft van de samenhangen tussen de
ekonomische grootheden, zoals die  in de levende werkelijkheid  bestaan:
In hoofdstuk IV is betoogd, dat het model - gegeven het doel waarvoor het
wordt gebruikt - grosso modo aan deze vereisten voldoet.
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V.3 AARD, OMVANG EN LOKALISATIE VAN DE MONETAIRE
IMPULSEN

In het volgende wordt ingegaan op de eerste twee van de in de inleiding van
dit hoofdstuk gestelde vragen, welke betrekking hebben op de vraagstukken
inzake   de aard, omvang en lokalisatie   van de monetaire storingsverschijn-
selen.    Wat dit laatste betreft wordt een onderverdeling gemaakt tussen

binnen- en buitentandse impulsen. Daarnaast worden de impulsen toegere-
kend aan de overheid dan wel aan de private sektor.

V.3.1  IMPULSEN UIT BINNEN- EN BUITENLAND

Wanneer de resultaten worden bezien van de berekening van de monetaire

impulsen, welke zijn samengevat in tabel 8, valt op, dat er in elk der jaren
van de periode 1957-1977 sprake is geweest van het overheersen van infla-
toire financieringstransakties. De totale impuls heeft in het beschouwde

tijdvak geschommeld tussen Sf. 9,2 miljoen in 1961 en Sf. 158,4 miljoen in

1977. Uitgedrukt in procenten van het binnenlandse produkt belopen deze

impulsen respektievelijk 4,2% en 13,2%. Met name rond het midden van de

jaren zestig  en  na  1972  is op grote schaal een beroep gedaan op monetaire

financieringsmiddelen. In 1966 heeft de totale impuls in procenten van
het binnenlandse produkt een maximum van 16,9% bereikt. Voor de onder-

zoekperiode als geheel is de totale impuls becijferd op Sf. 968,9 miljoen.

Ten aanzien van de oorzaak, die aan de inflatoire impulsen ten grondslag

heeft gelegen, valt op te merken, dat deze bijna volledig moet worden ge-

zocht in het betalingsverkeer met het buitenland. De monetaire expansie-
processen blijken in doorslaggevende mate door externe impulsen te zijn

"gedragen". Immers, de geldschepping door binnenlandse oorzaken is

beperkt gebleven tot Sf. 18,8 miljoen. Aangezien voorts de geldhoeveelheid
in grote lijnen gelijke tred heeft gehouden met de door de stijging van het
binnenlandse produkt gekonditioneerde vermeerdering van de geldbehoefte
voor het verrrichten van lopende transakties, heeft per saldo de aktivering

van geld niet meer dan Sf. 8,3 miljoen bedragen. De binnenlandse impuls
heeft derhalve slechts Sf. 27,1 miljoen belopen, hetgeen overeenkomt met

3% van de totale monetaire impuls.

Doordat voor de periode 1957-1977 als geheel de binnenlandse monetaire

verstoringen van bescheiden omvang zijn geweest, kan worden gekonklu-
deerd, dat deze periode zich per saldo heeft gekenmerkt door het goeddeels



TABEL 8 -
Aard en omvang van de monetaire impulsen tu

00
(in miljoenen guidensl

periode B 6Lm ALa k.byr k.AYP SLY 1 SL.2 m.dY                DE                      T

1           2         3=1+2         4           5 6=4+5 7=3-6         8 9=2-7 10=1+8 11=9+10

1957 - 0,1 - 1,2 - 1,3    + 1,2    + 1,4 + 2,6 - 3,9 + 14,8 + 2.7 + 14.7 + 17,4
1958 + 05 -

1,4 - 0,9 + 13 + 0,9 + 2.4 - 3,3 + 7,9   + 1,9   + 8,4 +  10,3
1959 + 8,6 -3.2 + 5,4 + 2,0 + 1,0    + 3,0    + 2,4 + 13,1 - 5,6 + 21,7 +  16,1
1960 - 4,0 + 7,4    + 3,4    + 1,6 + 0,7 + 2,3 + 1,1 + 12,7 + 6,3 + 8,7 +  15,0
1961 -  3,2         +  4,9         + 1,7 + 1,4 + 0,4 + 1,8

-
0,1 + 7,4 + 5,0 + 4,2 +   9,2

1962 + 1,9 - 2,7 - 08 + 1,8 + 0,4 + 2,2 - 3,0 + 8,3 + 0,3 + 10,2 + 1031963   + 6,2 + 3,3 + 93 + 2,4 + 0,9 + 3,3 + 6,2 + 105 - 2,9 + 16,7 + 13,8
1964 + 9,7 - 8,3 + 1,4 + 4,4 + 1,0 + 5,4 - 4,0 + 17,6 - 4,3 + 27,3 + 23,0
1965 + 5,8 - 2,0 + 3,8 + 7,8 + 1,7 + 93 - 5,7 + 28,8 + 3,7 + 34.6 +  38,3
1966 + 5,8 -    + 5,8 + 83 + 2h + 11,3 - 55 + 52,9 + 53 + 58,7 +  64,2
1967 + 1,4    + 3,6    + 5,0 + 7,0 + 2,3 + 9,3 - 4,3 + 44,3 + 7,9 + 45,7 + 53,6
1968 + 63 - 1,7 + 4,8 +3,2 + 3,4 + 6,6 -

1,8 + 36,0 + 0,1 + 42,5 +    42,6
1969 + 7,4 + 3,0 +10,4 + 1,4 + 3,7 + 5,1 + 5,3 + 20,9 - 2,3 + 28,3 +  26,0
1970 + 12,6 - 7,1 + 55 + 2,9 + 3,9 + 6,8 - 1,3 + 22,1 - 5.8 + 34,7 +  28,9
1971 + 1,8 + 103 + 12.3 + 2,0 + 4,1 + 6,1    + 6,2    + 363 + 4,3 + 38,3 + 42,6
1972 +17,6 -1 2,6                          +      5,0 +3,8 + 43 + 8,3 - 3,3 + 16,4 - 9,3 + 34,0 +  24,7
1973 + 113 + 18,3 + 29,8 + 10,8 + 7,8 + 18,6 +11,2 + 55,1 + 7,1 + 66,6 + 73,7
1974 + 10,8 - 3,9 + 6,9 - 0,6 + 17,7 + 17,1 - 10,2 + 105,3 + 6,3 + 116,1 + 122,4
1975 +61,8 - 33,1 + 28,7 - 5,4 + 21,3 + 15,9 + 12,8 + 41,9 - 45,9 + 103,7 + 57,8
1976 + 36,8 - 73 + 29,3 + 6,8 + 19,0 + 25,8 + 3,5 + 94,6      - 11,0 + 131,4 + 120,4
1977 - 31,2 + 525 +21,3 + 12,0 + 19,9 +31,9 10,6 + 126,5 +63,1 + 95,3 + 158,4

1957-

+ 773,61977 + 168,2 + 18,8 + 187,0 + 76,5 + 118,8 + 195,3 - 8,3 + 27,1 +941,8 + 968,9

B          =  geldtoevoer uit het buitenland 8Lv2 =   aktivering (--) van geld

8Lm =   aanbod van geld wegens binnenlandse oorzaken m.AY    =   vermeerdering van de importbchoefte uit hooftle van de

ALa =   aanbod van geld stijging van Y

k.AYr =   vraag naar geld uit hoofde van stijging van het produktievolume                                    D = binnenlandse monetaire impuls
k.Ayp -   vraag naar geld uit hoofde van stijging van de prijsindex van het                                         E = buitenlandse monetaire impuls

binnenlandse produkt in de loop van het jaar                                                                   T = totale monetaire impuls
8Lvt = totale toeneming van de geidvraag uit hoofde van de stijging van y
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benaderen van een situatie van binnenlandse monetaire neutraliteit (D = o).
Deze konklusie is overigens geenszins verwonderlijk. Doordat in de kleine
open Surinaamse ekonomie het inkomende en uitgaande geldverkeer in de
regel zo'n dominerende positie inneemt, fungeren de monetaire gevolgen van
de betalingsbalans min of meer als een automatische piloot bij het bewerk-
stelligen van de situatie van binnenlandse monetaire neutraliteit. Immers,
van het binnenstromende geld blijft in een dergelijke ekonomie uiteindelijk
net zo veel geld over als nodig is voor de financiering van binnentandse trans-
akties. De ontwikkeling in enkele jaren en dan met name die in 1977 wijkt
echter in belangrijke mate  af van de hier bedoelde situatie. In dat jaar is, in
afwijking van het traditionele financieringspatroon, de binnenlandse geld-

schepping per saldo aanzienlijk geweest, waardoor de binnenlandse impuls
een rekordhoogte bereikte van Sf. 63,1 miljoen.

Uit tabel 9 valt te lezen, dat de voomaamste komponent van de inflatoire
krachten wordt gevotmd door impulsen, die langs de weg van de invoer
van kapitaal werkzaam zijn gew.est. In het tijdvak 1957-1977 heeft de
netto kapitaalimport Sf. 1.102,1 miljoen of 1 14% van de totale impuls be-

dragen. De omvangrijke kapitaalimport staat in verband met het in de loop
van de jaren vijftig op gang komen van het proces van ekonomische ont-
wikkeling, dat nu eens geleidelijk dan weer sprongsgewijs aanzienlijk aan
kracht heeft gewonnen en dat voor een groot deel is gefinancierd met bui-
tenlands geld. Het door de overheid geitnporteerde kapitaal, dat gelijk is
aan bijna driekwart van de totale netto kapitaalimport, is in hoofdzaak ver-
kregen door middel van de ontwikkelingssamenwerking met Nederland. Dit
kapitaal heeft een substantiale bijdrage geleverd tot het financieren van de
ten uitvoer gebrachte ontwikkelingsplannen,  die een steeds grotere  rol   zijn
gaan spelen in de Surinaamse volkshuishouding.

De netto kapitaalinvoer door de private sektor laat een wisselend beloop
zien, dat vooral een weerspiegeling vormt   van de diskontinu verlopende
investeringsaktiviteiten van de bauxietondernemingen. Hiervan zijn in het
bijzonder van belang de in de periode 1959-1965 verrichte bestedingen voor
de uitvoering van het grootschalige Brokopondoprojekt. Hiermee was een
bedrag gemoeid van circa Sf. 300 miljoen, dat werd verkregen door import
van nieuw partikulier kapitaal en door herinvestering van, uit de exploitatie
van bauxiet verkregen, winsten. Het projekt heeft de produktie- en export-
kapaciteit van de Surinaarnse ekonomie eenmalig drastisch verhoogd. De
aktiviteiten in de mijnbouwsektor zijn samen gevallen met de overheids.
bestedingen in het kader van het toenmaals lopende Tienjarenplan. In de
eerste helft van de jaren zestig heeft de volkshuishouding dan ook onder



TABEL 9
Benaderde toerekening van de monetaire impulsen aan de overheid en de private sektor                                                                                    -W

(in miljoenen guldens) 0
periode    Do             D Dp= X-M+m.AY i ·(X-M+m.AY)  KoBU       KRU             Eo             E           Ep =         To             Tp            T

D - Do E-EO

1          2      3=2-1        4        5           6         7 8=5+6 9 10=9-8 11=1+8 12=3+10 13=11+12

1957 - 1,4 + 2,7 + 4,1 + 0,4 + 0,1 + 7,4 + 6,9 + 73 + 14,7 + 7,2 + 6.1 +11,3 + 17,4
1958 + 0,4 + 1,9 + 13 -

6,1 2,1 + 93 + 5,0 + 7,4 + 8,4 + 1,0 + 7,8 + 25 +  10,3
1959 - 1,9 - 5,6 - 3,7 - 13,4 - 4,3 + 13,1 +  22,0                + 8,8 + 21,7 + 12,9 + 6,9 + 9,2 + 16,1
1960 + 5,6 + 6,3 + 0,7 - 23,6 - 8,3 + 13,3 + 19,0 + 5,0 + 8,7 + 3,7 + 10,6 + 4,4 +  15,0
1961 +  1,9       + 5,0 + 3,1

-
37,4 -

13,1 + 23,1 + 183 + 10,0 + 4,2 - 5,8  + 11,9 -  2,7      +   9,2
1962           + 1,9 + 0,3 -

1,6 - 40,3 -- 13,7 + 20,4 + 30,1 + 6,7 + 10,2 + 33 + 8,6 + 1,9 +  10,5
1963 + 2,0 - 2,9 - 4,9 -41,8 12 5 + 23,6 + 34,9 + 11,1 + 16,7 + 5,6 + 13,1 + 0,7 + 13,8
1964 - 3,7 - 4,3 - 0,6 - 63,9 - 16,0 + 19,5 +71,7 + 3,5 + 27,3 + 23,8      - 0,2 + 23,2 + 23,0
1965 - 5,7 + 3,7 + 9,4 - 63,2 - 15,2 + 23,6 + 74.2 + 8.4 + 34,6 + 26,2          + 2,7 + 35,6 +  38,3
1966 + 1,7 + 55 + 38 +223 + 6.6 + 15,8 + 20,0 + 22,4 + 58,7 + 36,3 + 24,1 + 40,1 +  64,2
1967 + 7,0 +  7,9     + 0,9 + 203 + 6,1 + 15,5 + 10,0 + 21,6 + 45,7 + 24,1 + 28,6 + 25,0 + 53,6
1968 - 0,4 + 0,1 + 05 +18,8 + 4,9 +      22,6                 + 1,1 + 27,5 + 423 + 15,0 + 27,1 + 15,5 + 42,6
1969 - 1,7 - 2,3 - 0,6 - 6,0 - 1,7 + 37,3 - 3,0 + 35,6 + 28,3 - 7,3 + 33,9 - 7,9 +     26,0

1970 - 4,8 - 5,8 - 1,0 - 6,4 - 1,9 + 48,1 - 7,0 + 46,2 + 34,7 -11,5 + 41.4 - 12,5 +     28,9

1971 + 4,1 +  4,3     + 0,2 + 16,7 + 5,0 + 323 - 10,9 + 37,5 + 38,3 + 0,8 + 41,6 + 1,0 + 42,6
1972 - 7,1 - 9,3 - 2,2 - 13,7 - 4,1 + 41,7 + 6,0 + 37,6 + 34,0 - 3,6 + 30,5 - 5,8 +  24,7

1973 + 24,4       + 7,1 - 17,3 + 5,9 + 1,7 + 31,1 + 29,6 + 32,8 + 66,6 + 33,8 + 57,2 + 16,5 + 73,7
1974 -  8,0       + 6,3 + 14,3 + 61,3 +15,9 + 55,5 - 0,7 + 71,4 + 116,1 + 44,7 + 63,4 +59,0 + 122,4

1975 -  5,2       - 45,9 - 40,7 - 43,3 - 16,0 + 76,9 + 70,1 + 60,9 + 103,7 + 42,8 + 55,7 + 2,1 + 57,8
1976    - 6,3 -11,0          - 4,7 + 70,9 + 29,1 + 154,0 -933 + 183,1 +131,4 -51,7 + 176,8 -56,4 + 120,4
1977 + 62,6 + 63,1 + 03 - 18,3      - 7,3 + 134,0 - 2OA + 126,7 + 95,3 - 31,4 + 189,3 - 30,9 +  158,4

1957.

1977 + 65,4 + 27,1 - 38,3 - 160,3 - 46,8 +818,5 + 283,6 + 771,7 +941,8 + 170,1 +837,1 + 131,8 + 968.9

Do                      = binnentandse impuls van de overheid Eo   = buiteniandse impuls van de overheid
D                     = binneniandse monetaire impuls E    = buitenlandse monetaire impuls

Dp                         = binnenlandse impuls van de private sektor Ep   = buitenlandse impuls van de private sektor
X-M+m.AY = buiteniandse impuls via het lopende verkeer To   = totale impuls van de overheid

Tp   =   totale impuls van de private sektor

 ·(X-M
+m.BY)= benadering van de buitenlandse impuls via het lopende T    = totale monetaire impuls

verkeer van de overheid
K#u                       =   buitentandse impuls via het kapitaalverkeer van de overheid
K u                       = buitentandse impuls via het kapitaalverkeer van de private sektor
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invloed gestaan van een kumulatie van, in hoofdzaak met buitenlands kapi-
taal gefinancierde, bestedingen. In die jaren werden aan de inflatoire im-
pulsen van de private sektor, van de overheid uitgaande impulsen toegevoegd.

Het dominant zijn van de buitenlandse inflatoire impulsen vormt de wezen-

lijke karakteristiek van de struktuur van de financiering van de bestedingen
in Suriname. Zoals blijkt uit tabel 10 hebben de buitenlandse impulsen,
uitgedrukt in procenten van het binnenlandse produkt, gelluktueerd tussen

1,9%  in   1961  en 1 5,4% in 1966. De binnenlandse impulsen zijn daarentegen
in het algemeen van ondergeschikte betekenis geweest en hebben gevarieerd
tussen -5,1% in 1975 en 5,3% in  1977. In afwijking van de algemene  ten-
dens  blijken  in het laatstgenoemde  jaar  en  met  name  in  1960 en  1961  de
relatieve binnenlandse impulsen een nogal belangrijke rol te hebben gespeeld.
Med.e hierdoor zijn er in die jaren tekorten ontstaan op de totale rekening
van de betalingsbalans der niet-monetaire sektoren. Dit illustreert,    dat
in een kleine open ekonomie een beroep op monetaire financieringsmid-
delen uit binnenlandse bron - via het, langs de weg van het lopende ver-
keer, weglekken van geld naar het buitenland - gepaard gaat met een
daling van de monetaire reserve van het land, welke uiteindelijk nagenoeg
gelijk is aan de omvang van dat beroep, verminderd met het kasquote-effekt.

De kapitaalimport heeft, althans  ten  dele, een oplossing gebracht  voor  6dn
van de centrale problemen, waarmee de Surinaamse volkshuishouding bij
het streven naar een versnelde ekonomische ontwikkeling ook heden ten
dage nog wordt gekonfronteerd, te weten: het financieren van het grote
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit tekort dient -
gezien de fase van ekonomische ontwikkeling, waarin het land zich bevindt
en gelet op de schaarsteverhoudingen tussen de produktiefaktoren - als een
welhaast onvermijdelijk verschijnsel te worden aangemerkt. De deficitaire
lopende rekening getuigt   van   het   feit,  dat  het  land een hoger investerings-
en konsumptieniveau handhaaft dan uit het lopende inkomen kan worden
bestreden. Zouden de kapitaalverstrekkingen uit het buitenland ontbreken,
dan zou de volkshuishouding de middelen tot dekking van het tekort ont-
beren, hetgeen ontegenzeglijk het peil van de bestedingen zou drukken. Er
bestaat met andere woorden een rechtstreeks verband tussen enerzijds de
mate waarin een tekort op de lopende rekening kan worden gefinancierd en
anderzijds het tempo van de ekonomische ontwikkeling van het land. De
vraag of een land kampt met een deviezentekort kan dan ook niet worden
beantwoord door uitsluitend te letten op het deficit op de lopende rekening,
doch door dit deficit in relatie te brengen met de ontwikkeling van de kapi-
taalrekening. De kapitaalimport heeft echter ook schaduwzijden. Hieraan
zal in paragraaf V.7.3 de nodige aandacht worden geschonken.
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TABEL 10
Relatiew betekeniz van de monetaire impulsen

penode Do Eo  To Dp Ep  Tp  D  E T=D+E
1 2 3 4 5 6 7 8 9

An procaten van bet binnenlandse produk,j

957 - 03 + 4,6 + 3,7 + 23 + 4,4 + 69 +  1,7       + 9,0 + 10.7

958 . 03 + 4,3 + 43   + 0,9 . 03 + 1.4 + 1,1 . 48 +  5,9

939 - 10 + 4,6 + 3.6 -
1,9 + 6,7 + 4,8 - 2.9 + 11.3 + 84

960      + 2,7 + 24 + 5,1 + 0,3 - 1,8 + 2,1 + 3,0 + 4,2 +  7,2

961 . 03 + 4,6 + 5,4 . L' - 2,6 - 1,2 + 2,3 . 13 +  4,2

962 +  0,8       + 2,9 . 3,7 - 0,7 + 13 + 0,8 + 0,1 + 4,5 +  4,6

963 . 08 . 43 + 5,4 - 2,0 + 2,3 +   0,3       - 1,2 + 6.8 +  5,6

964 -  1,4       +   1,3       - 0,1 - 07 + 8,9 + 8,6 - 16 +  10,2     + 8,6
965 - 18 + 2,7 +   0,9        + 3,0 + 8j . 11.5 + 1,2 + 113 +12.4
966 . 03 + 5,9 + 6.3 It.0 IN + 10S . IS + 15,4 + 16,9

967 + 1,6 + 4,9 . 4 . 03 . S.S + 5,7 + 1,8 + 10,4 + 123
968 -  0.1       + 5,6 S,S . 0,1 + 3,1 + 3,2 -  + 8,7 +  8,7

969 - 0,3 + 6,9 + 6,6 - 0,1 - 1,4 - 15 - 04 +   5,4     + 5,0
970 - 0.9 + 8,4 . 7,S - 03   - 2,1 - 2,3 - 1,1 + 6,3 + 5,2
971 +  0.7       + 6,3 + 6,9 -   + 0,1 +   0,2       + 0,7 + 6,4 +  71

972  - 1,1 + 6,0 + 4.9 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - is 5,5 +  4,0

973 . 15 + 4.7 . 8,2 - 4 . 4,8 . H +  1,0       + 9,6 + 10,6

974 - 1,0 . 83 + 73   + 1,7 . 5,3 + 7,0 + 0,7 + 13,8 .143
975      - 0,6 . 6.8 . 63 - 45 . 4,8 + 0,2 5,1 . 113 + 6.4
976 - 0,6 + 17,8 + 17.2 - 03 - 5.0 - S.S 1,1       + 12.8 +11,7
977      +  5,2      + 10,5 + 15,7 . 0,1 - 2,6 - 2,6 + 5,3 + 7,9 +132

<m procenten van de :owle monetaire imputs)

957 8,0   + 43.1 + 35,1 .233 + 41.4 + 64,9 . 15.5 + 84,5 00,0

958  + 3.9 + 71,8 + 75,7 + 14,6 + 9,7 + 24,3 .  1 8.5 +  81,5       00,0
959 - 11,8 + 54,7 + 42,9 - 23,0 + 80,1 + 57.1 - 34,8 + 134,8 00,0

960 + 37,3 + 33,3 + 70,7   + 4,7 + 24,7 + 29,3 + 42,0 + 58.0 00.0

961 + 20,7 + 108,7 + 129,3 +33,7 - 63.0 - 29.3 + 54,3 + 45.7 00.0

962 + 18,1 + 633 + 81,9 -15,2 + 33,3 + 18,1 + 2,9 + 97,1 00,0

963 + 143 + 80,4 + 949 35,5 + 40.6 - 5,0 -21,0 + 121.0 00,0

964 16,1 + 15.2 - 0,9 -  2,6       + 1035 + 100.9 18,7 +118,7        00,0

965 - 14,9 + 21,9 . 70 +246 + 68,4 + 93,0 + 97 + 90,3       00,0
966 + 2,6 + 34,9 + 373 + 59 + 565 + 625 + 8,6 + 91,4 00.0

967 + 13,1 + 40,3 + 53,4 + 1,7 + 45,0 + 46.6 + 14,7 + 85,3 00,0

968 - 0.9 + 64,6 + 63.6 + 13 + 35,2 + 36.4 + 0.2 + 99,8       00,0
969 - 65 + 136.9 + 130,4 - 2,3 - 28,1 - 30,4 - 8.8 + 108,8 00,0

970 - 16,6 + 159,9 + 143,3 - 33 39,8 - 43.3 - 20.1 + 120,1 00.0

971 + 9.6 + 88.0 + 97,7 + 0.5 + 19 + 2.3 . 10.1 + 89.9 00,0

972 - 28,7 + 152.2 +1233        - 8.9 - 14.6 - 23,5 - 37,7 + 137,7 00,0

973 + 33,1 + 443 + 77,6 - 23.5 + 45,9 + 22,4   + 9.6 + 90A 00.0

974 - 63 + 58,3 + 51,8 + 11,7 + 36,5 + 48,2 + 5,1 + 94.9 00,0

975 - 9.0 + 105,4 + 96.4 - 70,4 + 74,0 + 3.6 - 79,4 + 179,4 00.0

976 - 5,2 + 132.I + 146,8 - 3,9   - 42,9 - 46,8 - 9,1 + 109,1 00,0

977 + 39,5 + 80.0 + 1195 + 0,3 - 19.8 19.5 + 39.8 + 60,2 00,0

1957-

+  13.61977 + 6,7 + 79,6 + 86,4 - 3.9 + 17,6 + 2,8 + 972 1000

D  = binnentandse monetaire impuls Suffix o * overheid
E  = buitentandse monetaire impuls Suffix  p = private  sek toi
T  - totale mc>netaire impuls

Het expansieve effekt, dat de kapitaalimport heeft uitgeoefend op de binnen-
landse produktie in Suriname is aanzienlijk afgezwakt, doordat het belang-
rijkste deel van deze import naar het buitenland is teruggestroomd ter be-
taling van de aankoop van aldaar voortgebrachte goederen en diensten. De
kapitaalimport is daardoor grotendeels gepaard gegaan met overdracht van
redle middelen, in de vorm van de invoer van een diversiteit van inves.
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terings- en konsumptiegoederen. Als gevolg van de bescheiden grootte en de

eenzijdige struktuur van het binnenlandse produktieapparaat heeft een, uit
de kapitaalimport voortvloeiende, vermeerdering van de vraag naar goederen
en diensten onvermijdelijk een aanmerkelijke terugslag op de lopende reke-
ning. Een globale kwantificering van deze terugslag is in het hier gehanteerde
model verwerkt en wel via de vooronderstelling, dat een stijging van het
binnenlandse produkt ten opzichte van het voorafgaande jaar met 1% de
behoefte aan geibporteerde goederen en diensten met het uitzonderlijk
hoge percentage van gerniddeld 0,73 van dat produkt doet toenemen. Aan-
getekend wordt, dat deze hoge importquote niet alleen het gevolg is van
de aankoop van goederen en diensten in het buitenland, doch ook in
verband moet worden gebracht met het betrekkelijk aanzienlijke bedrag aan
naar het buitenland toevloeiende prirnaire inkomens uit hoofde van de bij-

drage van niet-ingezetenen aan het produktieproces. Voor de periode 1957-
1977 kan het totale reaktieve importeffekt (m.AY) worden gesteld op
Sf, 773,6 miljoen of 70,2% van de netto kapitaalimport (zie tabel 8).

Het overige deel van de kapitaalimport neemt de vorm aan van deviezen-

overmakingen voor de aankoop van in het binnenland geproduceerde goe-
deren en diensten. Deze binnenlandse bestedingen zijn uiteraard, via het
daardoor geinduceerde investerings- en konsumptieproces, de ekonomische
bedrijvigheid rechtstreeks ten goede gekomen. Door de toeneming van de
binnenlandse bestedingen en door de materidle invoer van goederen en
diensten kon het produktievermogen van het land worden verhoogd, hetgeen
- blijkens tabel 7 - tot uitdrukking is gekomen in het oplopen van het
nominale binnenlandse produktvan Sf. 162,7 miljoen in 1957 tot Sf. 1.202,2
miljoen in 1977. Mede hierdoor is ook de export gestegen en wel van
Sf, 80,8 miljoen tot Sf. 739,3 miljoen. De exportgroei heeft - tezamen met
de  kapitaalinvoer - bijgedragen  tot het bereiken  van een positie f betalings-
balanssaldo op de totale rekening der niet-monetaire sektoren tot een ge-

zamenlijk bedrag van Sf, 168,2 miljoen. De aanwas van de monetaire re-
serve is mede het gevolg van de toeneming van de binnenlandse geldbe-

hoefte. Een door de geldtoevoer uit het buitenland veroorzaakte stijging
van het binnenlandse inkomen leidt immers tot verhoging van de behoef-
te aan transaktiekassen met circa   17%  van de inkomensstijging in  de  loop

van het jaar. Als uitvloeisel hiervan neemt het aan het binnenland gebon-
den  deel  van de geldhoeveelheid met 0,17.Ay toe. Wanneer de  voor de

groei van het inkomen vereiste monetaire financiering geheel uit buiten-
landse bron afkomstig is en het negatieve effekt op de monetaire reserve

van een inkomensstijging uit de vorige periode klein is, kan die reserve per
saldo stijgen (zie paragraaf IV.2.5 vergelijking  18).
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V.3.2 DE TOEREKENING VAN DE IMPULSEN AAN BINNENLANDSE
SEKTOREN

De betekenis van de kapitaalimport kan nader worden geanalyseerd door
na te gaan, welke invloed zij heeft gehad op de financiering van de beste-
dingen  van de binnenlandse sektoren. Daartoe  zijn  - op basis  van  de  in
hoofdstuk IV besproken vooronderstellingen - de monetaire impulsen in
globale zin toegerekend aan de overheid dan wel aan de private sektor. De
resultaten van de desbetreffende becijferingen zijn vermeld in de tabellen
9  en  10. Bij bestudering van deze cijfers valt  in de eerste plaats de verhou-
ding tussen de impulsen uitgaande van de diverse sektoren op. Voor het
tijdvak 1957-1977 is voor de overheid een totale impuls te konstateren van
Sf. 837,1 miljoen, terwijl de impuls van de private sektor slechts Sf. 131,8
miljoen heeft belopen. De impuls van de overheid blijkt derhalve bijna 6,4
maal zo groot te zijn geweest dan die van de private sektor.

De inflatoire impulsen uitgaande van de private sektor zijn vooral gekoncen-
treerd rond het midden van de jaren zestig. Deze impulsen houden in het
bijzonder verband met de investeringsaktiviteiten van de bauxietmaatschap-
pijen en de kapitaalimport ter financiering van deze aktiviteiten. In de jaren
zeventig laat het partikuliere kapitaalverkeer daarentegen in het algemeen
een negatief saldo zien, hetgeen mede het gevolg is van de omstandigheid,
dat na voltooiing van het Brokopondoprojekt  in  1965  door de private  sek-
tor geen nieuwe investeringen van een soortgelijke grootschaligheid zijn ge-
realiseerd. Voorts speelt in deze mee de afvloeiing van geld naar het buiten-
land uit hoofde van winsttransfers, welke hebben geleid tot een aanzienlijk
deficit op de kapitaalopbrengstenbalans. Blijkens tabel 6 heeft dit deficit
in het tijdvak 1957-1977 in totaal Sf. 895,9 miljoen bedragen. Het een en
ander heeft de waarde    van de totale private impuls gedrukt. In verschil-
lende jaren van het afgelopen decennium is er zelfs sprake geweest van een
deflatoire impuls. In 1976 bereikte deze impuls een maximum van -5 ,5%
van het binnenlandse produkt.

De inflatoire impulsen van de overheid geven anderzijds een sterke struktu-
rele stijging te zien. Dit staat in verband met de groeiende rol van de over-
heid bij het op gang brengen van de ekonomische ontwikkeling. Vooral in
de tweede helft van de jaren zeventig valt een schoksgewijze verhoging van
het niveau der impulsen waar te nemen. De verhoging is in het bijzonder
het gevolg van de vermeerdering van de bestedingen in het kader van de ont-
wikkelingssamenwerking met Nederland. Sedert  het  in 1975 verkrijgen  van
de staatkundige onafhankelijkheid is de ekonomie van Suriname opnieuw
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onder invloed komen te staan van een aanmerkelijke autonome stijging van

de overheidsbestedingen. De uitgaven worden in hoofdzaak verricht in het
raam van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Suriname. Door ioene-

ming van de overheidsbestedingen en mede als gevolg van de daarmee samen-
hangende kapitaalinvoer is de inflatoire impuls van de overheid gestegen tot

gemiddeld ruim 16% van het binnenlandse produkt in 1976 en 1977. Op-
vallend is voorts, dat er, zoals eerder is opgemerkt, vooral in 1977 een krach-
tige binnenlandse impuls van de overheid is uitgegaan en wel ten bedrage van

Sf. 62,6 miljoen of 5 ,2% van het binnenlandse produkt. In dat jaar is de
overheid er niet in geslaagd het financieringstekort te dekken met via de
ontwikkelingssamenwerking verkregen gelden en door leningen af te sluiten
op de binnenlandse kapitaalmarkt. Deze impuls vormde de weerspiegeling
van een zich voltrekkende drastische verslechtering van de positie van de
overheidsfinancien.

De struktuur van de financiering der bestedingen en het effekt daarvan op
de monetaire ontwikkeling kunnen ook worden bestudeerd met behulp van
het in tabel 11 opgenomen benaderende overzicht van de financierings-
transakties van de overheid en de private sektor. De toenemende betekenis
van de overheid in het ekonomische leven wordt duidelijk geillustreerd door
het, zowel in absolute als in relatieve zin, stijgende beloop van haar finan-
cieringstekort,  dat  in   1977  het  tot  dan toe ongekend hoge niveau  van  Sf.

195,2 miljoen bereikte. Het financieringssaldo van de private sektor geeft
een tegengestelde ontwikkeling  te  zien.  Tot   1967  is dit saldo negatief ge-
weest: het tekort heeft  in  1965  op een maximum van Sf. 75,4 miljoen gele-
gen  en is vervolgens  in 1967 omgeslagen  in een overschot,  dat  -  met  uit-
zondering  van  1974  en  1975 - sedertdien  elk jaar opnieuw is gerealiseerd.
Dit overschot vertoont bovendien een oplopende tendens en heeft in 1976
het hoogtepunt van Sf. 126,3 miljoen behaald. Het financieringsoverschot
van de private sektor vormde mede de uitdrukking van de verflauwing van
zijn investeringsaktiviteiten.

Het  financieringstekort  van de overheid heeft  voor de periode 1957-1977
in totaal Sf. 897,2 miljoen bedragen. Van dit tekort is per saldo Sf. 818,5
miljoen of 91,2% gedekt door de invoer van kapitaal, terwijl slechts Sf.

13,3 miljoen of 1 ,5% is gefinancierd door leningen af te sluiten op de bin-
nentandse kapitaalmarkt. De bijdrage van deze markt tot de financiering
van de overheidsbestedingen is van zeer ondergeschikte betekenis. Door de
ruime kapitaalimport heeft de overheid voor de financiering van haar uit-
gaven gedurende de onderzoekperiode als geheel ook slechts in bescheiden
mate haar toevlucht behoeven te nemen tot binnenlandse geldschepping. Het
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TABEL 11
Benaderend over:ichf v'an de fingmmingstransakties van de overheid en de private sektor

(in mailenen guidens)

penode   Yo       Co       lo       Yp       Cr       lp Fo Ip        i'Bu0X  M K#'=  K '   KNU       K:u     S„= -ALe   SBu= B Sp -AL ' AL.

1 2 3 45 6 7.1-2-3 8=4-5·6 9=7+8 10       11         12    13=7+10+11    14    15=14-13     16       17

957 53.6 53.4 8,8 09,1 76,3 38.6      - 8,6 - 5,8 14A + 2.6  + 7,4 69 + 14 -0,1 - 13 0,2    -    1,3
958 52,6 54.4            9.7 20,9 83,7 39,7 11,5     2.5 14,0 + 1.6 . 9, + 5,0 . OA . 03 + O,9 . 1,8 -   O.9
959 55,8 55.7 13.6 35,6 107.5 41.1 135 13,0 26,5 + 2,3 + 13,1 + 22.0 + 1,9   + 86 + 6,7 + 1.3 + 5,4
960 67,0 75,2 10,3 41.8 114.0 45,6 18,5 17,8 36,3 0,4  + 13,3 + 19,0 5,6   - 4 P + 1,6  _ 1,8 +    3,4
961 63,0 74,3 17,8 55,9 1223 49.1 29,1 15.7 44,8    + 4,1 + 23,1 + 183   - 1,9 3.2      - 1,3 - 3,0 + 1,7
962 73,7 80,3 15,0 56.6 127,9 55.7 - 21,6 - 27,0 48,6 - 0,7 + 20,4 + 30.1 - 19  + 1,9 +  3.8      + 4,6 0,8
963 61,3 74,6 13,9 83,4 143.1 63,4 - 27,2 25.1 - 52.3 + 1,6 + 23,6 + 34,9 - 20 + 63  + 8,2 -   1,3    +    9,5
964 70.6 65,6 21,6 981 150,1 113,0 - 16,6 - 64.9 815 + 0.8 + 195 + 71.7 +  3,7      + 9,7 +  6,0      . 4,6 +    1.4
965 80,6 68,5 28,7 27,7 201,4 101,7 - 16,6 75 A - 92.0 1.3    + 23.6 + 74,2 + 5.7 +  5.8     + 0,1 _   3.7    +    3.8
966 99,0 965 21.8 81,7 189,2 1032 19,3      - 10,7 30.0 + 1.8 + 15,8 + 20.0 -

1,7 . 5.8 . 75 + 1.7 + 5.8
967 Ill.2 117.2 24.5 30,2 253,4 70,4 303 + 6.4 24.1 + 8,0 + 15,3 + 10,0 7,0   + 14 + 8,4    + 3,4 +   5,0
968 112,0 112,2 18,8 378,7 295,0 81,9 -

19,0 + 1.8 - 17,2
- 31 + 22,6 + 1.1 + 04 + 63   + 6,1 + 1.3 + 4.8

969 123,7 1 33.9 24,4 395.6 316.9 69,0 36,6 + 9,7 -   26.9     + 1,0 + 37,3 - 3.0 + 1.7 + 7,4 + 5,7 4,7 +  10,4
970 133,4 1443 11.S 4163 333.0 69.1 - 42,6 + 14.1 28,5 - 0.7 + 48,1 - 7,0 + 4,8 + 12.6 + 78  + 2,3 + Sh
971 1495 156.8 28.4 450.1 357,2 77,0 - 35.7 + 15,9 19.8 -

0.9 + 32,5 - 10.9   - 4,1 + th   + 59 - 6, +   12,3
972 159,3 160,4 33,9 462,8 370,6 87.3 - 35,0      + 4,9 30.1 + 0,4 + 41,7 + 6,0 + 7,1 + 17,6 . 103 + 33 + 5.0
973 157.4 186,0 27,8 540,2 418,0 115.0 - 56,4 + 7.2 - 49,2 + 0,9 + 31,1 + 29,6 - 24.4 . % 1.5 + 35,9 . 6,1 +  29,8
974 190,1 201.3 32.1 651,8 4733 179,0 - 43,3 - 0,7 - 44,0 - 4,1 + 55,5 07 + 8,0 + 10,8      + 2,8 4.1    +    6,9
975 295,6 260,2 105.8 603,7 48575 133.0 - 70,4 - 14,8 - 85,2 - 1,3 + 76.9 + 70,1 + 5.2 +61,8 + 56.6 + 27,9 +  28,7
976 285,6 288,6 147,0 743,3 505,0 112,0 -150,0 + 126.3 - 23,7 + 2,3 + 154,0 93.5   + 6,3 + 36,8 . 30,5 + 1,2 +  29,3
977 343,3 370,5 168,0 858.9 668.5 140.0 -195,2 + 50.4 1448 1.4 + 134,0 - 20,4 62,6 -31,2 + 31.4 . )O,1 +  21.3

1957

1977 2738,3 2832.1 803.4 7542,4 5794.3 1784,8 -897,2 36,7 - 933,9 + 13,3 + 818,5 + 283,6 - 65.4 + 168,2 + 233,6 + 46,6 + 187.0

Yo   =   inkomen vande ove,heid                                                                                                                          idu     = netto kapitaalimport ten behoeve van de overheid
Yp   =   inkomen van de prlvate sektor

K u     -   netto kapitialimport ten behoeve van de private sektorC    =, konsumptieve bestedingen S   = geldsatdo
I

= investeringen
SBU =   nationaal geldsaldoF = financierings&aldo -   betatingsbalans/ldo op de totale rekening der niet-monctaire sektoreni'Bu =  nationaal finanfieringssaldo
AL      =   beroep van de private sektor op binnentands€ geldschepping= saldo lopende rekening van de betalingsbalans
AL,       =   akkumulatie van geld door de private sektorK#'  a   netto beroep vin de ove,hcld op de binne/landse kapit/Imarkt =  aanbod van Reid
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totale geldtekort - dat is het niet uit binnentandse kapitaalmarktmiddelen
dan wel uit kapitaalimport gedekte verschil tussen bestedingen en inkom-
sten - is Sf. 65,4 miljoen of 7,3% van het financieringstekort geweest. Het

beroep van de overheid op binnenlandse geldschepping heeft daarenboven
slechts in enkele jaren plaatsgevonden, waarvan met name genoemd moeten
worden 1960, 1967, 1973 en 1977. In het laatstgenoemde jaar is de over-
heid voor een rekordbedrag oorzaak geweest van binnenlandse geldschep-
ping, en wel voor Sf. 62,6 miljoen. Dit heeft de betalingsbalans niet onge-
moeid gelaten. Deze balans sloot in 1977 met een niet eerder gerealiseerd
tekort van Sf. 31,2 miljoen.

Zoals blijkt uit tabel 12 heeft de overheid bij de binnenlandse geldschepping

per saldo uitsluitend een beroep gedaan op de kredietfaciliteiten bij de
Centrale Bank van Suriname en ingeteerd op de bij die Bank aangehouden
tegoeden. Overigens valt op te merken, dat het beroep van de overheid op
binnenlandse geldschepping mede het gevolg is geweest van het niet altijd
synchroon lopen van de, in het kader van de ontwikkelingssamenwerking,
ontvangen buitenlandse middelen en de verrichte binnenlandse uitgaven.
Deze omstandigheid heeft de overheid weleens gedwongen tot voorfinan-
ciering.

Voor de private sektor heeft het financieringstekort in de periode 1957-1977
Sf. 36,7 miljoen of 4,1% van het financieringstekort van de overheid belo-
pen. Mede doordat aan partikulier kapitaal Sf. 283,6 miljoen is ingevoerd,
heeft de private sektor een geldoverschot van Sf. 233,6 miljoen kunnen
realiseren. Het geldoverschot heeft kennelijk het karakter   van   een   mede
door de kapitaalimport geihduceerde deflatoire reaktie, hetgeen valt af te
leiden uit de negatieve binnenlandse impuls van de private sektor van
Sf. 38,3 miljoen. Het geldoverschot komt tot uitdrukking in een geldakku-
mulatie van Sf. 187,0 miljoen en in een netto vernietiging van geld door
binnenlandse oorzaken van Sf. 46,6 miljoen. De geldvernietiging is de resul-
tante van het geldvermeerderende effekt van de kredietverlening van de geld-
scheppende instellingen aan de private sektor ad Sf. 246,4 miljoen en van
het geldverminderende effekt van Sf. 293,0 miljoen door andere binnen-
landse oorzaken. Bij de laatste oorzaken heeft vooral een rol gespeeld de
deflatoire invloed,    die    uit is gegaan   van de toeneming   van   door   de   geld-

scheppende instellingen van het publiek opgenomen middelen anders dan
giraal geld ten bedrage van Sf. 283,4 miljoen.

De doorslaggevende betekenis van de kapitaalimport voor de financiering
van de bestedingen komt eveneens tot uitdrukking in de oorzaken van de



TABI L 12 ."
Binnen· en buitenlandse oorzaken van de yeronderingen in de geldhoeve/theid W

00
tin miljori:en guldens 

Binnentandse oorzaken Buitenlanda oorzaken

pertode overheid private sektor

ALa ALSB AL,38 AL,2V AL: 8Kvr A(;P ALVv Al
V, am   .X  M K  Kpu       B

1=10+14       2        3          4     5.2+3+4       6          7        8 9=6+7+8 10=5+9      11        12         13    14=11+12+13

1957 1,3       + 0,6 1,5 -0,5 1.4 + 6.4 7,0 + 0.8 +     0.2                             1.2 14,4 +   7,4      +   6,9           0,1
1958 0,9 +  0,4            -               -        +     0.4              1.8              2,1        +  2,1              1.8              1.4       - 14,0 + 95 + 5,0 .  03
1959 + 5,4 - 2,0 - +0,1     1,9     1.5     1,4   + 1.6     1.3    - 3,2   - 26,5 + 13.1 + 22,0 +   8,6
1960    + 3,4 + 3.0 . 23 +0,1      + 5,6 + 3.3 1.0 05 + 1,8 + 7,4

-
36.3 + 13,3 + 19,0 4,0

1961 + 1,7 + 2.2 - 0,3 - + 1.9 +    30 0.8 + (),8 . 30 + 4,9 44,8 + 23.1 +  18,5          3,2
1962 - 0.8 -  0.6      + 2,7 -0,2 + 1,9

- 4.1 0.4         01 4.6 27 - 48,6 + 20A + 30.1 +    1,9

1963 + 95  + 3,8 -  1,9 +0,1 + 2.0 +   4.8       - 3,1 0,4    + 1.3 + 3,3
- 52.3 + 23.6 + 34.9 +   6.2

1964   + 1,4 1.9        -  1,8 - --
3,7 +   0,2           4,4         0,4           4,6        - 8,3 813 + 195 + 71,7 +   9,7

1965 + 3.8 -  5,7      _ 0,9 + 0.9 5,7 + 9.4 7,1       + 1,4 + 3,7 2.0 - 92,0 + 23,6 + 74,2 +   5,8
1966    + 5,8 + 0,3 + 1.2 +0,2      +    1,7      +   5,7           6,5         0,9           1,7            ·       - 30.0 + 15.8 + 20,0 +   5.8
1967 +   5,0      + 5,0 + 13 +0,3 + 7,0 + 1,9

- 5,3 - 34 +  3,6     - 24.1 + 15,5 + 10,0 +    1.4

1968    + 4.8 -
1,7 . 1.0 + 0,3 0,4 +   9.7 11,8   + 0,8      1,3    - 1,7   - 17.2 +  22,6     + 1,1 6,5

1969 + 10,4 0.9      - 1,2 .0,4 - 1.7 +      A 3,2
-

10,0 + 15 + 4,7 + 3.0 - 26.9 + 37,3 - 3.0 +   7,4
1970 + 53 - 2,8 - 2,1 +0,1 - 4,8 +  14.6 13,3   - 3,4      2.3    - 7,1   - 28,5 + 48,1 -

7,0 +       12,6

1971 +  12.3      - 2,3 + 6.1 +0,3 . 4,1 + 14.2 -- 8,7 + 0,9 + 6.4 + 10,5
-

19,8 + 32,5
-

10.9 +    1.8

1972 + 5.0 - 3,6 - 0,1 -3,4 -
7,1 + 12.0 15.2        2.3       - 5.5 -12,6 - 30,1 + 41,7 + 6,0 +  17,6

1973 + 29.8 +10.5     + 9,6 + 4.3 + 24A . 4 -
15,6 + 3,0 61 +18,3 49,2 + 31,1 + 29,6 .  11,5

1974 + 6,9 -  7,9      - 0,3 + 0.2 8.0 + 29,4 - 7,8 -17,5 + 4,1 3.9       - 44,0 +  55,5 0,7 + 10.8
1975 + 28,7 - 33   - 2,2 + C).5             - 5,2 + 8,4 - 40,6 + 4.3 27,9 33,1

- 85.2 + 76,9 + 70.1 +  61.8
1976 + 29,3 + 14.1 -13,4 -7,0        6.3     + 56,7 57.3   - 0,6 - 1.2 - 73 - 23.7 + 154.0 - 935 +  36,8
1977 + 21,3 *593     + 0,9 + 2,2 + 62,6 + 54,4 - 63,8 0,7 -10,1 +523 - 144,8 + 134,0 20,4 -  31,2

1957-

1977 + 187,0 +66.5      - -1,1 + 65.4 + 246,4 - 283,4      - 9,6 -46,6 +18.8 - 933,9 + 8185 + 283,6 + 168,2

8 La    =   mutatie in de geldhoeveelheid ALyv = overige binnentandse 00,zaken van geldschepping ten behoeve van de
8 L B -   netto beroep van de overheid op dc Centrale Bank van Suriname private sektor

aL 1 1
= binnenlandse geldschepping ten behoeve van de private sektor

AL B . netto beroep van de overheid op de algemene banken
aim =   aanbod van geld wegens binnentandse oorzakenAL V =   overige binnenlandse oorzaken van geldschepping ten behoeve van de overheid
X-M  =   getdto/voer uit het buitenland uit hoofdc van lopende transakties

81  '    = binnenlandse geldschepping ten behoeve van de overheid Kvh     =   netto kapitaalimpott ten behoeve van de overheid
8Kvp  =   kredietverlening van geldscheppende instellingen aan het pubtiek

K u     =   netto kapitaalimport ten behoeve van de private sektor
AGp     =     toeneming (-) van opgenomen middelen anders dan geld  van het publiek

B        =  geldtoevoer uit het buitentand
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veranderingen   in de geldhoeveelheid.   In het tijdvak 1957-1977  is  de  geld-
hoeveelheid toegenomen met Sf. 187,0 miljoen tot Sf. 219,3 miljoen.
Van deze toeneming is Sf. 168,2 miljoen of 90% het gevolg van buiten-
landse oorzaken. Zoals opgemerkt is het beroep, dat de overheid en de pri-
vate sektor hebben gedaan op binnenlandse geldschepping per satdo klein

gebleven. Het akkres van de geldhoeveetheid door binnenlandse oorzaken
bedroeg slechts Sf. 18,8 miljoen of 10% van de totale geldgroei.

Een nader inzicht in de invloed, die van de overheidsfinancien is uitgegaan
op de geldhoeveelheid, kan worden verkregen door de buitenlandse oorzaken

van geldschepping, op grond van in paragraaf IV.2.4 geihtroduceerde voor-
onderstellingen, toe te rekenen aan de overheid en de private sektor. Een
dergelijke werkwijze is gevolgd in tabel 13. Het zal duidelijk zijn, dat het
hier slechts gaat om een ruwe benadering ter bepaling van de gedachten.

Bij het beoordelen van de becij feringen moet in gedachten worden gehouden,
dat een deel van de inflatoire impulsen van de overheid tot uitdrukking
komt in deflatoire reakties bij de private sektor onder andere uit hoofde van

de import van goederen en diensten door deze sektor, welke door haar
aan de overheid worden toegeleverd. Dit neemt niet weg, dat door deze
werkwijze het effekt van de overheidsfinancien op de monetaire ontwikke-
ling op frappante wijze kan worden belicht. Uit de genoemde tabel valt
onder meer te lezen, dat de overheid gedurende het tijdvak 1957-1977 in
totaal een geldvermeerdering van Sf. 586,0 miljoen heeft teweeggebracht.
Daar staat tegenover, dat de private sektor de geldhoeveelheid per saldo
met Sf. 399,0 miljoen heeft doen afnemen.

V.4 DE ONTWIKKELING VAN DE GELDQUOTE

Intussen mag niet uit het oog worden verloren, dat een geleidelijke uit-
breiding van de geldhoeveelheid een alleszins normaal en zelfs wenselijk
verschijnsel is, zolang deze uitbreiding gelijke tred houdt met de vermeer-

dering van de geldvraag voor het verrichten van lopende binnentandse
transakties tegen aanvaardbare prijzen. Voor zover de toeneming van de

geldhoeveelheid parallel loopt met de produktiestijging, mag worden ver-
wacht, dat de vergroting van de geldhoeveelheid zal worden geneutraliseerd
door de gestegen kasbehoefte. Als een globale indikator voor de geldruimte,
die  in een ekonomie aanwezig is,  kan de gemiddelde geldquote dienen,
welke hier gedefinieerd wordt als de verhouding tussen de geldhoeveelheid

en het nominale binnenlandse produkt in de loop van het jaar. De hoogte
van die quote is in sterke mate bepalend voor het "gemak", waarmee een



TABEL 13
Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid naar sektoren -

lin miljoenen guidensj -- - 8
periode overheid private sektor

BLa
ALR'     80;   (X - M)         K'lu             84'U           AL„             ALP                                              AL|lu             AL8, U '  J"·CX M) %12          P

1=6+12       2           3            4 5=3+4 6.2+5          8           9           10 11-9+10 12-8+11

1957 - 1,3 - 1,4 - 5.0 + 7,4 + 2.4 . 1.0 + 0.2 9A + 6,9 - 25 -   2,3
1958 - 0,9 + 0,4 - 4,8 + 9,5 + 4,7 + 5,1 - 1,8 9,2 + 5,0 - 4,2 -   6,0
1959 + 5.4 - 1,9 - 83 + 13,1 + 4,6 + 2.7 1.3 18,0 + 22,0 + 4,0 +    2,7
1960 + 3,4 + 5,6 - 12,7 + 13,3 + 0,6 + 6.2 + 1.8 23,6 + 19,0 - 4,6 -    2,8
1961 + 1.7 + 1,9 15.7 + 23.1 +          7,4                      +          9.3                          + 3,(1 29.1 + 18,5 - 10.6 -  7,6
1962 - 0,8 + 1,9 165 + 20,4 + 3,9 + 5,8 - 4.6 32.1 + 30,1 - 2,0 -   6,6
1963 + 95 + 2,0 - 15.7 + 23,6 + 7,9 + 9.9 + 1,3 36,6 + 34,9 - 1,7 -  0,4
1964 + l A - 3,7 20,4 + 193 0,9 4,6 4,6 61,1 + 71,7 + 10,6 +    6,0
1965   + 3.8 - 5,7 - 22,1 + 23.6 + 1,5 - 4,2 + 3,7 69,9 + 74,2 + 4,3 +    8,0
1966 +  5,8       + 1,7 - 8,7 + 15,8 + 7,1 + 8,8 -

1,7 - 21.3 + 20,0 - 1,3 -   3.0
1967 + 5,0 + 7,0 - 7,2 + 15,5 + 8,3 + 15,3 - 3.4 - 16,9 +10,0           6,9        -  10,3
1968 + 4,8 - 0,4 - 43 + 22.6 + 18,1 + 17,7 - 1.3 12,7 + 1,1 - 11,6 - 12,9
1969 +  I 0,4 - 1,7 - 7,8 + 37,3 + 29,5 + 27,8 + 4,7 19,1 3,0 - 22,1 - 17,4
1970 + 53 - 4,8 - 8,6 + 48,1 + 395 + 34,7     2,3    19,9    7,0   - 26,9 29.2
1971 + 12,3 + 4,1 - 5,9 + 323 + 26,6 + 30.7 + 6.4 - 13,9 - 10,9 - 24,8 - 18,4
1972 + 5,0 - 7,1 - 9,0 + 41,7 + 32,7 + 25.6 - 5,5 21.1 + 6,0 15,1 -  20,6
1973 + 29,8 + 24.4 - 14,3 + 31,1 + 16,8 + 41,2 -

6,1 34,9 +29.6     5,3   - 11,4
1974 + 6,9 - 8,0 -11,4 + 55,5 + 44.1 + 36.1 + 4.1 32.6 - 0,7 -- 33,3 -  29,2
1975 + 28.7 - 5,2 -31,5 + 76,9 + 45,4 + 40,2 - 27.9 53,7 + 70,1 + 16.4 -  113
1976 + 29.3 - 6,3 - 9,7 + 154,0 + 144,3 + 138,0 - 1.2 14,0 935 - 1075 - 108,7
1977 + 21,3 + 62.6 - 57,9 + 134,0 + 76,1 + 138,7 - 10,1 - 86,9 - 20,4 -· 107,3 -117,4

1957- + 187,0 + 65.4 - 297,9 +8185 + 520,6 + 586,0 - 46,6 636,0 + 283,6 - 352.4 -- 399,0
1977

ALa =   mutatie in de geldhoeveelheid ALpm .    binnentandse geldschepping ten behoeve van de private sektor

AL#i = binnenlandse geldschepping ten behoeve van de overheid
UBi   Un

U-
Ulli-  . (X -M)

= benadering van de geldschepping ten behoeve van de private

E#- · (X - M)      =   benadering van de geldschepping ten behoeve van de overheid sektor via het lopende buitenlandse betalingsverkeer
m het lopende buitentandse betalingsverkeer                                        K:u netto kapitaalimport ten behoeve van de private sektor

KIBU = netto kapitaalimport ten behoeve van de overheid
AL'lu =   geldtoevoer uit het buitenland ten behoeve vandeprivatesektor

AL I =  geldtoevoer uit het buitenland ten behoeve van de overheid AL = totale geldschepping ten behoeve van de private sektorP
ALO = totale geidschepping ten behoeve van de overheid
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beroep kan worden gedaan op monetaire financieringsmiddelen en voor de
omvang van de bestedingen, die mede van deze middelen afhankelijk is.5
Naarmate de geldquote lager is, zal - onder overigens gelijkblijvende om-
standigheden - er minder armslag zijn voor het interen van geldkassen, die
niet  door de ruilmiddelfunktie   van   het geld gebonden  zijn. Het monetaire
beleid dient te bevorderen, dat de geldvoorziening zodanig is, dat er zo weinig
mogelijk ongebonden geldkassen voorhanden zijn. Op deze wijze wordt de
monetaire potentie     tot het aktiveren    van geld ontkracht. De geldquote
nadert dan haar optimale niveau, hetgeen inhoudt, dat de houders van geld
noch naar verkleining,  noch naar vergroting  van hun transaktiekassen  in
relatie tot het binnenlandse produkt streven. In dat geval zullen vanuit de
geldsfeer geen inflatoire of deflatoire prikkels  op de bestedingen uitgaan.

Het is in de praktijk niet eenvoudig de optimale geldquote vast te stellen.
Alleen de wijze waarop de quote behoort te worden gedefinieerd levert al
de nodige problemen op. Allereerst werpt zich de vraag op, welke vermo-

genstitels in het geldbegrip zullen worden opgenomen. Daarnaast blijkt de
geldvraagfunktie in het algemeen geenszins stabiel te zijn. Reeds in paragraaf
III.1 werd erop gewezen, dat veranderingen in de goederensfeer, zoals een

stijging van de produktiviteit, de geldbehoefte kunnen doen afnemen. Een

quotedaling kan evenzeer het gevolg zijn van verhoging van de efficidntie
van het betalingsverkeer. Het is bijvoorbeeld mogelijk de omloopsnelheid
van het geld op te voeren door uitbreiding van de girale betalingen, waar-
door het ekonomische proces met een kleinere geldhoeveelheid kan wor-
den  afgewikkeld.6 In Suriname  is dit laatste verschijnsel van geringe  im-
portantie. Dit valt af te leiden uit de omstandigheid, dat het girale bestand-
deel   van de geldhoeveelheid gedurende de periode 1957-1977 binnen
nauwe grenzen heeft geschommeld rond een gemiddelde van 44%.

De betekenis van de geldquote als monetaire indikator, mag - in een ekono-
mie als de Surinaamse - ook om een andere, specifieke reden niet worden
overschat. In het voorgaande is betoogd, dat in een dergelijke ekonomie een
aanbodoverschot aan geld primair resulteert in omzetting van binnenlands

geld in deviezen voor de aankoop van buitenlandse goederen en diensten.
Voorts zal - zoals uit de volgende paragraaf moge blijken - een deel van
het geldoverschot worden omgezet in vermogenstitels zonder geldkarakter.
Een eventuele initiele toeneming   van de geldquote, welke is veroorzaakt
door een excessieve geldschepping, zal daardoor slechts van kortstondige
duur  kunnen zijn.  Door de bedoelde geldtransformaties zal de quote spoedig
terugvallen op haar "normale" niveau. Er kan bijgevolg een monetair on-
evenwichtige ontwikkeling optreden, die zich niet dan weI pas na zekere
tijd in de quote weerspiegelt.
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Het voorgaande verklaart tot op zekere hoogte het nogal rustige beloop van
de gemiddelde geldquote aan het einde van de jaren 1957-1977. De quote
heeft   zich   op die tijdstippen bewogen tussen   13,9% per ultimo   1968  en
19,2% per ultimo 1963. Aangenomen mag worden,  dat  bij een analyse  op
basis van kortere tijdvakken dan een jaar, bijvoorbeeld op kwartaalbasis,
de quote grotere schommelingen zou hebben laten zien. Voor deze analyse
zijn er evenwel geen statistieken betreffende de binnenlandse produktie
beschikbaar. Met betrekking tot de ontwikkeling van de quote in Sun-
name valt verder op te merken, dat deze rond het midden van de jaren
zestig een datende tendens heeft vertoond. Dit voornamelijk door de sterke
produktiegroei in de bauxietsektor na voltooiing van het Brokopondopro-
jekt. Deze groei is vooral het gevolg geweest van de materiale import van
goederen en diensten. Aangezien de import met buitenlandse middelen is
gefinancierd, ging er van deze transakties per saldo nauwelijks invloed uit
op  de  teller van de geldquote, namelijk de binnenlandse geldhoeveelheid.
Daarna heeft de geldschepping in het algemeen de toeneming van het bin-
nenlandse produkt overtroffen, hetgeen heeft geleid tot een stijging van de
quote van 13,9% in 1968 tot 1 7,7% in  1976.  In  1977 is de quote enigszins
gedaald  en  wel  tot  16,8%. Het laatstgenoemde percentage ligt bijna 21%
boven het in 1968 bereikte minimum, doch het is slechts weinig hoger dan
het gemiddelde van de periode 1957-1977, dat 16,6% heeft belopen.

De ontwikkeling van de geldquote is mede beihvloed door de versnelling van
de  prijsstijging,   die zich sedert 1973 heeft voltrokken. Volgens officide
statistieken is het prijsindexcijfer van het binnenlandse produkt in de periode
1973-1977 met gemiddeld  10% per jaar toegenomen, vergeleken met slechts
3% per jaar  in het tijdvak 1957-1972. Wordt de quote in verband met de
prijsstijging gekorrigeerd, dan blijkt deze fors te zijn gestegen en wel van
16,6%  in   1967   tot   36,6%  in   1976, om vervolgens lichtelijk te dalen  tot
35,9% in 1977. Het beloop van de nominale en dat van de redle geldquote
indiceren, dat een toenemend deel van de geldvoorziening is gebruikt voor
het financieren van prijsstijgingen.

De "normale" geldquote biedt de mogelijkheid een globale schatting te
maken van de nominale geldbehoefte voor het verrichten van lopende bin-
nenlandse transakties. Deze behoefte kan worden vergeleken met de feite-
lijke omvang van de geldhoeveelheid. De geldbehoefte valt te benaderen met
behulp van de eerder geintroduceerde werkhypothese inzake het geldquote-
effekt, volgens welke de vraag naar transaktiekassen normaliter overeenstemt
met een bedrag van rond  17% van de produktie- en prijsstijging. Het beloop
van de aldus berekende vraag naar en dat van het gegeven aanbod van geld zijn
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in grafiek 2 in beeld gebracht. Verschillen tussen de berekende geldbehoefte
en het aanbod van geld, geven - zoals in paragraaf IV.2.3 naar voren is
gebracht - aanleiding tot positieve dan wel negatieve aktivering van geld.
Deze aktiveringen kunnen mede in verband worden gebracht met het
plaatsvinden van vertraagde c.q. versnelde transakties, die over de getrokken

scheidingslijnen van de jaarperioden heen worden verricht. Overigens vallen
de bedoelde verschillen voor een deel te verklaren uit de omstandigheid,
dat hier is gewerkt met een konstante marginale geldquote. Aangezien de
quote in de loop der tijd een stijgende tendens laat zien, mag worden aan-

genomen, dat de feitelijke geldbehoefte in sommige jaren is onderschat.
Hierbij dient te worden bedacht,  dat een eventueel geldexcedent, zoals
eerder is opgemerkt, nauwelijks in stand kan blijven, doordat dit excedent
in een open kleine ekonomie uiteindelijk primair een uitweg naar het buiten-
land zal vinden.

Vervolgens valt met behulp van de "normale" geldquote een schatting te
maken van de geldbehoefte tegen konstante prijzen (0,17.Yr)· Bij het ver-

gelijken van deze geldbehoefte met de nominale kan worden berekend,
dat het aandeel van de geldbehoefte voor het financieren van prijsstijgingen
in het totaal is gestegen  van 28% per ultimo  1972 tot 53% per ultimo 1977.
De uitkomsten van de bedoelde schatting verschaffen op zichzelf evenwel

nog geen indikatie omtrent  de, door niet-monetaire faktoren bepaalde,
geldbehoefte. Om deze te kunnen becijferen dient tevens een analyse te
worden gemaakt van de oorzaken van de prijsstijging. Hierbij ware na te
gaan in hoeverre die stijging is teweeggebracht door reele dan wel door
monetaire faktoren. Tot de redle faktoren worden onder andere gerekend
veranderingen in de goederensfeer, zoals de meer vermelde wijziging in de
produktiviteit, alsmede bepaalde autonome kostenstijgingen, welke voort-
Vloeien uit onder meer het oplopen van de prijzen van geihiporteerde goe-
deren en diensten. De invloed van de laatstgenoemde faktor op het binnen-
landse prijspeil valt te meten door de mutaties in de gemiddelde import-
prijzen te vermenigvuldigen met het aandeel van de invoer in het totaal der
verrichte transakties.

Het voorhanden zijnde statistische materiaal over Suriname schiet te kort om
een enigszins nauwkeurige splitsing te maken van de diverse oorzaken van

de  prijsstijging.   Aan deze oorzaken   zal in paragraaf V.7.2 enige aandacht
worden besteed. Hier wordt volstaan met de opmerking, dat - voor zover

de prijsstijging is veroorzaakt door reele faktoren - de monetaire autori-
teiten in een aantal gevallen noodgedwongen een zekere expansie van de
geldhoeveelheid zullen moeten aanvaarden. Ofschoon het kunnen optreden
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GRAFIEK 2
Vraag naar en aanbod van geld

(bedragen in miljoenen guldens)
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van prijsinflatie slechts mogelijk  is   door een beroep  op in flatoire financie-
ringsmiddelen, kunnen de reale oorzaken van de prijsinflatie in het algemeen
nauwelijks op afdoende wijze alleen met monetaire middelen worden bestre-
den. Deze bestrijdingswijze kan immers een zodanige kontraktieve verstoring
van de ekonomische kringloop met zich brengen, dat de gevolgen van het
middel ernstiger dreigen te worden dan de kwaal. Een onder deze omstan-
digheden toegelaten monetaire expansie heeft dan geen autonoom, maar een
geihduceerd karakter. Dit verduidelijkt het wezenlijke belang van het ver·
krijgen van inzicht in de oorzaken van het toenemen der prijzen. Slechts met
behulp van de aldus verkregen informatie kan een schatting worden gemaakt
van de, door re8le faktoren bepaalde, geldbehoefte, waarop het aanbod van
geld dient te worden afgestemd. Tevens geeft die informatie een aanzet tot
het verkrijgen van uitsluitsel over de vraag welke middelen het meest ge-
schikt zijn voor bestrijding van de prijsinflatie, gegeven de aan deze inflatie
ten grondslag liggende oorzaken.

V.5 DE KWANTIFICERING VAN DE POTENTIELE INFLATIE

De vraag wordt thans aan de orde gesteld of en zo ja in welke mate de wijze
van financiering van het ekonomische proces in de periode 1957-1977 heeft
geleid tot vergroting of vermindering van het gevaar van toekomstige mo-
netaire verstoringen. In paragraaf   IV.3   is  aan deze materie in kwalitatie-
ve zin aandacht besteed. Daarbij is de konklusie bereikt, dat als een glo-
bale maatstaf voor meting van het inflatoire potentieel kan dienen het
bedrag dat overeenstemt met de som van de veranderingen in de sekundaire
liquiditeiten en die in de vraag naar geld voor beleggingsdoeleinden (&42)·
Deze laatste variabele is per definitie gelijk aan de zogeheten inaktieve of
beleggingskas.

Indien bij berekening van het inflatoire potentieel wordt uitgegaan van de
per  ultimo   1970  door  de  Centrale  Bank van Suriname vastgestelde inhoud
van het begrip sekundaire liquiditeiten, dan blijkt dit potentieel gedurende
de periode 1957-1977 met Sf. 20,9 miljoen te zijn gestegen. Blijkens tabel 14
is het vermelde bedrag het resultaat van het aktiveren van geld ten belope
van Sf. 8,4 miljoen en het toenemen van de sekundaire liquiditeitenmassa
met Sf. 29,3 miljoen. De stijging van het inflatoire potentieel, uitgedrukt in
procenten    van de veranderingen    in de binnenlandse geldhoeveelheid,   is
slechts  11%. Een nagenoeg zelfde percentage wordt verkregen, indien het in-
flatoire potentieel wordt gerelateerd aan de mutaties in de monetaire re-
serves, welke het gevolg zijn van transakties van de niet-geldscheppende

sektoren (B).



TABEL 14
Mutaties in het inflatoire potentieel en in de tertiaire liquiditeiten

(in miljoenen guWens)

penode inaktieve oneigentijke korte overige totaat inflatoir eigenlijke lange overige totaal

kassen spaargelden termun- sekundaire sekundaire potentieel spaar- termijn- tertiaire tertiaire

deposito'S liquidi- Uquidi- gelden deposito's liquidi- liquidi-

tetten teiten teiten teiten

1        2       3       4 5=2+3+4 6-1+5               7                     8 9 1 0=7+8+9

1957 -
3,9 + 0,2 + 1,7 -   + 1,9

-
2,0 + 1,7 + 1,6 +   3,3

1958 -
3,3 + 0,1 -   + 0,1   - 3,2

+ 1,0 -   + 1,0
1959       + 2,4 +   0,2         + 0,3 + 03 + 2,9 + 1,6

- 25 -  0,9

1960 +
1,1 + 0,1 - 0,7 -    - 0,6 + 0,5   + 1,3     -    - 1,0 +  0,3

1961 -  0,1         + 0,1 - 0,6      -    - 0# - 0,6 + 1,2    -     -   + 1,2
1962 -

3,0 + 0,1 + 17 -   + 1,3
-

1,7 + 0,9     -   - 1,8 -  0,9

1963 + 6,2 + 03 + 03 -   + 0.4 + 6,6 + 2.0 + 0,7 +   2,7

1964 - 4,1   + 0,3   + 03 + 0# -
3,3 + 2,4 + 1,2 +   3,6

1965 -
5,7 + 0,4 + 18 -   + 2,2

- 33 + 3,9 + 1,0 +   4,9

1966 - 53 + 04 + 0,3 -   + 0,7
-

4,8 + 4,0     -   + th +   5,8

1967 -
4,3 + 0,4 -   + 0,4 -  3,9         +   3,1                             +   1,8        +   4,9

1968 -
1,8 + 03 + 2,1 + 0,1 + 2,7 + 0,9 + 4,7 + 1.9 + 23 +  9,1

1969        + 5,3 + 0,4 + 03 + 02 +   0,8           +   6,1          +   3,8           + 4,2 + 1,2 +   9,2

1970 -
1,3 + 03 + 6,3 + 0,6 +   7,4          +   6,1         + 3,9 -  2,4         + 4,6 +   6,1

1971 +
6,2 + 03 - 45 - 07 -

4,2 + 2,0 + 4,7 + 7,0 + 1,2 + 12,9

1972 -
3,3

+ 0,7 - 1,1 + 0,2
-

0,2
- 33 + 6,3

+
10,5

- 1,4 +  15,4

1973 +
11,2 + 03 + 2,8 -

1,0 + 2,3 + 13,5 +   4,7          + 4,3 + 4,3 + 13,3

1974 -
10,2 + 0,3 + 0,4 + 03 + 1,2

-
9,0 + 2,9 + 5,6

-

1,9 +   6,6

1975 +
12,8 + 0,9 + 2h + 0,8 + 43 + 17,3 + 7,8

+ 5,8 + 22,5 + 36,1

1976 + 35 + 1,9 + 4,9 - 0,1 + 6,7 + 10,2 + 17,4 + 24,6 + 8,6 + 50,6

1977 -    10,6                         +         3,4                         - 2,3 - 07 + 0,9
-

9,7 + 30,3 + 22,9 + 9,7 + 62,9

1957-

1977
-

8,4 + 12.1 + 16,3 + 0,9 + 29,3 .+ 20,9 + 109,6 + 84,4 + 54,1 +248,1
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Sommigen zijn van oordeel, dat bij bepaling van het inflatoire potentieel
niet alleen rekening moet worden geliouden met de sekundaire liquiditeiten,
doch dat in deze een stap verder moet worden gegaan. Bij de berekeningen
zouden de tertiaire liquiditeiten mede in beschouwing dienen te worden
genomen. Tot deze vermogenstitels worden gerekend de eigenlijke spaar-
gelden, de termijndeposito's met een resterende looptijd van langer dan
6dn jaar en de zogenaamde objekten van de kapitaalmarkt, zoals de ver-
handelbare aandelen en obligaties ten laste van de geldscheppende instel-
lingen. Het afstoten van tertiaire liquiditeiten  door het publiek zou immers
evenzeer gepaard kunnen gaan met inflatoire impulsen door geldschepping
en ontpotting.7

De tertiaire liquiditeiten   zijn in Suriname in kwantitatieve zil belangrijk,
zulks in tegenstelling  tot de sekundaire liquiditeiten. Dit staat  mede  in  ver-
band met de door de Centrale Bank van Suriname getroffen kredietrestrik-
tieregeling met de algeinene banken, volgens welke deze banken de tertiaire
liquiditeiten ten volle in hun kredietverlening mogen doorgeven. Verder zijn
er in Suriname, zoals in paragraaf II.4.2 werd gesteld, weinig alternatieve
beleggingsmogelijkheden. In de periode 1957-1977 zijn de tertiaire liquidi-
teiten gestegen met Sf. 248,1 miljoen of 147,5% van de aanwas van de
monetaire reserve uit hoofde van transakties van de niet-monetaire sektoren.
Deze stijging heeft zich vooral na het midden van de jaren zeventig voltrok-
ken en vloeit - naast de eerder genoemde faktoren - voort uit de sedertdien
opgetreden verruiming van de liquiditeitsverhoudingen in de volkshuishou-
ding. De grootste komponenten van de tertiaire liquiditeiten zijn de eigen-
hjke spaargelden en de lange termijndeposito's, die respektievelijk 44% en
34% van die stijging voor hun rekening namen.

Van de tertiaire liquiditeiten kunnen met name de spaargelden en termijn-
deposito's gemakkelijk en masse worden omgezet in geld. Uit dien hoofde
vormen deze vermogensbestanddelen weliswaar in principe een inflatoir
potentieel, doch de ervaring heeft geleerd, dat dit potentieel -onder nor-
male omstandigheden - vermoedelijk niet tot ontlading zal worden ge-
bracht. De omloopsnetheid van de tertiaire liquiditeiten is zodanig laag,
dat mag worden aangenomen, dat zij primair worden aangehouden op grond
van hun beleggingsfunktie. Deze vermogenstitels hebben in feite meer het
karakter van eigenlijke spaargelden. Op grond hiervan gaat dezerzijds de
voorkeur uit naar het niet betrekken van de tertiaire liquiditeiten bij vast-
stelling van het inflatoire potentieel. De omloopsnelheid van deze liquidi-
teiten dient evenwel voortdurend in het oog te worden gehouden, zodat
een eventuele wijziging in die snelheid, welke de uitdrukking vormt van een
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verandering in hun aard, tijdig kan worden gesignaleerd. Mocht zulks zich
voordoen, dan zal het beweeglijke gedeelte van deze vermogenstitels moeten
worden overgeheveld naar de sekundaire liquiditeiten, die wel een onderdeel
vormen van het inflatoir potentieel. Men zal zich van tijd tot tijd de vraag
dienen te stellen of de gekozen afbakening van de begrippen sekundaire
liquiditeitenmassa en inflatoir potentieel nog doelmatig is.

V.6 DE ANALYSE VAN DE BESTEDINGEN

In het voorgaande is gekonstateerd, dat de voor de ekonomische ontwikke-
ling van het land noodzakelijke investeringen en andere bestedingen in
het tijdvak 1957-1977 in ruime mate zijn gefinancierd met middelen met
een inflatoir karakter. Een wezenlijke karakteristiek  van de beschouwde
periode is het ontbreken van monetair evenwicht in de zin van D+E=o.
De inflatoire financiering heeft de mogelijkheid geboden tot het uitstijgen
van de bestedingen boven het niveau  van de binnenlandse produktie.   Als
gevolg hiervan kenmerkt de onderzoekperiode zich door de voortdurende
aanwezigheid van een vraagexcedent (D +E> 0). Dit excedent was vooral
rond het midden van de jaren zestig en zeventig verhoudingsgewijs hoog.
Het strukturele deficit op de lopende rekening van de betalingsbalans
vormde een weerspiegeling van deze situatie. Aangezien de vergroting van
de geldstroom vooral het uitvloeisel was van kapitaalimport, kan bovendien
worden gesteld, dat er van een zichzelf in stand houdende ekonomische ont-
wikkeling geen sprake is geweest. Hiervoor is, zoals in paragraaf I.2 is op-
gemerkt, cnder andere vereist, dat de binnenlandse besparingen voldoende
zijn  om in overwegende  mate de investeringen te financieren.8

Tot nu toe is bij het beschrijven van het verschijnsel van het vraagexcedent
de aandacht primair gericht op de wijze van financiering der bestedingen.
Gelet op het onderwerp van deze studie moet uiteraard in het bijzonder
aandacht worden geschonken aan het financieringsgedrag van de ekonomi-
sche subjekten. Men kan deze materie eveneens benaderen door uit te gaan
van de aard en de omvang der bestedingen van de onderscheiden sektoren.
Tabel 15 analyseert, langs de laatstbedoelde weg, de wijze van totstand-
koming van dit excedent. Daarbij is aangenomen, dat zij kan worden toe-
gerekend aan de sektor wier bestedingen een grotere stijging hebben laten
zien dan in overeenstemming is met de toeneming van het binnenlandse
produkt. Het beslag van die sektor op het binnenlandse goederenaanbod
neemt dan toe. Beide methoden van analyse verschaffen belangrijke infor-
matie. De monetaire analyse wijst de sektor aan, die een beroep heeft ge-
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TABEL 15
Strukmur van de bestedingen en financieringssaidi

(in procenten van het binnentandse produkt)
S.

periode              Co                       to                       Uo                     Cp                      Ip                      Up                      Um                    X                        M                          Y                            Fo                          F p                    F R u                         R

1      2   3=1+2   4     5 6=4+5 7=3+6 8 9 10-7 +8-9  11 12 13=11+12  S

1957      33        5       38       47       24       71      
 109      50       59       100       -5       -4     -9       

 

1958      31        6       37       48       23       71       108      44       52       100  
     -7       -1      -8        

1959       29        7       36       56       21       77       113      50   
    63 100 -7 -7 -14

1960       36        5       41       55       22       77       118      5
1       69 100 -9 -8 -17                 2.

1961       34        8       42       56       22       78       120      46       66       100
-13

7      -20        
1962       35        6       41       56       24       80       121      44   

    65 100 -9 -12 -21

1963       31         6        37        59        26        85        122       44        66
100 -11 -10 -21        O

1964      24        8       32       56       42       98       130      44    
   74 100 - 6 -24 - 30

1965          22            9           31           65           33           98           129         45           74           100            -- 5            -25         - 30             1966       25         6        31        50        27        77        108     
  54        62 100 -5 -3 -8

1967      27        5       32       58       16       74       106      53       59       100       -7       +2      -5        1968       23        4       27       60       17       77       104      56   
    60 100 -4        -     -4

1969       26        5       31       61       13       74       105      56       61       100        -7       +2      -5         1970       26        6       32       61        13       74       106      56  
     62 100 -8 +3 -5

1971       26        4       30       60       13       73       103      60       63
100

-6   +3  -3   2
1972       26         5        31        60        14        74        105     

  59        64 100 -6 +1 -5

1973       27        4       31       60       16       76       107      53       60
100 -8 + 1 -7   2

1974       24        4       28       57       21       78       106      67       73
100 -5 -5     

1975       29       12       41       54       15       69       110      68   
    78 100 -8 - 2      -10

1976       28       14       42       49       11       60       102      6
8       70 100 - 14 + 12 -2    

1977       31        14        45        56        12        68        113       61  
      74 100 -16 +4 -12       mj

C     = konsumptieve bestedingen Y    = bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen

1
= investeringen Fo   = financieringssaldo overheid

Um  =   toiale bestedingen der binnenlandse sektoren Fp   = financieringssaldo private sektor

X     =   export van goederen en diensten 1 Bu  =      X-M= nationaal financieringssaldo

M    =   import van goederen en
diensten                                                                                                                                                                                 
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daan op monetaire financieringsmiddelen. Daarentegen geeft de bestedings-
analyse inzicht in de sektor en in  de aard van de bestedingen, die tot het
vraagexcedent hebben geleid.

Bij het vergelijken van de resultaten van de bestedingsanalyse met die van
de in paragraaf V.3 gegeven monetaire analyse blijkt, dat de mate waarin
de overheid dan wel de private sektor in de periode 1957-1977 het vraag-
excedent hebben teweeggebracht grosso modo samenvalt  met de intensiteit
van het beroep van die sektoren op inflatoire financiering. Dit valt te ver-
klaren uit de omstandigheid, dat er tussen de overheid en de private sektor
nauwelijks overdracht van besparingen plaatsvindt. Een opvoering c.q. ver-
mindering van bestedingen, welke afwijkt van de mutatie in het sektorale
inkomen, kan in dit geval slechts plaatsvinden door een beroep te doen op
monetaire financieringsmiddelen.

In de eerste helft van de jaren zestig moet het vraagexcedent vooral worden
toegeschreven aan de private sektor. Het aandeel van de bestedingen van
deze sektor in het totaal der bestedingen van de binnenlandse sektoren be-
reikte in 1964/1965 een rekordhoogte  van 98%, waarna het  snel is gedaald
.ot  60% in  1976, om vervolgens  op te lopen  tot  68% in 1977. Opvallend is
wooral de drastische vermindering van het aandeel van de private investe-
ringen, namelijk van 42%  in   1964  tot   11%  in   1976.  Dit  is  des te teleur-
stellender, indien wordt bedacht, dat voor een aanvaardbaar tempo van de
ekonomische ontwikkeling een redelijk niveau van private investeringen
moeilijk kan worden gemist. De relatieve betekenis van de private konsump-
tieve bestedingen nam in veel mindere mate af, te weten van 65% in  1965
tot  56%  in   1977. Het aandeel van de overheidsbestedingen liet anderzijds,
zij het met de nodige schommelingen, een strukturele stijging zien, hetgeen
illustratief is  voor de grotere invloed van de overheid op het ekonomische
proces na voltooiing van het Brokopondoprojekt. Sedertdien heeft de over-
heid de rol als dominerende stimulator van de ekonomische bedrijvigheid
van de private sektor overgenomen, terwijl de laatstgenoemde sektor weinig
noemenswaardige nieuwe investeringsplannen heeft gerealiseerd.

V.7 DE BEOORDELING VAN DE MONETAIRE ONTWIKKELING

Hoe dient nu de gekonstateerde monetaire ontwikkeling te worden beoor-
deeld vanuit een oogpunt van vermeerdering van de algehele welvaart in het
land? Dit vraagstuk kan worden benaderd door na te gaan in hoeverre de
verbreking van het monetaire evenwicht heeft bijgedragen tot realisatie van
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de  in de Planwet 1973 vastgelegde nationaaltkonomische desiderata.  Blij-
kens paragraaf I.2 komen deze desiderata in essentie overeen met de doel-
stellingen, die internationaal worden gesteld aan het ekonomische gebeuren.
Zij hebben in wezen vooral betrekking op het tot stand brengen van een be-

vredigende groei van het produktievolume, een gunstige werkgelegenheid,
een evenwichtige betalingsbalans, een redelijke prijsstabiliteit en een aan-
vaardbare inkomensverdeling. Voor Suriname moet aan deze doelstellingen
nog worden toegevoegd het streven naar het bereiken van ekonomische zelf-

standigheid. Wat dit betreft is in paragraaf V.3.1 vastgesteld, dat de in de
periode 1957-1977 plaatsgevonden monetaire ontwikkeling in feite juist
een demonstratie is van het ontbreken van deze zelfstandigheid. Mede gelet
op de schaarsteverhoudingen tussen de produktiefaktoren is het bereiken
van een dergelijke situatie vooralsnog niet voor de hand liggend. Door de
relatief ruim beschikbare hoeveetheid natuurlijke hulpbronnen en de daaruit
voortvloeiende noodzaak tot het verrichten van omvangrijke investeringen,

mag niet worden verwacht, dat de daarvoor benodigde besparingen geheel
door de kleine bevolking zullen kunnen worden opgebracht.

In  hoofdstuk  III is aandacht besteed  aan de mogelijke gevolgen van het  ge-
bruik van monetaire financieringsmiddelen op het ekonomische proces.
Daarbij is erop gewezen, dat de inflatoire financiering kan uitmonden in
toeneming van het binnenlandse produkt, hetzij in reele zin - dat wil zeggen
door werketijke vergroting van de voortbrenging van goederen en diensten -
hetzij slechts in nominale zin, door een gelijktijdige verhoging van het in-
komens- en prijsniveau. Tevens is ingegaan op de wezenlijke betekenis, die in
een ekonomie als de Surinaamse moet worden toegekend aan de gevolgen

voor de betalingsbalans.

Inflatoire financiering is slechts zinvol, voor zover zij gepaard gaat met een
reele produktieverhoging. Ook moet het hoofd kunnen worden geboden aan
de betalingsbalans- en prijseffekten van deze financieringswijze. Dit zal het
geval zijn, indien een, uit de inflatie voortvloeiend, tekort op de lopende
rekening op een acceptabele wijze kan worden gedekt door kapitaalimport.
Er zal onder andere moeten kunnen worden voldaan aan eventuele,  uit  de

kapitaalimport voort te vloeien, toekomstige rente-, dividend- en schuldaf-

lossingsverplichtingen. Wanneer daarentegen de inflatie resulteert in over-
spanning van de ekonomie, waardoor er louter een nominale stijging van
inkomens en prijzen optreedt en de betalingsbalans al te zeer in negatieve
zin wordt beinvloed, dient het gebruik van monetaire financieringsmidde-
len verminderd dan wel vermeden te worden. Er moet derhalve een scherp

onderscheid worden gemaakt tussen wenselijke, onder omstandigheden
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aanvaardbare en volstrekt verwerpelijke gevolgen van de inflatoire finan-
ciering. De diverse kategorieen van gevolgen zullen zich overigens veelal
simultaan doen gevoelen, waarbij mag worden aangenomen, dat in de
loop der tijd de samenstelling van de mengeling van aangename en onaan-
gename gevolgen in steeds ongunstiger zin zal veranderen:

V.7.1 HET EFFEKT VAN DE MONETAIRE FINANCIERING OP DE
ALGEMENE BEDRIJVIGHEID

Het verband tussen de inflatoire financiering en de daardoor geihduceerde
stijging van de waarde van het binnenlandse produkt kan op eenvoudige wijze
worden gelegd. Hierbij moet worden bedacht, dat deze financiering een
multiplier-proces op gang doet komen, dat zich zal voortzetten totdat de
ruimere geldstroom is geabsorbeerd door de gevolgen die het zelf oproept.
Deze zijn tweeledig. De inflatoire financiering zal een inkomensstijging
induceren, die vervolgens aanleiding zal geven tot enerzijds een oplopen van
de behoefte aan kasvoorraden voor het verrichten van lopende transakties
en anderzijds tot gedeeltelijke afvloeiing naar het buitenland van het ge-
kreterde of geaktiveerde geld wegens invoerbetalingen. De relatie tussen de
genoemde variabelen wordt tot uitdrukking gebracht door de formules (4)
en (6) betreffende de binnenlandse en buitenlandse monetaire impulsen.
Deze formules dienen, bij de thans aan de orde zijnde problematiek, zodanig
te worden geihterpreteerd, dat de vraag wordt gesteld hoe groot de inko-
mensstijging zal zijn, gegeven de waarden der impulsen. Het is duidelijk, dat
een dergelijke interpretatie slechts kan worden gehanteerd bij analyse van de
gang van zaken in het verleden, waarbij de gegevens betreffende het binnen-
landse produkt reeds uit statistische waarneming bekend zijn. Hiervan uit-
gaande en aangezien in paragraaf IV.2.3 is aangenomen dat:

AYt =  ll  (byt- 1 + byt) (11)

kan het verband tussen de inflatoire financiering en de inkomensaangroeiing
als volgt worden weergegeven:

6Yt - [Dt  + Et  + k. byt -1 1 (12)2 k+m

Vergelijking (12) maakt duidelijk, dat de in tabel 7 vermelde stijgingen van
de nominale bruto binnenlandse produktie nauwelijks zouden kunnen plaats-
vinden zonder inflatoire financiering. De stijgingen varieren recht evenredig
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met het totaal der monetaire impulsen en met de mutatie in het binnen-
landse produkt in de loop van het voorgaande jaar. Grafiek 3 illustreert, dat
het feitelijke beloop van die produktie in het algemeen in bevredigende mate
kan worden benaderd met behulp van deze vergelijking. Bij een waarde voor

1

m van 0,73 en voor k van 0,17 blijkt de monetaire multiplier - slechts
2k+m

0,93 te belopen, hetgeen uitzonderlijk laag te noemen is. Mede doordat een

groot deel van de inflatoire financieringsmiddelen een uitweg naar het bui-
tenland heeft gevonden, is de toename van het produktievolume per hoofd
van de bevolking, welke gedurende de periode 1957-1977 slechts gemiddeld
2% per jaar is geweest, ten achter gebleven bij de in het Nationaal Ont-
wikkelingsplan 1965 gestelde   norm van tenminste   3%.   Het in Suriname

gerealiseerde groeipercentage was in de jaren zeventig ook minder dan het
ter zake gestelde desideratum van het Tweede Ontwikkelingsdecennium van
de Verenigde Naties van ongeveer  3,5, dat daarentegen werd benaderd  door
de landen van Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied als geheel. Er kan der-
halve over het tijdvak 1957-1977 geenszins gunstig worden geoordeeld over
de groei van het produktievolume.

De tot stand gebrachte produktiegroei is des te teleurstellender, indien
wordt bedacht, dat deze groei - blijkens het gestelde in paragraaf I.2 -
vooral is veroorzaakt door een eenmalige niveauverhoging van de produktie-
kapaciteit als uitvloeisel  van  de in gebruikname  in   1965  van de installaties
voor verwerking van een deel van het ontgonnen bauxiet tot aluinaarde en
aluminium. De uitgaven van de overheid in het kader van de internationale
ontwikkelingssamenwerking hebben in mindere mate geleid tot direkte ver-
groting van de produktiekapaciteit, aangezien deze uitgaven in het bijzonder
in verband stonden met velerlei infrastrukturele projekten. Er is in onvol-
doende mate sprake geweest van een op gang komen van een ontwikkelings-
proces in de zin van een strukturele transformatie van de ekonomie, waarbij
er zodanige produktie-eenheden en onderlinge samenhangen daartussen

ontstaan, die een duurzame welvaartsverhoging op eigen kracht mogelijk
maken. Door het kleine aantal stuwende produktie-eenheden is er voorts
een nogal riskante eenzijdigheid ontstaan.

Als uitvloeisel van de hoge importquote is de, met de inflatoire financiering
gepaard gaande, vermeerdering van de vraag naar in het binnenland voortge-
brachte goederen en diensten fors gedrukt. In de additionele vraag is vooral
voorzien door opvoering van de import. Hierdoor zijn spanningen bij de bin-
nenlandse goederenvoorziening en bij de dienstverlening sterk verminderd. De
marginale importquote vertoonde bijgevolg  van  jaar  tot jaar fluktuaties,
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GRAFIEK 3
Feitelijke en berekende waarden van de verandering in het bruto binnenlandse produkt

en van het saldo op de totate rekening der niet-monetaire sektoren
(in miljoenen guidens)
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welke in het algemeen qua intensiteit en volgtijdelijkheid analoog verliepen
met de ontwikkeling van de bestedingen. Met name gedurende de jaren
vijftig, toen het proces van ekonomische ontwikkeling nog in een beginfase

verkeerde en er in het algemeen nog sprake was van een nogal ruim aanbod

op de arbeidsmarkt en van voldoende expansie van de binnenlandse voedsel-

voorziening, zijn in de redle sfeer de onaangename interne gevolgen van het
vraagexcedent beperkt gebleven. Naarmate echter het bestedingstempo in
de loop der tijd is verhoogd, is uiteraard de druk op de weinig elastische

en eenzijdig gerichte produktiekapaciteit allengs gestegen, overigens zonder
dat zich daarbij meestentijds overmatige fysieke spanningen en knelpunten
hebben doen gevoelen. Een faktor, die hiertoe eveneens heeft bijgedragen,
betreft de kapitaalintensieve wijze van uitvoering van het Brokopondopro-
jekt, waardoor geen excessief beroep is gedaan op de arbeidsmarkt, die klein

van omvang is en daardoor gemakkelijk uit haar evenwicht raakt. 10

Daarentegen hebben zich in sommige jaren, en dan in het bijzonder in
1960-1961  en  na  1974, toen de bestedingen  al  te zeer zijn opgevoerd en de

invoer niet steeds voldoende en tijdig is verruimd, tekenen van overspanning

van de ekonomie geopenbaard. Deze spanningen zijn voortgevloeid uit een
veelsoortig komplex van fysieke knelpunten, waardoor het binnenlandse
goederenaanbod ten achter is gebleven bij de door de monetaire financiering

opgestuwde vraag. Knelpunten zijn onder meer opgetreden op de markt van
vakbekwaam personeel, waarvan het aanbod in de loop van de jaren zeventig
is verminderd als uitvloeisel van een relatief omvangrijke emigratie. Hier

komt nog bij, dat de vraag naar arbeid verder is gestimuleerd door de ver-
schuiving in het sektorale patroon van de bestedingen ten gunste van de
overheid. De door de overheid geentameerde projekten zijn doorgaans ver-
houdingsgewijs arbeidsintensief. Aangezien deze bestedingen bovendien
voor een groot deel betrekking hebben op niet-direkt produktieve infra-
strukturele voorzieningen, dragen zij, zeker op korte termijn bezien, in
mindere mate bij tot verhoging van de produktie en de uitvoer en tot ver-
mindering van de bestedingsinflatie. Fysieke knelpunten zijn voorts gekon-
stateerd    bij de produktie van voedingsmiddelen, de bouwnijverheid,   de
direkt aan de konsumptieve sfeer grenzende kleine industrie en bij de dienst-
verlenende bedrijven, waaronder    in de sektoren distributie en transport.

In de open en kleine ekonomie van Suriname is de verbreking van het
monetaire evenwicht echter primair tot uitdrukking gekomen in de beta-
lingsbalans. Een verhoging van de, uit de bestedingsinflatie voort te vloeien,
schaarste op de goederen- en dienstenmarkt is tot op zekere hoogte door-

gaans voorkomen door verruiming van de import. De effekten van de mone-
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taire financiering op de produktie-omvang, de - door binnenlandse nlone-
taire faktoren veroorzaakte - prijsinflatie en op het interne evenwicht zijn
van mindere betekenis geweest. De hier bereikte konklusies illustreren, dat
eenvoudige analysetechnieken voldoende resultaten opleveren als het gaat
om bestudering van een doorzichtige ekonomische struktuur. Komplexe
modellen, waarbij onder andere expliciet rekening wordt gehouden met de
wisselwerking tussen de rede en de monetaire sfeer, kunnen wegens gebrek
aan statistisch materiaal niet aan de Surinaamse situatie worden getoetst.
Zij zouden overigens niet tot wezenlijk andere gevolgtrekkingen aanleiding
hebben gegeven. Dit valt onder meer af te leiden uit de resultaten, die zijn
verkregen bij toepassing van dergelijke modellen op "kleine" open industrie-
landen zoals Nederland: 1

V.7.2 00RZAKEN VAN DE PRIJSINFLATIE

Mede door het reaktieve importeffekt en als gevolg van de betrekkelijk
kleine stijging van het exportprijspeil van de handelspartners van Suriname
is, blijkens grafiek   4,   tot   1973 de prijsontwikkeling rustig verlopen.  Dit
wordt geindiceerd door het beloop van het prijsindexcijfer van de gezins-
konsumptie,  dat  in het tijdvak  1957-1972 met gemiddeld slechts circa 2%
per jaar is toegenomen. Deze stijging is, in vergelijking met die van de
kosten van levensonderhoud in de meeste andere ontwikkelingslanden, uit-
zonderlijk laag te noemen.  In de genoemde periode zijn, in de landen van
Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied, die kosten met gemiddeld ruim
20% per jaar gestegen. Het verschil in tempo van de prijsinflatie tussen
Suriname en de andere landen in met name Zuid-Amerika kan mede worden
verklaard uit de omstandigheid, dat laatstbedoelde landen, als gevolg van een
struktureel deviezentekort, meer van het buitenland zijn afgesloten. Een
excessief geldaanbod krijgt dan niet voldoende gelegenheid om naar het
buitenland weg te lekken, waardoor een proces van kumulatieve interne
prijsstijgingen op gang kan komen.

Ongeveer 45% van het pakket goederen en diensten, dat in Suriname als
basis dient voor de berekening van het prijsindexcijfer van de gezinskon-
sumptie, is van buitenlandse origine. De prijs van de geimporteerde goederen
in het pakket is gedurende het tijdvak 1957-1972 met 1,7% per jaar gestegen,
terwijl die van de goederen van binnenlandse oorsprong met 2,5%perjaaris
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GRAFIEK 4
Indikatoren van de interne en externe waarde van de guI(len
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toegenomen. De binnenlandse prijsstijging is vooral veroorzaakt  door  het
achterblijven van de lokale produktie van voedingsmiddelen bij de koopkrach-
tige vraag. Bij sommige produkten viel er op gezette tijden zelfs een absolute
daling van de produktie te konstateren. Vanwege het konsumptiepatroon van
de bevolking is het aandeel van binnenlandse voedingsmiddelen in het huis-
houdpakket relatief hoog, waardoor een prijsstijging van die voedingsmid-
delen sterk doorwerkt in het prijsindexcijfer. Overigens wordt, onder ver-
wijzing naar het gestelde in paragraaf III.1, eraan herinnerd, dat de officiale
prijsstatistieken gebrekkig zijn en dat de werkelijke prijsstijging waarschijn-
lijk groter is. Met het oog hierop is het Algemeen Bureau voor de Statistiek
enige tijd geleden begonnen met een nieuw budgetonderzoek en met het
samenstellen van een representatief huishoudpakket.

Sedert 1973 valt er in Suriname een zorgwekkende versnelling van de prijs-
inflatie waar te nemen. In de periode 1973-1977 is het prijsindexcijfer van
de  gezinskonsumptie met gemiddeld  11%  per jaar gestegen, hetgeen  ruim
5 maal groter is dan het stijgingstempo in de jaren 1957-1972. Desondanks
bleef de prijsinflatie ver ten achter bij die in de Zuid-Amerikaanse en Ca-
ralbische landen; aldaar verdubbelde de prijsstijging en bedroeg gemiddeld
41% per jaar. De binnenlandse koopkracht van de gulden is, uitgaande
van het beloop van het genoemde prijsindexcijfer, in die periode met 72%
gedaald. Voor het tijdvak 1957-1977 beliep die daling bijna 125%.

De versnelling van de prijsinflatie is veroorzaakt door een gekompliceerd
samenstel van binnen- en buitenlandse invloeden, die zich gelijktijdig hebben
doen  gevoelen en elkaar beurtelings hebben versterkt.12 Deze invloeden
kunnen worden gerubriceerd aan de hand van drie bekende benaderings-
wijzen van het inflatievraagstuk, die elk bepaalde aspekten van dat vraagstuk
belichten en die worden aangeduid met de begrippen kosten-, bestedings-
en monetaire inflatie. De kosteninflatie staat in verband met een autonome
toename van kostenkomponenten,  die zich veelal vanuit de reele sfeer doet
gelden. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend een oplopen van de lonen,
dat het akkres van de arbeidsproduktiviteit overtreft en dat niet wordt ge-
kompenseerd door een overeenkomstige vermindering van de overige inko-
mens. De kosteninflatie kan ook voortvloeien uit verhoging van het prijspeil
van geihiporteerde goederen en diensten  dan  wel  van de belastingen. Van
bestedingsinflatie wordt gesproken, indien de groei der bestedingen groter
is dan die van het volume van de binnenlandse produktie. Monetaire inflatie
tenslotte heeft betrekking op het overmatig financieren van bestedingen met
autonoom gekrederde monetaire middelen. Hiervan kan sprake zijn, indien
- bij een konstante omloopsnelheid van het geld - de toeneming van de
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geldhoeveelheid die van het volume van het binnenlandse produkt over-
treft.

Aangezien een verstoring van de ekonomische kringloop - blijkens de in
paragraaf III.2 gegeven uiteenzetting - slechts kan optreden voor zover het

geldgebruik daartoe de speelruimte biedt, wordt het ontstaan en het aan-
houden van de diverse vormen van inflatie gekonditioneerd door de mogelijk-

heid van een beroep op monetaire financieringsmiddelen. Aanhangers van
orthodoxe monetaire benaderingswijzen verwachten op grond hiervan van
de monetaire politiek vaak de grootste bijdrage tot bestrijding van de prijs-
inflatie. Eerder is er evenwel op gewezen, dat een te sterk aksent op de
monetaire politiek de nodige nadelen kan oproepen. Mede om deze reden

gaat in de onderhavige studie de voorkeur uit naar het volgen van de in para-

graaf 111 .4 geschetste gematigde monetaristische koers. Overigens zullen de

verschillende bepalende faktoren van de prijsinflatie in werkelijkheid met
elkaar verweven zijn, zodat    het    in de regel niet meevalt "oorzaak"    en
"gevolg" te onderscheiden. De diverse oorzaken kunnen ook moeilijk elk

afzonderlijk worden gekwantificeerd en naar rangorde van belangrijkheid
worden gerubriceerd.

Gelet op de struktuur van de Surinaamse ekonomie is het niettemin voor de

hand liggend de oorzaken van de waargenomen prijsinflatie in de eerste

plaats te zoeken in de verhouding van deze ekonomie met het buitenland. Bij
analyse van het ekonomische gebeuren blijken, zowel via het internationale
handels- als via het kapitaalverkeer, invloeden werkzaam te zijn geweest,
die voor een belangrijk deel een verklaring bieden voor de gekonstateerde
versnelling van de prijsin flatie.

Wat het intemationale handelsverkeer betreft, wordt gewezen  op de sinds

het begin van de jaren zeventig optredende acceleratie in het stijgingstempo
van de exportprijzen van de handelspartners van Suriname. Door het hoge
aandeel van buitenlandse goederen in de binnenlandse goederenvoorzie-

ning worden deze prijsstijgingen geimporteerd en hebben zij een wezen-

lijke invioed op het binnenlandse prijspeil. Bovendien hebben de toenmaals

aan het licht getreden spanningen in het internationale monetaire bestel en

de daaruit voortgevloeide wijzigingen in de wisselkoersverhoudingen de ex-

terne waarde van de Surinaamse gulden en de ruilvoet van het land niet

ongemoeid gelaten. Mede van invloed op de invoerprijzen zijn geweest de

verlaging van de goudwaarde van de gulden met 2,9% in 1971 en met 10% in
1973.  Voorts  is  in  deze  het in Suriname gehanteerde systeem van notering
van wisselkoersen van belang. Dit systeem is gebaseerd op vaste aan- en ver-
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koopkoersen voor de valuta, waarin ruim 60% van de buitenlandse trans-
akties worden afgewikkeld, te weten de Amerikaanse dollar. De koersen van
bepaalde andere valuta's worden bijna dagelijks afgeleid van de dollamote-
ringen op de Amsterdamse wisselmarkt. Hierdoor gaat een depreciatie van
de dollar op die markt gepaard met hogere koersen voor bijvoorbeeld diverse
Westeuropese valuta's in Suriname. De bijwagenfunktie, die de Surinaamse
gulden ten opzichte  van de dollar vervult, brengt met zich, dat de koersen
van de valuta's van een aantal andere industrielanden in eerste instantie
geheel autonoom tot stand komen en volledig los staan van de ter zake  in
Suriname bestaande vraag- en aanbodverhouding.

Gedurende de periode 1957-1977 is de dollarkoers in Suriname met 5%
gedaald, terwijl de Nederlandse gulden 47% duurder is geworden. Hier-
door  daalde de dollarkoers  van  Sf.   1,89   in   1957  tot  Sf.  1,79  in  1977.
Daarentegen steeg de gemiddelde koers per Nf. 100,- van Sf. 49,46 tot
Sf. 72,93. Rekening houdend met de stijging van de gemiddelde export-
prijzen van de Verenigde Staten van Noord-Amerika daalde de koopkracht
van de Surinaamse gulden, uitgedrukt in door dat land uitgevoerde produk-
ten, met 130%. In het geval van Nederland beliep de koopkrachtdaling
circa 150%. Eerder is berekend,  dat de binnenlandse koopkracht  van  de
gulden met 125% is teruggelopen. Deze cijfers indiceren, dat er geens.
zins kan worden gesproken van stabiliteit in de interne en externe waarde
van de Surinaamse gulden.

Wordt de koersontwikkeling van de valuta's van de belangrijkste handels-
partners van Suriname gewogen met het aandeel van de diverse landen in
zijn buitenlandse handel, dan blijkt  in de periode  1972-1977 de deprecia.
tie van de Surinaamse gulden in totaal circa 11% te belopen. Met de kop-
peling van de gulden aan de dollar wordt vooral gepoogd de konkurren-
tiepositie    van de Surinaamse exportindustrie te ondersteunen.   Een   glo-
bale indikator voor het beloop van het prijsaspekt van die positie kan
worden verkregen door de naar het handelspatroon gewogen gemiddelde
wisselkoers te korrigeren voor de relatieve mutaties in de exportprijzen van
de betrokken landen. Het resultaat van deze berekeningen wijst in de rich-
ting van het verbeteren van de konkurrentiepositie van Suriname in het
tijdvak 1972-1975 met 6% als gevolg van het verhoudingsgewijs fors oplopen
van de exportprijzen van zijn handelspartners. In de daarop volgende twee
jaar deed het tegendeel zich gevoelen, waardoor de konkurrentiepositie in
1977 opnieuw het in 1972 bereikte niveau benaderde.

Mede als uitvloeisel van het internationale konjunktuurbeloop trad er, on-
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danks de aanvankelijke verbetering van het prijsaspekt  van de konkurrentie-
positie, geen verhoging van het exportvolume op. Integendeel, de hoeveel-
heidsindex van de uitgevoerde bauxiet, aluinaarde en aluminium - welke
produkten ongeveer 80% van de totale exportwaarde vertegenwoordigen  -
daalde in de jaren 1972-1977 met 17%. Deze daling is goeddeels veroorzaakt
door de drastische vermindering van de wereldvraag naar bauxiet in de jaren
1975/1976,  die  in 1973 juist een opleving had laten zien. Bovendien heeft
de  invoering  van een bauxietheffing  in   1974 de konkurrentiepositie van het
Surinaamse produkt niet ongemoeid gelaten. Alleen de uitvoer van enkele
agrarische produkten, die 15% van het totaal uitmaakt, liet in het tijdvak
1972-1977 een noemenswaardige stijging zien, welke overigens geenszins
aan het koersbeloop alleen kon worden toegeschreven.

Aan de andere kant heeft de toenemingvan de koersen van de West-Europese
valuta's  en van de yen, aismede de in flatie in de desbetreffende landen, die
met ruim 40% het grootste deel van de goedereninvoer van Suriname voor
hun rekening nemen, de prijsinflatie in Suriname aangewakkerd. Het toe-
laten van de dating van de effektieve koers van de gulden is dan ook primair
gepaard gegaan met een substantieel hoger binnenlands prijsniveau. Wat men
door die daling, langs de weg van stijging van de export, hoopte te bereiken,
werd - mede door andere oorzaken, zoals het inzakken van de wereldmarkt
voor bauxiet - daarentegen niet gerealiseerd. Onder andere door de stijging
van de importprijzen en door de hoge importquote won integendeel het
inflatieproces aan kracht. De daarmee gepaard gaande toeneming van de
kosten van levensonderhoud resulteerde in oplopende lonen, die uiteindelijk
het aanvankelijke prijskonkurrentievoordeel   te niet deden. De looninflatie
werd mede aangewakkerd door het op grotere schaal toepassen van, in kol-
lektieve arbeidsovereenkomsten opgenomen, indexclausules. Voorts leidde
de, in paragraaf II.2 belichte, scheefgetrokken sektorale loonstruktuur tot
het stellen van gemiddelde looneisen, die tot op zekere hoogte waren afge-

stemd  op de lonen in sektoren  met de hoogste produktiviteit.

Uit de in Suriname opgedane ervaringen met de wisselkoerspraktijk, na het
in het begin van de jaren zeventig ineenstorten van het stelsel van vaste
wisselkoersen van het Internationale Monetaire Fonds, zou kunnen worden
geleerd, dat het toelaten van een effektieve depreciatie van de externe waarde
van de geldeenheid, op zichzelf bezien, geen afdoend middel is ter bevor-
dering van het interne en externe evenwicht. Het wisselkoersbeleid dient
in het algemeen zo veel mogelijk te worden gehanteerd ter beteugeling van
de prijsinflatie. Gebleken is, dat landen met een sterke valuta deze inflatie
effektiever kunnen bestrijden dan landen met op de valutamarkt wegzak-
kende koersen. 13
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Het verdient aanbeveling om de mdrites van het in Suriname toegepaste
wisselkoerssysteem opnieuw  aan een evaluatie te onderwerpen: 4 Onder-
zocht zou moeten worden of het - met het oog op bestrijding van de prijs-
inflatie - niet de voorkeur verdient om, in navolging van enkele andere
landen, de Surinaamse gulden in het vervolg te koppelen aan een gewogen

gemiddelde van de koers van zijn belangrijkste handelspartners. Mocht zulks
de konkurrentiepositie van de exportindustrie al te zeer aantasten, dan zou
in ieder geval de verplaatsing van de invoer naar relatief goedkoper geworden
gebieden moeten worden gestimuleerd.1 5 Bedacht moet worden, dat de
konkurrentiepositie van een land uiteraard niet alleen afhangt van de hoogte
van de wisselkoers. Andere faktoren hebben vaak een grotere invloed op de
prijs en de hoeveelheid te exporteren goederen. Het lijkt nauwelijks zin te
hebben de wisselkoers te verlagen, indien het hieruit voortvloeiende prijs-
voordeel wordt teniet gedaan door het oplopen van andere kostenfaktoren.
Het is evenmin raadzaam prijsvoordelen te kreeren als deze - bijvoorbeeld
als gevolg van velerlei fysieke knelpunten - niet kunnen resulteren in uit-
breiding van de produktiekapaciteit en in vergroting van de hoeveelheid
te exporteren goederen. Hetzelfde geldt, indien voor deze goederen geen
ekonomisch verantwoorde afzet te vinden is mede als uitvloeisel van het
laten afweten van de buitenlandse vraag. Onder deze omstandigheden mag
worden verwacht, dat verlaging van de wisselkoers per satdo primair zal
leiden tot aanwakkering van de prijsinflatie. Een probleem is, dat ook bij de
onderhavige materie de vele meespelende faktoren moeilijk enigszins nauw-
keurig te kwantificeren zijn, hetgeen het noodzakelijke proces van het cijfer-
matig afwegen van voor- en nadelen ten zeerste belemmert. Hierdoor kan
het voorkomen, dat verschillend zal worden gedacht over de aan de diverse
faktoren toe te kennen gewichten.

Na deze korte uitwijding over de wisselkoersproblematiek kan met betrek-
king tot de oorzaken van de in Suriname waargenomen versnelling van de
prijsinflatie worden gesteld, dat deze versnelling ook in verband valt te
brengen met de opvoering van het inkomende buitenlandse kapitaal in het
kader van de internationale samenwerking. Mede als gevolg hiervan zijn de
bestedingen  van de binnenlandse sektoren gedurende de periode 1973-1977
gemiddeld  ruim 7% hoger geweest dan de binnenlandse produktie, verge-
leken met 4,5% in het tijdvak 1967-1972. De kapitaalimport heeft nieuwe
impulsen gegeven aan de bestedings- en monetaire inflatie in een tijd van
dating van de absorptiekapaciteit van de ekonomie, onder andere door de
emigratie. In bepaalde bedrijfstakken, waar het binnenlandse aanbod van
goederen en diensten ontoereikend was en aanvulling van dit aanbodtekort
uit het buitenland niet of in onvoldoende mate heeft plaatsgevonden, heb-
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ben knelpunten zich doen gelden, die de prijsinflatie verder hebben opge-
stuwd. Zo is men in de onderhavige periode, ondanks de bestaande werk-
loosheid, gekonfronteerd met gebrek aan diverse kategorietn arbeid. Mede

hierdoor zijn in een aantal gevallen loonsverhogingen gerealiseerd, die
de stijging van de arbeidsproduktiviteit hebben overtroffen. Aangezien in de
periode 1973-1977 de, door middel van kollektieve arbeidsovereenkomsten,
gerealiseerde loonstijgingen gemiddeld ruim 12% beliepen, terwijl in dat tijd-

vak het prijsindexcijfer van de gezinskonsumptie jaarlijks met 11% toenam,
mag worden aangenomen, dat de gemiddelde re8le loonsverhoging in dat
tijdvak bescheiden was.

De gestegen lonen zijn voor een deel gefinancierd door een verschuiving in
de kategoriale inkomensverdeling. De arbeidsinkomensquote nam met bijna
een  derde  toe en bereikte  in  1977 het niveau van ongeveer 50%. Dit percen-
tage ligt in het algemeen hoger dan dat van andere ontwikkelingslanden met
een soortgelijke ekonomische struktuur als de Surinaamse. De verschuiving
in de inkomensverdeling kan mede worden gezien als een reflektie van de
gewijzigde schaarsteverhoudingen tussen de produktiefaktoren arbeid en
kapitaal. Onder deze omstandigheden is het geenszins verwonderlijk, dat het
aksent meer wordt gelegd op kapitaalintensieve produktietechnieken. De
loonontwikketing heeft de nodige nadelige neveneffekten met zich gebracht
in de vorm van verzwaring van de overheidsfinancian, verzwakking van de
rentabiliteit en konkurrentiekracht van het bedrijfsleven, verslechtering van
de betalingsbalans en stijging van de prijzen. Om het tekort aan arbeid op

te vangen is voorts de arbeidsimport vergroot.

De prijsinflatie is hand in hand gegaan met een excessieve groei van de geld-
hoeveelheid, die op zijn beurt deze inflatie mogelijk heeft gemaakt en heeft
aangewakkerd. Uit de bovengegeven beschouwing valt af te leiden, dat de
geldgroei tot op zekere hoogte als een onvermijdelijk gevolg van geitnpor-
teerde kostenstijgingen moet worden aangemerkt, die vervolgens mede aan-

leiding hebben gegeven tot het oplopen van binnenlandse kostenkompo-
nenten. Daarnaast is - blijkens de uitvoerige explicatie in paragraaf V.3 -
het akkres van de geldhoeveelheid primair teweeggebracht door kapitaal-
invoer. De verantwoordelijkheid voor die invoer en voor de daarmee gepaard
gaande bestedings- en monetaire inflatie moet goeddeels bij de overheid
worden gelegd, die bovendien  in   1973  en   1977  een fors beroep heeft  ge-
daan op binnenlandse bronnen van geldschepping. Zoals in paragraaf V.6 is
uiteengezet, heeft de overheid  in de jaren  1973-1977 ook voorop gelopen
bij de expansie van de bestedingen. De overheidsbestedingen gingen ver-
houdingsgewijs uit boven de bereikbare vermeerdering van het binnenlandse
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produktievolume, zonder dat daarbij de bestedingen van de private sektor
in overeenkomstige mate daalden. Op deze wijze werd de kracht van de
bestedingsinflatie en die van de prijsinflatie vergroot.

V.7.3 DE INSOLVABILITEIT VAN DE VOLKSHUISHOUDING

De kontinue verbreking van het monetaire evenwicht gedurende het tijdvak
1957-1977 heeft zich, zoals  uit het voorgaande  valt  op te maken, doorgaans
niet primair gemanifesteerd door spanningen in de reele sfeer. Deze span-
ningen zijn veeleer tot uitdrukking gekomen in de financitle sfeer, in het
bijzonder in de overheidsfinancien en de betalingsbalans. Het ter financie-
ring van de ekonomische ontwikkeling geihiporteerde kapitaal bracht, naast

beperking van de ekonomische zelfstandigheid, de nodige verplichtingen met
zich. Voor zover het kapitaal niet in de vorm van schenkingen werd ver-
kregen, moest worden voldaan aan de overeengekomen schuldaflossingen
en aan de plicht tot betaling van interest en dividend. Dit laatste heeft
geresulteerd in een aanzientijk deficit op de kapitaalopbrengstenbalans,
dat tot 1971 opliep. Uitgedrukt in procenten van het binnenlandse produkt
isdit deficit gestegen van ongeveer 7%in 1957 tot bijna 15%in 1971.Dit
percentage is daarna teruggelopen, voornamelijk als gevolg van de dating
van de winstovermakingen van bauxietondernemingen. Van bijzondere
invloed op deze overmakingen is geweest de Landsverordening van 30
december 1974 (G.B. No. 94) betreffende de heffing op bauxiet, welke de
overheid in staat heeft gesteld haar aandeel  in  de uit deze grondstof verkre-
gen inkomsten op te voeren. Daarnaast is de rendementspositie van die on-
dernemingen verzwakt door het ongunstige beloop van de internationale
konjunktuur en door kostenstijgingen.

Door de voortdurende stijging van de, niet in het kader van de ontwikkelings-
samenwerking gefinancierde, overheidsuitgaven en het daarbij ten achter-
blijven van de binnentandse inkomsten, is de financiele positie van de  over-
heid onder toenemende druk komen te staan. De budgettaire situatie is
allengs verslechterd, waardoor op gezette tijden zodanige financierings-

problemen ontstonden, dat een beroep moest worden gedaan op Neder-
land ter verhoging van de financidle hulp en tot het verzachten van ver-
vallende schuldaflossingsverplichtingen.   Als   uitvloeisel van bestaande  li-
quiditeitsproblemen   is de overheid voorts sedert   1963   niet  meer in staat
gebleken bij te dragen tot financiering van op de ontwikkelingsdienst der
begroting voorkomende projekten. Die financiering wordt sindsdien geheel
door het buitenland verricht. De daarmee gepaard gaande kapitaalimport
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heeft weliswaar de financiele zorgen van de overheid op korte termijn ver-
licht en de instandhouding van het peil der bestedingen mogelijk gemaakt,
doch heeft anderzijds geresulteerd in een aanzienlijke stijging van de buiten-
landse schuld van Surinarne. Per ultimo 1974 bereikte deze schuld het
niveau van ruim 30% van het binnenlandse produkt, terwijl de te betalen

rente en aflossing als percentage van de exportontvangsten in dat jaar on-
geveer 10 beliep. Volgens internationale maatstaven worden landen met een

16
dergelijke debt-service ratio geacht de gevarenzone te hebben bereikt.

De beschouwingen van dit hoofdstuk voeren tot de konklusie, dat de aan-
houdende verbrekingvan het monetaire evenwicht  niet in voldoende  mate

heeft geleid tot vermeerdering van de produktie en de export, waardoor ten-
slotte de solvabiliteit van de volkshuishouding werd ondergraven. Er was een
situatie bereikt, waarbij niet langer was gewaarborgd, dat het land aan zijn
betalingsverplichtingen jegens het buitenland zou kunnen voldoen. Deze
solvabiliteit kon uiteindelijk alleen worden hersteld, doordat - bij gelegen-
heid van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname - algehele kwijt-
schelding van de toenmaals uitstaande schuld aan de Staat der Nederlanden
ten belope van Sf. 235 miljoen werd verkregen. Zonder deze kwijtschelding
zou niet kunnen worden ontkomen aan een nog grotere dating van de interne
en externe waarde  van de gulden, alsmede aan een drastische vermindering
van het bestedingspeil. De kwijtschelding valt te beschouwen als een deus ex

machina, die het land van een welhaast onvermijdelijke financiale ineen-

storting heeft gevrijwaard. Per ultimo   1977  was de totale overheidsschuld

gedaald tot  Sf. 38,4 miljoen of 3% van het bruto binnenlandse produkt in de

loop van dat jaar. Van het genoemde bedrag had 74% betrekking op binnen-

landse schuldverplichtingen. Door de genoemde kwijtschelding werd Suri-
name in staat gesteld om nagenoeg onbelast met buitenlandse schulden uit
het verleden aan de uitvoering  van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma
Suriname te gaan werken.
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VI

MONETAIRE ASPEKTEN VAN HET TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGSPROCES

VI.1 INLEIDING

Uit de in hoofdstuk V gegeven analyse van de monetaire ontwikkeling in
Suriname gedurende de periode 1957-1977 valt te leren, dat een proces van

ekonomische expansie alleen op gang kan worden gebracht en in stand is te

houden, indien een beroep wordt gedaan op monetaire financieringsmidde-
len. Voorts is gekonstateerd, dat het bedoelde beroep - als uitvloeisel van
de struktuur van de Surinaamse volkshuishouding en van de ontwikkelings-
fase, waarin zij zich bevindt - naast het voordeel van een, in de regel nogal
bescheiden, verhoging van de algemene bedrijvigheid, de nodige nadelige
gevolgen met zich brengt. Deze gevolgen manifesteren zich in het bijzonder

in de betalingsbalans en de overheidsfinancien. Met het oog hierop moet
worden vastgesteld, dat een beroep op monetaire financiering alleen toelaat-
baar is te achten, indien simultaan de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1.  ln de kleine  en open ekonomie van Suriname, waar monetaire financie-
ring vooral leidt tot afvloeiing van geld naar het buitenland, vereist bewaring

van het betalingsbalansevenwicht, dat de monetaire financieringsmiddelen
in hoofdzaak uit het buitenland afkomstig zijn (E > 0). Daarentegen ware
de uiterste terughoudendheid te betrachten bij een beroep op binnenlandse
bronnen van monetaire financiering. Deze voorwaarden komen erop neer,
dat de monetaire financiering normaliter niet gepaard mag gaan met verbre-

king van de binnenlandse monetaire neutraliteit (D = o). Aangezien een tekort

op de lopende rekening van de betalingsbalans van Suriname vooralsnog
welhaast onvermijdelijk lijkt, zal - ter voortzetting van het proces van eko-

nomische ontwikkeling en ter ondersteuning van de betalingsbalans - offi-
ciele buitenlandse kapitaalverstrekking en invoer van partikulier kapitaal
niet kunnen worden gemist.1
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2. Aan de andere kant behoren er stringente grenzen te worden gesteld aan
de mate waarin additionele koopkracht in de ekonomie wordt gepompt.
Door de kleine omvang van de Surinaamse volkshuishouding en haar be-
perkte absorptiekapaciteit is zij gemakkelijk uit haar evenwicht te brengen
door een snelle en ongelijkmatige opvoering van het bestedingstempo. Om
overspanning te voorkomen, is het geboden een plafund te stellen aan het
beroep op monetaire financiering. Het plafond dient een zodanige hoogte
te hebben, dat de vraag naar in het binnenland voortgebrachte goederen en
diensten in overeenstemming is met het waarschijnlijk bereikbare volume
van de binnenlandse produktie.2 Dit betekent, dat realisatie van monetair
evenwicht op het niveau van kapaciteitsevenwicht moet worden nagestreefd.

3. Ter waarborging van de solvabiliteit van de volkshuishouding moeten
tenslotte de uit het buitenland verkregen financieringsmiddelen in een rich-
ting worden aangewend, die voldoende deviezen genereert om te kunnen
voldoen aan de in het verschiet liggende rente- en schuldaflossingsverplich-
tingen. Buitenlandse leningen, die niet uitmonden in een aanvaardbare ver-
hoging van zowel de produktie  als de export, dienen  in de regel  niet  te
worden afgesloten. Voor zover zulks toch geschiedt, zal daardoor de schuld-
positie van het land worden verzwaard, terwijl de betalingsbalans zal worden
verzwakt. De financieringsproblemen worden dan enket vooruit geschoven
en   zullen   zich   op een gegeven moment  in de toekomst doen gelden.   De
mogelijkheid tot financiering van bestedingen door middel van het aangaan
van leningen in het buitenland wordt begrensd door de eisen, die een goed
financieringsbeleid stelt: In wezen zou dezelfde selektiviteit     in    acht
moeten worden genomen bij een belangrijk deel van de, in het kader van de
internationale ontwikkelingssamenwerking verkregen, schenkingen. Ten
einde de afhankelijkheid van de donorlanden te verkleinen, ware het te ver-
kiezen die schenkingen zoveel mogelijk aan te wenden ter opvoering van de
produktiekapaciteit  en ter vermeerdering  van de exportpotentie van Suri-
name. Hierbij wordt aangetekend, dat een goede technische en maatschap-
pelijke infrastruktuur een conditio sine qua non vormt voor de exploitatie
van de in Suriname aanwezige natuurlijke hulpbronnen, alsmede voor het
produceren en exporteren. Daardoor zijn investeringen in infrastrukturele
projekten in beginsel even produktief als investeringen in bedrijfsmiddelen.
Het probleem is, dat deze projekten vaak pas na lange tijd vruchten af-
werpen en dat het geenszins bij voorbaat vaststaat in hoeverre zij door direkt
produktieve investeringen zullen worden gevolgd.

De konklusies van de analyse van de monetaire ontwikkeling gedurende de
periode 1957-1977, zijn geheel in overeenstemming met het resultaat van
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de in hoofdstuk III gegeven beschouwingen van meer algemene aard. Deze
konklusies - die betrekking hebben op de te vervullen voorwaarden bij een

onvermijdelijk beroep op monetaire financiering - kunnen eveneens als
vertrekpunt dienen bij de, in het onderhavige hoofdstuk aan de orde te stel-
len, problematiek van de monetaire aspekten van het toekomstige ontwikke-
lingsproces. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit proces - althans tot het
begin van de jaren negentig - in essentie bepaalde karakteristieken dragen,
die een opvallende gelijkenis zullen vertonen met die, welke zijn waarge-
nomen gedurende het tijdvak 1957-1977.  In het lopende decennium  zal de
ekonomie van Suriname opnieuw onder invloed komen te staan van een
aanmerkelijke autonome en nogal abrupte verhoging van de bestedingen.
Deze verhoging staat in hoofdzaak in verband met de uitvoering van het
Meetjaren Ontwikkelingsprogramma Suriname.  Bij een volledig en gelijk-
matige verwezenlijking van dit programma zal het jaarlijkse niveau van de
ontwikkelingsbestedingen - gemeten in konstante prijzen - ten opzichte
van dat van 1974 tenminste verzesvoudigd worden. Mede door de beschei-

den absorptiekapaciteit van de Surinaamse ekonomie kon evenwel het
geplande bestedingspeil in het tijdvak 1975-1979 bij lange na niet worden
gerealiseerd:    In het laatstgenoemde tijdvak werd niettemin in nominale
termen bijna een verdrievoudiging bereikt.

Doordat Nederland een bedrag  van  Nf. 3,5 miljard beschikbaar heeft
gesteld ter medefinanciering van het Meerjaren Ontwikkelingsprogram-
ma Suriname, zal de uitvoering van dat programma gepaard gaan met een
relatie f omvangrijke toestroming van buitenlands geldkapitaal.    Van    de
Nederlandse bijdrage heeft bijna 90% betrekking op schenkingen ter finan-
ciering van projekten, terwijl het overige in verband staat met het verstrekken
van eventuele garanties ten behoeve van leningen van derden. Daarnaast
werd  - zoals opgemerkt in paragraaf V.7.3  -  de in november  1975  uit-
staande schuld van Suriname aan de Staat der Nederlanden geheel kwijt-
gescholden. Bedacht dient te worden, dat de te ontvangen ontwikkelingshulp
in nominate bedragen luidt en dat inmiddels Nf. 700 miljoen van deze hulp
is gereserveerd ter dekking van kostenstijgingen. Het aandeel van Nederland
in de financiering van het oorspronkelijke programma zal derhalve allengs
afnemen met het voortschrijden van de prijsinflatie en bij het ongewijzigd
blijven van de ter zake tussen Nederland en Suriname gesloten overeenkomst.

Hoe dit ook zij, de kapitaalimport zal in de komende jaren een dominerende
rol blijven spelen, te meer omdat men bij de opstelling van het programma
ervan is uitgegaan, dat ook buitenlandse financieringsmiddelen zullen worden
aangetrokken van andere donorlanden, internationale organisaties en  van
de private sektor. Dit is, zoals opgemerkt in paragraaf V.7, overigens geenszins
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verwonderlijk, indien wordt gelet op de bestaande wanverhouding tussen
de voorhanden zijnde hoeveelheid natuur enerzijds en de overige produktie-
faktoren anderzijds. Deze wanverhouding noodzaakt tot import van geld-
kapitaal en geschoolde arbeid ten einde de natuurlijke hulpbronnen in
redelijke mate tot exploitatie te kunnen brengen.

In het volgende wordt nader ingegaan op de voorwaarden, die zowel in de
goederen- alsook in de geldsfeer dienen te worden vervuld, opdat de ver-
wachte verhoging van het bestedingsniveau kan worden gerealiseerd, onder
handhaving van evenwichtige monetaire verhoudingen. Het gaat hierbij om
beantwoording van de vraag welke voorwaarden moeten worden vervuld,
om de realisatie van monetair evenwicht op een zo hoog mogelijk niveau
van algemene bedrijvigheid te waarborgen. Daartoe zal een eenvoudig sys-
teem van financiele programmering worden gepresenteerd, dat is toegespitst
op de behoefte van de monetaire autoriteiten aan een hulpmiddel bij het
uitstippelen van het door hen te voeren beleid. Bij het ontwerpen van dit
systeem is er naar gestreefd het aantal funktionele samenhangen zo klein
mogelijk te houden, zodat met beperkte statistische gegevens toch nog een
globaal, doch afdoend inzicht kan worden verkregen in de fundamentele
krachten, die het nionetaire ontwikkelingsproces bepalen. Dit noodzaakt
tot het introduceren van een aantal vereenvoudigde vooronderstellingen,
dat in de loop van dit hoofdstuk ter sprake zal worden gebracht. Door het
open karakter van het systeem blijft het mogelijk nuanceringen aan te
brengen, indien dit in de praktijk wenselijk zou blijken te zijn. Om deze
nuanceringen te kunnen aanbrengen, zullen uiteraard eerst de kwantiteit en
de kwaliteit van het beschikbare statistische materiaal dienen te worden
opgevoerd.

VI.2  KONDITIES VOOR MONETAIR EVENWICHT IN DE GOEDEREN-
SFEER

In hoofdstuk III werd uitvoerig stilgestaan bij de inhoud van de begrippen
monetair evenwicht en kapaciteitsevenwicht. Ook werd ingegaan op de bij-
zondere betekenis, die aan deze begrippen moet worden toegekend bij het
formuleren van het monetaire beleid. Aldaar werd monetair evenwicht op
tweerlei wijzen gedefinieerd, te weten in termen van de geld- en in die
van de goederensfeer. In laatstbedoelde termen werd monetair evenwicht
omschreven als een situatie, waarbij er in een zekere periode sprake is van
gelijkheid tussen de aktieve bestedingen en het autonoom bepaalde aanbod
van goederen en diensten. Uitgaande van monetair evenwicht in de hier
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bedoelde zin, zal, bij vergroting van de koopkracht, het monetaire evenwicht

gehandhaafd blijven, indien   in   de,   door die vergroting veroorzaakte, extra
vraag naar goederen en diensten wordt voorzien door een navenante opvoe-
ring van het aanbod.

In paragraaf III.2 werd uiteengezet, dat het begrip monetair evenwicht uit-
sluitend betrekking heeft op aktieve grootheden. Deze refereren aan de
voornemens van de ekonomische subjekten. Plotselinge en onverwachte
invloeden op deze grootheden behoren buiten beschouwing te worden gela-
ten. Een moeilijkheid is hoe de aktieve grootheden kunnen worden gekwan-
tificeerd. Doorgaans  kan deze moeilijkheid goeddeels worden ondervangen
door uit te gaan van in volume-termen uitgedrukte variabelen, welke zijn

gekorrigeerd voor onvermijdelijk geachte, door niet-monetaire faktoren
van binnenlandse oorsprong veroorzaakte, prijsstijgingen. Deze faktoren
kunnen bijvoorbeeld in verband staan met het oplopen van de prijs van
geihiporteerde goederen of met een, door een misoogst ontstane, tekort
aan bepaalde levensmiddelen. De autonome faktoren kunnen in de regel
niet doelmatig worden bestreden door middel van de monetaire politiek.
Wanneer zij zich doen gevoelen zouden de monetaire autoriteiten onder
bepaalde omstandigheden noodgedwongen kunnen besluiten middelen te
kredren ter gehele of gedeeltelijke financiering van de daardoor ontstane
extra geldbehoefte. In paragraaf V.4 is opgemerkt, dat de geldschepping in
die gevallen niet kan worden gezien als oorzaak van de prijsstijging, doch
veeleer als een gevolg van deze stijging. De beoordeling van de vraag of mid-
delen ter beschikking kunnen worden gesteld voor het financieren van
prijsstijgingen zal vooral dienen te geschieden op grond van de ontwikkeling
van de betalingsbalans.

Het feit dat hier wordt gewerkt met aktieve grootheden, wordt in onder-
staande formules tot uitdrukking gebracht door het plaatsen van een streepje
boven de desbetre ffende symbolen, waaraan voorts de volgende betekenis

is toegekend:

Y  = binnenlands produkt tegen marktprijzen
U  = totale vraag naar goederen en diensten
C  = konsumptieve bestedingen
I = investeringen
X =  uitvoer van goederen en diensten
M =  invoer van goederen en diensten
Suffix t = periode-aanduiding
Suffix Bi = goederen en diensten van binnenlandse oorsprong
Suffix Bu = goederen en diensten van buitenlandse oorsprong
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Na het voorgaande kan worden geschreven,   dat   er   in de uitgangssituatie
monetair evenwicht is, indien:

0,_1 -Y -1 + t-1                                  (1)
Ingeval van vergroting van de koopkrachtstroom zal het monetaire evenwicht
op een hoger niveau tot stand komen, indien is voldaan aan de volgende
evenwichtskonditie:

ACt - 84 + AT, + Axt = Aft + AMt                                      (2)

De totale invoer van goederen en diensten is per definitie gelijk aan de som
van de invoer van voor het binnenland bestemde konsumptie- en investe-
ringsgoederen en van het importaandeel van de export, zodat:

Asit - ACBu + NIPU + AXPU                                                  (3)

moet gelden, dat:

bopi = jc,Bi + AP,i + A-Xpi = Apt                         (4)

Vergelijking (4) toont op duidelijke wijze, dat er ook van monetair evenwicht
kan worden gesproken, indien de vraag naar in het binnenland voortgebrachte
goederen en diensten (AUt') spontaan in de pas loopt met het in het binnen-
land geproduceerde aanbod  (6Yt ). Een nader inzicht in de kondities voor
monetair evenwicht in de goederensfeer kan worden verkregen door na te
gaan, welke achterliggende faktoren uiteindelijk bepalend zijn voor de mate
waarin een vergroting van de koopkracht resulteert in opvoering van de
binnenlandse vraag naar en het aanbod van goederen en diensten. In het vol-
gende worden deze faktoren onder de loep genomen.

VI.2.1 HET BESTEDINGSEFFEKT VAN EEN KOOPKRACHTVER-
GROTING

Een door een autonome vergroting van de koopkrachtstroom mogelijk ge-
maakte opvoering van de bestedingen leidt in eerste instantie tot toeneming
van het binnenlandse inkomen, met een bedrag, dat overeenstemt met de
aankoopwaarde van in het binnenland geproduceerde goederen en diensten.
Het begrip autonoom is hier gebruikt in de zin van een koopkrachtvergro-
ting, die de oorzaak en dus niet het gevolg is van verbreking van het mone-
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taire evenwicht. Het resterende deel van de koopkracht vindt een uitweg
naar het buitenland. Het effekt van de koopkrachtvergroting op het ekono.
mische proces is hiermee niet betindigd. Het hogere inkomen beihvloedt
- voor zover het niet wordt opgepot - immers ook de binnen- en buiten-
landse bestedingen, die vervolgens het inkomen niet ongemoeid laten. Aldus
komt een bewegingsproces op gang, dat - bij afwezigheid van nieuwe auto-

nome invloeden - eerst zal zijn uitgewerkt, wanneer de initiele vergroting
van de koopkracht volledig is geabsorbeerd door de inkomensverhoging en
autonome oppottingen dan wel naar het buitenland is weggelekt.

Het uiteindelijke effekt van de koopkrachtvergroting op de binnenlandse

bestedingen valt op eenvoudige wijze te bepalen met behulp van een vraag-

model van het Keynesiaanse type.5 Hier wordt de minst gedetailleerde

variant van dit model gebruikt. Deze betrekt slechts zes variabelen in be-
schouwing, te weten: het binnenlandse inkomen, de konsumptie, de bespa-

ringen, de investeringen, alsmede de in- en uitvoer van goederen en diensten.

De genoemde bestedingskategorieen, uitgezonderd de uitvoer, en de bespa-
ringen worden geacht uit twee delen te bestaan, namelijk: een autonoom

of exogeen en een geihduceerd of endogeen deel. Als kriterium voor het
onderscheiden van die delen wordt gehanteerd het al dan niet afhankelijk
zijn van een variabele van veranderingen in het binnenlandse inkomen. Het

begrip autonoom wordt gebruikt in de zin van niet afhankelijk van het
beloop van het binnenlandse inkomen. Naarmate deze afhankelijkheid ver-
ondersteld wordt aanwezig te zijn, wordt aangenomen, dat de variabele een

geihduceerd karakter heeft.

De genoemde variabelen worden zoals gezegd niet uitsluitend bepaald door
het binnenlandse inkomen. Van invloed op deze variabelen is ook een kom-

plex geheel van overige faktoren, waarvan genoemd kunnen worden: de

grootte en de bezettingsgraad van de in het verleden opgebouwde produktie-
kapaciteit, de waarde    van    uit het buitenland verkregen vermogensover-

drachten, de winstverwachtingen bij het nemen van investeringsbeslissingen,
de internationale konkurrentiepositie en de konjunkturele situatie bij de
handelspartners. Van de autonome faktoren zijn in Suriname in het bijzonder

de uit het buitenland verkregen vermogensoverdrachten van belang. Zoudeti
deze komen te vervallen, dan zou men genoodzaakt zijn het bestaande

invoeroverschot terug te dringen, waardoor de bestedingen van de bin-
nenlandse sektoren in sterke mate zouden moeten worden ingekrompen.
De genoemde faktoren zijn niet expliciet in het model tot uitdrukking ge-
bracht. Hun invloed doet zich gevoelen via het autonome deel van de va-
riabelen.
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Het vraagmodel is opgebouwd uit vijf vergelijkingen, waarvan vier weergeven
welke vooronderstellingen zijn gemaakt ten aanzien van het autonome dan
wel het geihduceerde karakter van de bestedingskategoriean. De vijfde verge-
lijking geeft aan, welke voorwaarde moet worden vervuld ter realisering van
het monetaire evenwicht. Met betrekking tot de konsumptie, de investeringen
en de invoer is aangenomen, dat deze variabelen voor een deel een vaste
endogene afhankelijkheid vertonen van mutaties in het inkomen. Elke feite-
lijke afwijking  van dit verband wordt aan exogene invloeden toegeschreven.
De export is ten volle als autonome variabele aangemerkt. Problematisch is,
dat de uitkomst van het model afhankelijk is van de mate van aktualiteit
van de gemaakte vooronderstellingen ten aanzien van het al dan niet exogeen
zijn van de diverse bestedingskategorieen. In het bijzonder de aanname van
volledige exogeniteit van de export wekt twijfels. Wanneer evenwel deze
vooronderstelling wordt losgelaten en ook de export deels in relatie wordt
gebracht met Y, geeft het model - uitgaande van gegevens voor de ekonomie
van  Suriname - onrealistische uitkomsten.

Het vraagmodel kan nu als volgt worden weergegeven:

De konsumptiefunktie:

ACt = C.AYt + LJCa,t                                                               (5)

De investeringsfunktie:

it = i.bvt + bia.t                                                                  (6)

De exportfunktie:
-  -

Axt = sxit                                                                (7)

De invoerfunktie:

ANit = m.6-Yt + AMa,t                                                        (8)

De evenwichtskonditie voor monetair evenwicht:

Aft + 8Mt = Aut = Act + Art + Axt                                           (9)

Uitgaande van de vooronderstelling, dat het door een koopkrachtvergroting
in gang gezette bewegingsproces zich volledig binnen dezelfde jaarperiode
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(t) voltrekt, kan uit de vergelijkingen (5) tot en met (9) de volgende herleide

vormvergelijking worden afgeleid:

1 -
&Yt = (Afa,t + da,t + A a.t - AMa.t) (10)

1-c-i+m

Indien de autonome bestedingskomponenten  ACa,t  + AIa,t  +  AXa,t  in het
vervolg worden weergegeven met het symbool AUa,t en de som van de mar-

ginale konsumptie- (c) en de investeringsquote (i) wordt gelijkgesteld aan de
totale bestedingsquote van de binnenlandse sektoren (u) kan, omdat volgens

(4) Apt = AUPi, vergelijking (10) als volgt worden herschreven:

bopi = .(A-ua t - AMa,t) (11)
1-u+m   '

Ondanks de vergaande vereenvoudigingen, die aan het onderhavige vraag-
model ten grondslag liggen, geeft vergelijking (11) een nogal afdoend ant-

woord op de vraag over het uiteindelijke bestedingseffekt van een koop-
krachtvergroting. Het blijkt, dat dit effekt niet uitsluitend afhankelijk is van

het oorspronkelijk in het binnenland aangewende deel van de koopkracht-
vergroting (AUa,t  - AMa,t). doch evenzeer van de waarde van de zogeheten

1

bestedingsmultiplier 1-u+m

Als    gevolg    van de specifieke struktuur   en de ontwikkelingsfase, waarin

de Surinaamse ekonomie zich bevindt, is deze multiplier betrekkelijk
klein. Op basis van gegevens over de periode 1957-1977 en uitgaande van de
hier besproken versie van de bestedingsmultiplier kan de waarde ervan wor-

den  geschat  op  1,45. Deze waarde is gebaseerd  op  c  =  0,82,  i =  0,22 en
m  =  0,73. De quoten zijn verkregen door statistische toetsing van de niveau-

variant van de vergelijkingen (5), (6) en (8) met behulp van de methode van

de kleinste kwadraten en gebruik makend van de in hoofdstuk V vermelde

gegevens. De toetsing leverde de volgende resultaten op:

C = 0,82 Y+8                                                 (5')
(0,02) (10) R = 0.99

I  = 0,22 Y + 15                                             (6')
(0,02) (12) R =  0,99

M = 0,73 Y - 32                                             (8')
(0,02) (12) R = 0,99
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VI.2.2 HET KAPACITEITSEFFEKT VAN EEN KOOPKRACHTVER-
GROTING

Aan de, uit het bestedingseffekt van een koopkrachtvergroting voortvloeien-
de, grotere vraag naar in het binnenland voortgebrachte goederen en dien-
sten kan alleen worden voldaan, indien de binnenlandse produktie tijdig
dienovereenkomstig wordt opgevoerd. Hierbij speelt uiteindelijk in hoofd-
zaak een drietal faktoren een rol, te weten: de omvang van de kapitaal-
goederenvoorraad, de kapitaalkoe fficient   (g)   en   de   tijd, die verstrijkt   al-
vorens investeringen, die beogen de produktiekapaciteit te verruimen, daad-
werkelijk een bijdrage leveren tot vermeerdering van de produktie.

De eerstgenoemde faktor behoeft nauwelijks toelichting. Het is duidelijk,
dat, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, het produktievermogen
van een land sterker zal toenemen, naarmate een groter deel van de extra
koopkracht wordt aangewend voor de financiering van uitbreidingsin-
vesteringen. Het is echter de vraag in hoeverre deze investeringen zullen
kunnen bijdragen tot produktievermeerdering. Onder verwijzing naar het
gestelde in paragraaf III.3.1 wordt in dit verband opgemerkt, dat het produ-
ceren van goederen en diensten het kombineren van een aantal komplemen-
taire produktiefaktoren vereist.  De mate waarin investeringen vruchten  kun-
nen afwerpen wordt bijgevolg mede begrensd door de beschikbaarheid van
deze faktoren, waarbij uiteindelijk de meest schaarse faktor de doorslag
zal geven.

In de overgrote meerderheid van de ontwikkelingslanden vervult het geld-
kapitaal - vaak in de vorm van gebrek aan internationale betaalmiddelen -
de rol van meest schaarse faktor. In die landen zijn het niveau en het tempo
van de ekonomische ontwikkeling in laatste instantie afhankelijk van de
aanwezigheid van geldkapitaal. In Suriname liggen daarentegen de schaarste-
verhoudingen tussen de diverse faktoren wezenlijk anders. Mede gelet op
de door het buitenland ter beschikking gestelde financieringsmiddelen be-
lemmeren geldkapitaal en deviezengebrek niet primair het streven naar
uitbreiding van de produktie. Het probleem ligt veeleer in de vraag hoe het
beschikbare geldkapitaal produktiefkan worden geabsorbeerd. Het investeren
van dat kapitaal wordt ten zeerste bemoeilijkt door een veelsoortig samen-
stel van fysieke en organisatorische knelpunten.  Met  name het bestaande
tekort aan gekwalificeerde arbeid, waaronder organisatietalent, vormt een
obstakel voor vergroting van de produktiekapaciteit. Zowel bij de overheid
als bij het partikuliere bedrijfsleven, dat moet zorgdragen voor de totstand-
brenging van een deel van de ontwikkelingsprojekten, wordt men gekon-
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fronteerd met een te kort schietende uitvoeringskapaciteit: Dit werkt kos-
tenverhogend en bemoeilijkt het behalen van de minimumeisen ten aanzien
van de rentabiliteit van te entameren aktiviteiten. Hierdoor wordt de levens-
vatbaarheid van bepaalde, oorspronkelijk marginale, aktiviteiten ondergraven.

De tweede faktor, die bepalend is voor het stijgingstempo van de binnen-
landse ·produktie, is de marginale kapitaalproduktiviteit. Deze produktiviteit
- die een maatstaf is voor de graad van doelmatigheid, waarmee de kapitaal-
goederenvoorraad wordt benut - ondergaat uiteraard ook de invloed van
het zojuist aangeduide te kort schieten  van de uitvoeringskapaciteit. In Suri-
name wordt hierdoor de kapitaalproduktiviteit in neerwaartse richting
gedrukt, hetgeen inhoudt, dat er betrekkelijk veel zal moeten worden geih-
vesteerd om de binnenlandse produktie rnet een wenselijk geacht bedrag
te kunnen doen toenemen. Overigens is die produktiviteit toch al aan de
lage  kant, mede doordat  de  aard  van de aldaar aanwezige natuurlijke hulp-
bronnen en het gebrek aan bepaalde soorten arbeid veelal noodzaken tot het
toepassen van kapitaalintensieve produktiemethoden.7 Voorts speelt in deze
de eis mee tot het treffen van talrijke elementaire infrastrukturele voor-
zieningen.

Volgens ruwe schattingen hadden de gemiddelde marginale kapitaalproduk-
tiviteit  en de reciproke daarvan, de kapitaalkoefficient, voor de periode
1957-1977 waarden  in  de  orde van grootte van respektievelijk 0,2 en 5. Dit
betekent, dat voor die periode de kapitaalgoederenvoorraad met ongeveer
5% moest worden uitgebreid, ten einde het produktievolume  met 1 % te
doen stijgen. De indruk bestaat, dat de kapitaalkoefficient in Suriname in
het beschouwde tijdvak ruim een derde boven het gemiddelde van de ont-
wikkelingslanden   lag. Een betrouwbare kwantificering   van   de,   in   het   ver-
leden tot stand gekomen, kapitaalkodfficidint wordt in Suriname overigens
ten zeerste bemoeilijkt door het ontbreken van bruikbare gegevens over de
afschrijvingen, de voorraadvorming, de aard en de prijsontwikkeling van de
investeringen.8 Een gemaakte regressieberekening met behulp van de in
hoofdstuk V vermelde gegevens heeft een te lage waarde voor de kapitaal-
koefficiant opgeleverd, omdat uit de voorhanden zijnde gegevens over de
investeringen het relevante deel van deze investeringen - te weten het
volume van de produktiekapaciteitvergrotende investeringen - niet op een
acceptabele manier  uit het totaal viel te lichten. Een statistische zuivering
van de cijfers zou slechts op grond van nogal arbitraire vooronderstellingen
kunnen worden bereikt.

De derde faktor, die in beschouwing moet worden betrokken bij de analyse
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van het kapaciteitseffekt  van een koopkrachtvergroting, betreft  de  tijd,  die
verstrijkt alvorens nieuwe investeringen feitelijk kunnen bijdragen tot pro-
duktieverruiming. Voor ontwikkelde marktekonomiean wordt een gemid-
delde rijpingsperiode van investeringen vanddn jaarniet onrealistisch geacht:
In de ontwikkelingslanden is die periode linger. Het typische van die landen
is, dat de infrastruktuur aldaar nog moet worden opgebouwd, mede waar-
door langere produktie-omwegen dienen te worden afgelegd, alvorens een
investering vruchten afwerpt.1 0 Het kapaciteitseffekt van een koopkracht-
vergroting zal eerst na geruime tijd leiden tot produktieverhoging. Pas dan
zal er - via toeneming van het binnenlandse goederenaanbod - een tegen-
wicht tegen de geihjekteerde inflatoire middelen kunnen worden verkregen.
In het begin van het proces van verhoogde bestedingsaktiviteit ware rekening
te houden met een zwak kapaciteitseffekt, alsmede met extra druk op de
betalingsbalans en met het optreden van prijsstijgingen.

De duur van de rijpingsperiode (t - x) is mede afhankelijk van de aard van
de investeringen. Het staat geenszins vast, dat zowel die periode als de kapi-
taalproduktiviteit in de loop der tijd konstant zullen blijven. De waarde van
deze variabelen kan slechts worden geschat na grondige evaluatie van het
karakter   van    de te verrichten investeringen. Tenslotte   zal het produktie-
volume in tijdvak t ook worden bepaald door andere faktoren, zoals het
naijlingse ffekt van investeringen in perioden,  die niet expliciet zijn gespeci-
ficeerd in de produktiefunktie. Met de invloed van deze faktoren wordt
rekening ghouden door in de produktiefunktie een autonome komponent
CA-Ya.t) Op te nemen. Na het voorgaande kan in algemene termen het ver-
band tussen de besproken faktoren en het binnenlandse produkt als volgt
worden weergegeven:

Aft=1.It-x +AYa.t (12)
g

VI.2.3 KONFRONTATIE VAN HET BESTEDINGS- EN HET KAPACI-
TEITSEFFEKT

De beschouwing over de kondities voor monetair evenwicht in de goederen-
sfeer kan nu worden afgerond. Het uitgangspunt van deze beschouwing is
geweest de definitie van het begrip monetair evenwicht, zijnde een situatie
waarbij in een bepaalde periode de aktieve vraag naar in het binnenland
voortgebrachte goederen en diensten overeenstemt met het aktieve binnen-
landse aanbod.   Uit deze definitie volgt,   dat een vergroting   van   de   koop-
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kracht op zichzelf bezien nog geen verstoring van het monetaire evenwicht
behoeft in te houden. Het al dan niet optreden van een dergelijke verstoring
hangt in hoofdzaak af van de mate waarin de beschikbaar komende koop-
kracht een vraag naar binnenlandse goederen en diensten opwekt, die het
binnenlandse produktiepotentieel overtreft. Voor handhaving van het mone-
taire evenwicht is vereist, dat de vergroting van de koopkracht zodanig be-
perkt. blijft,  dat het bestedingseffekt  van die vergroting gelijk  is  aan  het
kapaciteitseffekt. Derhalve moet gelden:

1                                              1

' (AUa.t - A a,t) = -   It-x + AYa.t (13)1-u+m           g

Thans valt te konkluderen, dat de groei van het volume van het binnenlandse
goederenaanbod de grens aangeeft, waarbinnen de expansie van de binnen-
landse bestedingen   zich kan voltrekken, zonder  dat zich spanningen  in  de
ekonomie openbaren. Indien daarentegen de expansie der bestedingen aan
in het binnenland voortgebrachte goederen de uitbreiding van de produktie
overtreft, zal daardoor de tendens ontstaan tot stijging  van de import,  zal
het prijsniveau onder opwaartse druk komen te staan, terwijl de uitvoer de
neiging tot daling zal vertonen. De initiele opvoering van de koopkracht
moet dus worden afgestemd op de toelaatbare omvang van de import en
op de verwachte groei van de produktie.

Het voorgaande heeft konsekwenties voor het tempo van het proces van
ekonomische ontwikkeling. Een relatief snelle uitvoering van het lopende
ontwikkelingsprogramma impliceert een verhoudingsgewijs hoog bestedings-
niveau. Hierdoor zal ook het beroep op het binnenlandse produktiepoten-
tieel worden vergroot. Van de snelheid waarmee de knelpunten in het pro-
duktieapparaat kunnen worden geelimineerd hangt af, of aan dit grotere
beroep kan worden voldaan, zonder dat daarbij een monetair onevenwich-
tige ontwikkeling of onacceptabele betalingsbalansverstoringen optreden.
Het is noodzakelijk om in het kader van het ontwikkelingsbeleid deze knel-
punten te traceren en tijdig de gedigende maatregelen te nemen om die uit
de weg te ruimen. Het evenwicht tussen middelen en bestedingen kan on-
mogelijk alleen door beteugeling van de bestedingen, via de monetaire
politiek, worden gerealiseerd. Opvoering van de middelen, via een samenstel
van    maatregelen van ekonomische politiek,    zal    ook de volle aandacht
dienen te hebben. Dit houdt in, dat - naast regulering van de bestedingen -
moet worden gestreefd naar een harmonische verhoging van de kwantiteit
en de kwaliteit van de schaarse produktiefaktoren.
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VI.3 HET BETALINGSBALANSEFFEKT VAN EEN KOOPKRACHT-
VERGROTING

Gelet op de ekonomische struktuur van Suriname moet ervan worden uit-
gegaan, dat een aanzienlijk deel van een tot stand te brengen vergroting van
de koopkrachtstroom zich zal richten op de aankoop van goederen en
diensten  in het buitenland.  Door het kleine en eenzijdig op de voortbrenging
van een beperkt aantal produkten ingestelde produktieapparaat zullen de
voor het ontwikkelingsproces benodigde goederen en diensten slechts
zeer ten dele lokaal geproduceerd kunnen worden. Importen van onder
meer kapitaalgoederen en technische kennis kunnen niet worden gemist.
De vraag is nu of en in welke mate het, uit de import voortvloeiende,
uitgaven-effekt   op   de   betalingsbalans kan worden opgevangen. Hierbij
stuiten wij op het probleem van de toelaatbare of "normale" omvang van
de import van goederen en diensten.

Bij het programmeren van het toekomstige ontwikkelingsproces is het zinvol
onderscheid te maken tussen het maximale en het normale niveau van de
importen. De maximaal mogelijke import is afhankelijk van de totale omvang
van de ter beschikking staande internationale betaalmiddelen. Deze omvang
wordt bepaald door de grootte van de monetaire reserve van het land, de
waarde van de lopende exportoverschotten en de per saldo via het kapitaal-
verkeer met het buitenland te verkrijgen leningen en schenkingen. De nor-
mate importwaarde is kleiner dan de maximaal mogelijke en wel om tweedr-
lei redenen. Bij vaststelling van het normale importniveau zat men in de
eerste plaats niet met alle exportontvangsten en kapitaalbewegingen reke-
ning mogen houden. Transakties met een incidenteel en abnormaal karakter
dan wel die, welke met de uitdrukkelijke bedoeling worden afgesloten te
voldoen aan vervallen buitenlandse betalingsverplichtingen, dienen buiten
beschouwing te worden gelaten. Er moet met andere woorden worden gere-
kend met aktieve grootheden. In de tweede plaats zal een monetaire reserve
dienen te worden aangehouden om de gevolgen van eventuele spontane

schommelingen in de geldbegeerte van het publiek te kunnen opvangen. Aan
dit tweede punt zal in paragraaf VI.4 aandacht worden besteed. Hier wordt
volstaan met de opmerking, dat het aanbeveling verdient om, naarmate de
binnentandse produktie oploopt, de - uit de transakties van de niet-mone-
taire sektoren voortvloeiende - monetaire reserve navenant op te voeren
en wet met een bedrag gelijk aan Br. Het ekonomische beleid zal - uitgaan-
de van betalingsbalansevenwicht  in de uitgangssituatie  (Bt-1  - 0) - gericht

moeten zijn op het zodanig beperken van de koopkrachtvergroting, dat
wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
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Asit < Axt + 8Kt - B  (14)

Formule (14) is ook op een andere wijze te interpreteren. Men kan zich de
vraag stellen, welk bedrag aan buitenlands kapitaal per saldo minimaal moet
worden ingevoerd om, gegeven de verwachte exportontvangsten, de benodig-
de importen van goederen en diensten, alsmede de gewenst geachte vermeer-
dering van de monetaire reserve te kunnen financieren. Bij deze interpretatie
dient formule (14) als volgt te worden herschreven:

8Kt ) 8Mt - ARt + Br (15)

Onder verwijzing naar het gestelde in paragraaf III.3.2 valt, met betrekking
tot de betekenis van de kapitaalimport voor de nationale ekonomie, op te
merken, dat de, door deze import gefinancierde, invoer van goederen
en diensten langs twee wegen een stabiliserend effekt op de ekonomie heeft.
Dit blijkt uit vergelijking (11), waaruit  valt te lezen,  dat een autonome ver-
groting van de bestedingen niet leidt tot toeneming van de multiplicant

(AUa,t  -  AMa.t)  en  derhalve  ook  niet  tot een beslag  op de binnenlandse

produktiekapaciteit, indien de bestedingen zich richten op buitenlandse

goederen. De inflatoire invloed van de geinduceerde bestedingen wordt even-
eens verzacht naar gelang de importquote groter en bijgevolg de multiplica-

tor kleiner is.
1-u+m

De  kapitaalimport  laat de binnenlandse ekonomie niet ongemoeid. Doordat
de gemiddelde importquote kleiner is dan ddn. gaat die import ten dele
gepaard met toeneming van de vraag naar in het binnenland voortgebrachte

goederen en diensten. Bij een excessieve kapitaalimport is het mogelijk, dat
er een te groot beroep wordt gedaan op het binnenlandse produktiepoten-
tieel, waardoor er inflatoire spanningen kunnen ontstaan. De kapitaalimport
moet dus enerzijds tenminste van een zodanige grootte zijn, dat een vol-
doende bijdrage wordt geleverd tot de financiering van de noodzakelijke
invoer van goederen en diensten, alsmede van de gewenst geachte aanwas van
de monetaire reserve. Aan de andere kant ware te voorkomen, dat een te
omvangrijke kapitaalimport resulteert in verbreking van het kapaciteitseven-
wicht en in overspanning van de ekonomie.

Vervolgens rijst de vraag, welke faktoren bepalend zijn voor de omvang van
de  maximate  kapitaalimport: 1   Na het voorgaande  zal het duidelijk  zijn,
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dat de bedoelde omvang wordt bereikt, indien er sprake is van monetair
evenwicht en de betalingsbalanspositie zodanig is, dat de aanwas van de mo-
netaire reserve overeenstemt met de wenselijk geachte. In formules uitge-
drukt houdt dit in, dat tegelijkertijd moet zijn voldaan aan de volgende
voorwaarden:

Apt  =      1      (bua,t - AMa,t) (16)=(11)1-u+m

8Mt  =  < 6Xt + 4Kt - Br (17)=(14)

Ter afteiding van het maximum van de kapitaatimport dienen de in formules
(16) en (17) vermelde variabelen te worden gehergroepeerd, dan wel ver-
vangen door grootheden, die bij vooronderstelling als equivalenten van eerst-
bedoelde variabelen kunnen worden aangemerkt. Zo kan in formule (17) in
plaats van A Mt worden geschreven m.&36 + m.8Ua,t_waarbijm.AUa,1 gelijk
wordt gesteld aan de in formule (16) opgenomen AMa,t· Vervolgens wordt
verondersteld, dat de groei van de kapitaalimport (8Kt) volledig wordt aan-
gewend voor de financiering van een deel van de autonome bestedingsver-
groting (SUa,t)· Dit deel wordt weergegeven door het symbool X. Substitutie
van formule (16) in (17) geeft tenslotte het volgende resultaat:

8Kt = A.AUa t 4 (18)
A.(6Xt - Bt)

m(1-m)
1-u+m + (m-A)

De bovenstaande wiskundige exersitie levert een aantal konklusies op, dat
in verbale termen als volgt kan worden samengevat: Indien  men  in  een  be-
paalde periode (t) het monetaire evenwicht wenst te handhaven en daarbij
tevens de doelstelling voor de betalingsbalans wil realiseren, zal aan de
stijging van de kapitaalimport en aan de met deze import samenhangende
autonome bestedingsvergroting een grens moeten worden gesteld. Uit
formule (18) valt af te leiden, dat die grens verder kan worden verschoven
naarmate:

- het relatieve aandeel van de kapitaalimport in de financiering van de au-
tonome bestedingsvergroting (A) hoger is;

-  de produktie meer leidt tot exportvermeerdering (8Xt);
-   de  aan het akkres van de monetaire reserve te stellen norm (Bt) lager is en
-  de som van het binnenlandse inkomen en de uit het buitenland verkregen

middelen groter is dan de bestedingen van de binnenlandse sektoren. Dit
zal het geval  zijn bij een kleinere bestedingsquote (u) en een hogere im-
portquote (m).
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Ten einde een globale indruk te geven van de ter zake geldende kwantitatieve
verhoudingen, worden in vergelijking (18) de waarden van de desbetreffende
quoten gesubstitueerd, welke - gemiddeld genomen - representatie f kunnen
worden geacht voor de periode 1957-1977. Daarbij is - naast de eerder ver-
melde waarden voor u en m - aangenomen, dat X = 0,67, ARt = 0,698Yt
en  B;'  = 0,0121»t. Aangezien eerder is verondersteld,  dat &Yt  = 34 (8Yt- 1
+ byt) kan de maximale stijging van de autonome kapitaalimport worden
geschat op 1,296Yt + 0,02Ayt- 1·

VI.4   EEN NORM VOOR DE NETTO GELDTOEVOER UIT HET BUITEN-
LAND

In de vorige paragraaf is gesproken over de wenselijkheid de monetaire re-
serve van het land uit hoofde van het betalingsverkeer der niet-monetaire
sektoren in de loop van het proces van ekonomische ontwikkeling te doen
toenemen met een bedrag gelijk aan Br. Thans wordt ingegaan op deze
materie. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van het belang, dat aan
het aanhouden van een monetaire reserve valt toe te kennen: 2  Dit belang
dient primair te worden gezocht in de mogelijkheid, die het reservebezit
biedt om, uit het autonome betalingsverkeer met het buitenland voort-
vloeiende, verstoringen van het betalingsbalansevenwicht te kunnen op-
vangen. Bij het optreden van zo'n verstoring behoeft een volkshuishouding,
die over een voldoende monetaire reserve beschikt, niet volledig en on-

middellijk    aan de gevolgen   van de verstoring te worden blootgesteld.   De
beschikbare internationale betaalmiddelen bieden de mogelijkheid tijdelijke
autonome betalingsbalansonevenwichtigheden op te vangen en de betalings-
balans formeel sluitend te maken, waardoor de noodzaak tot het door-
voeren van een veelal pijnlijk aanpassingsproces wordt verkleind. Bovendien
wordt de nodige tijdwinst verkregen voor het nemen en laten doorwerken
van, voor het evenwichtsherstel vereiste, maatregelen van ekonomische
politiek. Voorts komt aan het aanhouden van een monetaire reserve bete-
kenis toe uit een oogpunt van het verzekeren van voldoende vertrouwen
in  de  wisselkoers  en de inwisselbaarheid  van 's lands valuta, hetgeen de
kredietwaardigheid van het land ten goede komt. Hierdoor wordt ook weinig
ruimte gelaten voor valutaspekulatie.

In de loop der tijd zijn verschillende kriteria ontwikkeld om de behoefte
aan monetaire reserves te kunnen benaderen. Theoretisch bezien valt13

het kriterium te prefereren, dat is gebaseerd op het afwegen van enerzijds
de marginale kosten van het aanhouden van reserves - welke in verband
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staan met het inkomensverlies, dat voortvloeit uit het niet ten behoeve
van het produktieproces aanwenden van deze aktiva - en anderzijds de
marginale opbrengsten, die voortspruiten uit het zojuist geschetste belang en
het rentedragend beleggen van het reservebezit. Het is in de praktijk niet
doenlijk deze kosten-opbrengstenverhouding op betrouwbare wijze te kwan-
tificeren. Bijgevolg is dit kriterium niet operationeel.

Wanneer, zoals thans het geval is, vooral het wederzijdse verband tussen het
buitenlandse betalingsverkeer en de binnenlandse geldhoeveelheid onder-
werp van studie is, zou - bij het zoeken naar een statistisch meetbare maat-
staf voor de behoefte aan monetaire reserves - een analyse, die de in hoofd-
stuk III besproken monetaire beschouwingswijze als vertrekpunt kjest,
bruikbare resultaten kunnen afwerpen. De grondslag van deze beschouwings-
wijze wordt gevormd door de gedachte, dat een tekort op de betalingsbalans
alleen kan optreden voor zover er een beroep wordt gedaan op monetaire
financieringsmiddelen uit binnenlandse bron, gevolgd door omzetting van
die middelen in buitenlandse valuta. Het is derhalve noodzakelijk om na te
gaan in welke mate er ruimte is voor een beroep op binnenlandse monetaire
financiering. Ook moet worden vastgesteld welk gedeelte hiervan naar het
buitenland zou kunnen afvloeien.

Monetaire financieringsmiddelen, die tegen de monetaire reserve in beweging
kunnen worden gebracht, zijn in de eerste plaats de in de volkshuishouding
aanwezige primaire en sekundaire liquiditeiten. Naarmate de totale liquidi-
teitenmassa omvangrijker is zal de kans op omzetting hiervan in buitenlands
geld  toenemen  en zal de monetaire reserve groter moeten  zijn. De monetaire
reserve mag daarentegen worden verkleind naar gelang die massa afneemt.
In beschouwing moeten niet het absolute niveau of het beloop van de mo-
netaire reserve op zichzelf worden genomen. Relevant  zijn  in deze uitslui-
tend het niveau en het beloop van de monetaire reserve in relatie tot de to-
tale liquiditeitenmassa.

In principe kunnen vermogenstitels, die niet tot de binnenlandse liquidi-
teitenmassa worden gerekend, worden getransformeerd in binnenlands geld
en vervolgens beslag leggen op de monetaire reserve. Gedacht wordt aan de
reeds door de geldscheppende instellingen toegestane, doch niet benutte
kredietlimieten en aan passiva in handen van het publiek met het karakter
van op lange termijn aan die instellingen toevertrouwde gelden, zoals de
eigenlijke spaargelden en de langlopende termijndeposito's. Het is van be-
lang de ontwikkeling van deze vermogenstitels voortdurend in het oog te
houden. Mocht daarbij bliiken, dat de monetaire virulentie van bepaalde
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onderdelen van deze vermogenstitels toeneemt, dan verdient het - zoals in
paragraaf IV.3 is betoogd - aanbeveling die delen alsnog aan te merken als
sekundaire liquiditeiten.

Het ander, eerder aangeduid, aspekt, dat bij bepaling van de behoefte aan
monetaire reserves meespeelt, heeft betrekking op de omstandigheid, dat
een beroep op monetaire financieringsmiddelen slechts zal leiden tot de-
viezenverlies, voor zover die middelen worden gebruikt voor aankoop van
goederen en diensten in het buitenland. Naarmate bedoelde middelen
meer in het buitenland worden aangewend, moet een grotere monetaire
reserve worden opgebouwd. Dit is ook het geval, indien het, door het
gebruik van monetaire financieringsmiddelen, geihduceerde multiplier-
proces sneller verloopt. In de kleine en open Surinaamse ekonomie, waar de
internationale handel zo'n dominerende rot speelt, dient men de beschikking
te hebben over een verhoudingsgewijs grote monetaire reserve.

Intussen moet worden bedacht, dat niet de gehele liquiditeitenmassa in aan-
merking komt voor omzetting in buitenlandse valuta. Een gedeelte van de
liquiditeitenmassa blijft nodig om te voorzien in de kasbehoeften van het
publiek voor het verrichten van lopende binnenlandse transakties. Het is niet
persd nodig, dat de gehele liquiditeitenmassa wordt gedekt door de mone-
taire reserve. Het zogenoemde gebonden deel van de liquiditeitenmassa be-
hoeft, onder normale omstandigheden, geen dekking. De grootte van dit
deel kan slechts op grond van ervaring worden vastgesteld. Zij kan globaal
worden benaderd door bijvoorbeeld uit te gaan van de in het verleden waar-

genomen laagste waarde van de gemiddelde geldquote dan wet van de, door
middel van regressieberekeningen vastgestelde, gemiddelde marginale quote.
Voor de periode 1957-1977 kunnen die waarden worden geschat  op  res-
pektievelijk 0 ,139 en 0,17. Ten einde een zekere veiligheidsmarge in acht
te nemen, lijkt het raadzaam om, voor het onderhavige doel, van het bedoel-
de minimum uit te gaan.

Tot nu toe is gerefereerd aan de minimate behoefte aan monetaire reserve.
Dit is voor ontwikkelingslanden, die bij hun streven naar versnelling van de
ekonomische ontwikkeling in de regel worden gekonfronteerd met een te kort
schieten van internationale betaalmiddelen ter financiering van de nood-
zakelijke importen, het belangrijkste aspekt van het probleem van de opti-
male grootte van de monetaire reserve. Voor Suriname is de keerzijde van
deze problernatiek - te weten een te snelle aanwas van de monetaire reserve

en een daarmee gepaard gaande excessieve groei van de geldhoeveelheid -
ook aktueel. Hierdoor kan, gelet op de bescheiden absorptiekapaciteit van
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de kleine Surinaamse ekonomie, gemakkelijk overspanning ontstaan.  In
aanmerking moet ook worden genomen, dat een betalingsbalanssurplus, dat
leidt tot verruiming van de liquiditeitspositie van de algemene banken, aan-
leiding zou kunnen geven tot versnelling van hun binnenlandse krediet-
verlening. Ondanks de geldtoevoer uit het buitenland en de eventueel daar-
uit voortvloeiende uitbreiding van de binnenlandse kredietverlening moet
worden voorkomen, dat de geldvoorziening in verhouding tot de geldbehoef-
te een overmatige vermeerdering ondergaat.

Het voorgaande leidt toI de konklusie, dat aan de ene kant een beroep op
monetaire financieringsmiddelen in voldoende mate moet samenvallen met
geldtoevoer uit het buitenland, zodat de minimaal gewenst geachte verster-

king van de monetaire reserve kan worden bereikt. Aan de andere kant
dient die toevoer te worden beperkt, ter voorkoming van een excessieve

groei van de geldhoeveelheid. Dit laatste houdt in, dat de aanwas van de
monetaire reserve maximaal gelijk mag zijn aan de groei van de geldbe-
hoefte voortspruitend uit het bereikbare akkres van het aktieve binnen-
landse inkomen vermenigvuldigd met de "normale" geldquote. Onder deze
omstandigheden resteert er geen ruimte voor geldschepping door binnen-
landse oorzaken. Voor zover dit laatste wel geschiedt, zal het totale aanbod

van geld de door reele faktoren bepaalde geldbehoefte overtreffen, hetgeen
gepaard kan gaan met een inflatoire verbreking van het kapaciteitsevenwicht.

In het voorgaande zijn enkele argumenten aangedragen om de minimale
omvang van de monetaire reserve (B  in..t)

primair afhankehjk te stellen van

de mate waarin een beroep op monetaire financieringsmiddblen mogelijk is
en van de relatieve betekenis van het buitenlandse betalingsverkeer. Deze
omvang kan gelijkgesteld worden aan de som van de totale primaire en
sekundaire liquiditeitenmassa - verminderd met het geschatte bedrag, dat
voor transaktiedoeleinden is gebonden aan het binnenlandse betalingsver-
keer - en vermenigvuldigd met de verhouding tussen de import- en de
totale bestedingsquote. Dit kan worden weergegeven in een formule, waarbij
de volgende symbolen worden gebruikt:

L = geldhoeveelheid
Lg  =  gebonden deel van de geldhoeveelheid
a   = sekundaire liquiditeitenmassa uitgedrukt in procenten van

de geldhoeveelheid
m = importquote
UBi = bestedingsquote binnenlandse goederen

k = geldquote
kg  = gebonden geldquote
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Aangezien  & L  =  k.6Yt  en  64,t  = kg.Ayt  mag op grond van het voorgaan-

de worden geschreven:

F(k-kg).m.(1+0)1
B in.,t = 1

 

.ayt (19)

l    (m + uBi)

Uit formule (19) valt te lezen, dat de groei van de monetaire reserve ten-

minste moet worden aangepast aan de toeneming van het binnenlandse

prcsdukt in de loop van het jaar, alsmede aan het beloop van het ongebonden
deel  van de geldhoeveelheid. Verder is deze groei afhankelijk van het rela-
tieve belang van de bestedingen in het binnen- c.q. het buitenland. Overigens

valt aan te tekenen, dat de omvang van de geldtoevoer uit het buitenland -
onder bepaalde omstandigheden - de importquote m niet ongemoeid zal
laten. In een open ekonomie mag worden verwacht, dat een excessieve geld-

schepping, die gepaard gaat met overspanning van de ekonomie, aanleiding
zal geven tot verhoging van het aandeel van de import in het totaal der

bestedingen. Deze quoteverandering zal uiteraard ook van invloed zijn op de
reservebehoefte.

In   tabel   16  is het feitelijke beloop  van de monetaire reserve, exclusief de

mutaties daarin uit hoofde van het bankenverkeer en herwaarderingen, af-
gezet tegen de minimaal gewenste ontwikkeling berekend met behulp van

vergelijking (19). Daarbij is ervan uitgegaan, dat kg = 0,139 en a = 0,1.
Voorts is het minimum-niveau van de monetaire reserve per ultimo  1957
gelijkgesteld aan de feitelijke omvang op dat tijdstip. De tabel indiceert,
dat de feitelijke monetaire reserve zich rond een veel hoger niveau heeft

bewogen dan de minimate reservebehoefte. Hetzelfde geldt voor de liquidi-
teitspositie der Surinaamse volkshuishouding, die een maatstaf is voor de
mate waarin de monetaire autoriteiten in staat zijn om mel en nagenoeg
zonder verlies binnenlandse ruilmiddelen om te zetten in buitenlandse. Het

oplopen van de monetaire reserve kan, zoals opgemerkt in paragraafV.3.1,
goeddeels in verband worden gebracht met het overheersen van externe
inflatoire impulsen en met de door deze impulsen geihduceerde stijging van
de binnenlandse produktie, die op haar beurt heeft geresulteerd in toe-
neming van de behoefte aan transaktiekassen.

Bij vaststelling van een minimum-norm voor de monetaire reserve kan het

gewenst zijn een grotere veiligheidsmarge in te bouwen. Dit wordt onder

meer door Holtrop voorgestaan, die het ongebonden deel van de liquidi-
15

teitenmassa ten volle   door de monetaire reserve gedekt zou willen  zien.
De argumentatie hiervoor is, dat in kleine, open ekonomieen een eenmalige
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TABEL 16
De ontwikkeling van de liquiditeitspositie der Surinaamse volkshuishouding

in miljoenen guldens IB I.Bmin.ultimo
IB IBmin. L' - kg.y L' - kg.y

1957 28,6 28,6 2,15 2,15
1958 29,1 28,8 2,77 2,74
1959 37,7 29,1 2,69 2,08
1960 33,7 29,4 2,26 1,97
1961 30,5 29,6 2,09 2,03
1962 32,4 29,8 2,44 2,24
1963 38,6 30,3 1,88 1,48
1964 48,3 30,8 2,64 1,68
1965 54,1 31,3 3,29 1,90
1966 59,9 31,6 4,34 2,29
1967 61,3 31,7 5,33 2,78
1968 67,8 31,7 4,99 2,33
1969 75,2 31,9 3,63 1,54
1970 87,8 32,1 3,14 1,15
1971 89.6 32,5 2,88 1,05
1972 107,2 32,9 3,68 1,13
1973 118.7 34.7 2,59 0,89
1974 129,5 35,7 3,24 0,91
1975 191,3 37,3 3,18 0,62
1976 228,1 40,0 3,04 0,53
1977 196,9 42,4 2,77 0,60

1B =  stand der monetaire reserve voortspruitend uit transakties van de niet-

monetairc sektoren
'. n*. = minimale niveau van de monetaire reserve--min.

1B = monetaire reserve in relatie tot de ongebonden binnenlandse liquidi-
L' - kg.y teitenmassa

in*.- 1'mm . =   idem met betrekking tot de minimale monetaire reserve

L' - kg.y
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besteding, welke is gefinancierd met behulp van dat deel van de geldhoeveel-
heid, dat hoger is dan de minimale kasbehoefte, hetzij vrijwel onmiddellijk
- namelijk bij bestedingen met een hoge importquote - hetzij op den duur,
via de werking van het multipliermechanisme, geheel zou leiden  tot een even

grote dating van de liquiditeitenmassa en van de goud- en deviezenvoor-
raad.i 6

De door Holtrop voorgestane norm is een speciaal geval van de eerder afge-
leide algemene richtsnoer. Zij wordt verkregen, indien in formule (19) de

m
faktor =1, hetgeen het geval is b i j m=l e n uBi - 0· Aangezien uBi

m + u Bi
zodanig is gedefinieerd, dat deze quote steeds gelijk is aan 66n en o<m<  1,
leidt de formule van Holtrop tot overschatting van de minimale reservebe-
hoefte. Het is uiteraard ook mogelijk de import en de bestedingen aan binnen-
landse goederen in plaats van aan Y te relateren aan Y + M. Dit beihvloedt
slechts de waarden van de quoten, maar laat de uitkomst van vergelijking (19)
onverlet. Ter bepaling van de gedachten valt te vermelden, dat op basis van
gegevens over het tijdvak 1957-1977, m = 0,73 waardoor - gegeven uBi = 1

m
- de faktor voor de Surinaamse ekonomie geschat kan worden op

m + uBi

0,42. Wanneer wordt aangenomen, dat kg = 0,139 en a = 0,1 kan de mini-
male toeneming van de monetaire reserve in  1977, in welk jaar k gelijk was

aan 0,168, op basis van vergelijking (19) worden gesteld op 0,013Ay, ter-
wijl die toeneming volgens de formule van Holtrop 0,032by zou moeten

belopen.

De bereidheid tot het inbouwen van een veiligheidsmarge bij het bepalen
van de omvang van de monetaire reserve is in hoofdzaak afhankelijk van de
konkrete ekonomische situatie, de voorwaarden waaronder de geldtoevoer
uit het buitenland geschiedt en van de eventueel mede daaruit voortvloeien-
de toekomstige netto verplichtingen aan het buitenland. Deze bereidheid
zal uiteraard groter zijn al naargelang de alternatieve kosten van het aan-
houden van de monetaire reserve lager zijn. Dat zal bijvoorbeeld het geval
zijn, indien de noodzaak tot mobilisatie van een deel van de monetaire reser-
ve ten behoeve van de ekonomische ontwikkeling kleiner is, hetgeen zich
onder andere zal voordoen wanneer er voldoende deviezen beschikbaar zijn
ter financiering van die ontwikkeling. Gegeven de bescheiden absorptie-
kapaciteit van de Surinaamse ekonomie kan momenteel niet van een devie-
zentekort worden gesproken.  Ter zake is eveneens relevant, welke  kans  er

bestaat op het intreden van een betalingsbalansverstoring, in de zin van het
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ontstaan van een deficit op de totale rekening. Deze kans moet, in verhou-
ding tot de andere ontwikkelingslanden, voor de komende jaren niet worden
overschat. Suriname is immers vooralsnog verzekerd van voldoende kapitaal-
import in het kader van de internationale ontwikkelingssamenwerking. Het
is echter de vraag hoe lang deze import in zijn huidige omvang zal worden
gekontinueerd. Daarenboven kunnen de marktvooruitzichten voor de
belangrijkste exportprodukten van Suriname, te weten bauxiet en derivaten
daarvan, nogal bevredigend wordeo genoemd en is er - in tegenstelling tot
de op landbouwgrondstoffen gebaseerde monokultures - in het algemeen
minder sprake van drastische fluktuaties in de geexporteerde hoeveelheid en
in de te ontvangen prijs.

Aan de andere kant is het aan te bevelen een veiligheidsmarge in acht te ne-
men, wanneer bijvoorbeeld de binnenlandse geldkreatie moeilijker kan wor-
den beheerst en de kans groter is, dat niet tot de liquiditeitenmassa gerekende
vermogenstitels tegen de monetaire reserve in beweging worden gebracht.
Wat dit laatste betreft  moet de in paragraaf V.5 gesignaleerde forse verhoging
van de tertiaire liquiditeiten mede in het oog worden gehouden. Deze ver-
mogenstitels zouden bij het eventuele optreden van een krisissituatie gemo-
biliseerd kunnen worden, hetgeen uiteraard de monetaire reserve niet on-
gemoeid zal laten. Indien de konkrete omstandigheden  en de verwachtingen
ten aanzien van de ontwikkeling van de betalingsbalanspositie daartoe aan-
leiding.geven,  zou, in verband  met het voorgaande,  aan  de, in vergelijking
(19) tot uitdrukking gebrachte, gewenste endogene mutatie in de mone-
taire reserve, een autonome komponent (Ba.t) kunnen worden toegevoegd.
De grootte van deze komponent kan slechts worden vastgesteld door nauw-
keurige evaluatie van de zojuist bedoelde omstandigheden en verwachtingen.
Hierbij zal uiteraard ook de subjektieve voorkeur van de monetaire autori-
teiten ten aanzien van de omvang en de groei van de monetaire reserve
meespelen. Ba mag echter in het algemeen niet zodanig groot zijn, dat hier-
door en door geldschepping uit hoofde van binnenlandse oorzaken de norm
voor de groei van het totale geldaanbod wordt overschreden. Het is, uit een
oogpunt van welvaartsbevordering, weinig zinvol om. bijvoorbeeld uit pres-
tige-overwegingen, de opbouw van een te grote monetaire reserve na te
streven.14   Dit  kan tot verbreking  van het kapaciteitsevenwicht aanleiding
geven. Na het bovenstaande kan de optimale geldtoevoer uit het buitenland
als volgt worden weergegeven:

Br  =      (k - kg).m.(1  + a)  1(m + um)     .byt + Ba,t (20)
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VI.5  KONDITIES VOOR MONETAIR EVENWICHT IN DE GELDSFEER

Met behulp van de eerder belichte elementen kunnen thans de kondities
voor monetair evenwicht in de geldsfeer worden opgespoord. Daarbij moet
uiteraard worden uitgegaan van de in paragraaf Ill.2 gegeven definitie van
monetair evenwicht, uitgedrukt in variabelen, die voor de geldsfeer relevant

zijn.  Volgens die definitie is er monetair evenwicht, indien de vraag naar geld

spontaan gelijk is aan het geldaanbod. In paragraaf IV.2.3 is in het kort aan-
dacht besteed aan de faktoren, die van invloed zijn op de vraag naar en het
aanbod van geld. Aldaar is toegelicht, dat:

81·a.t - ALm.t +Bt (21)

ALv,t = k.byt + ALv2.t (22)

Monetair evenwicht vereist dus, dat:

La,t -1  =     E v,t- 1 (23)

en           & Ia,t     =     A Ev,t (24)

De in vergelijking (24) weergegeven konditie voor monetair evenwicht kan
worden gebruikt als basis van een onderzoek naar de aan het monetaire
beleid te stellen eisen met betrekking tot de toelaatbare omvang van de
binnenlandse geldschepping. Hierbij moet in overweging worden genomen,
dat de kerngedachte van het begrip monetair evenwicht is, dat een vergroting
van de koopkracht - die kan voortspruiten uit binnen- en buitenlandse
bron - dient te worden afgestemd op de verwachte groei van de geldbehoef-

te, welke wordt veroorzaakt door het oplopen van de binnenlandse produk-
tie. Indien ervan wordt uitgegaan, dat het ekonomische beleid - naast het
bereiken van een situatie van monetair evenwicht - is gericht op het tot
stand brengen van een betalingsbalanssurplus ten belope van B*, kan worden

nagegaan met welk bedrag het aanbod van geld uit binnenlandse bron mag
toenemen, gegeven de geprognosticeerde produktiegroei. Hiertoe moeten de
formules (20), (21) en (22) worden gesubstitueerd in (24). Indien voorts

eenvoudigheidshalve wordt aangenomen, dat de vraag naar kassen voor
beleggingsdoeleinden (ALv2) een bepaald, op grond van de ervaring vast-
gesteld, deel B van de totale geldvraag uitmaakt, kan - onder de genoemde

uitgangspunten en vooronderstellingen - de omvang van het geldaanbod uit
binnenlandse bron, waarbij simultaan monetair evenwicht en het beoogde
betalingsbalanssurplus worden verwezenlijkt, als volgt worden weergegeven:
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1.*m,t =  -                          1  .byt - Ba,t       (25)
(k-kg).m.(1 +a)  

(1 -B) (m + uBi)        J

De in dit hoofdstuk geleverde beschouwingen hebben uiteindelijk geresul-
teerd in een formule ter berekening van de geldgroei door binnenlandse oor-
zaken, waarbij tegelijkertijd monetair evenwicht en het betalingsbalanssur.
plus B* worden gerealiseerd. Ter illustratie van deze beschouwingen wordt
in tabel 17 een beeld gegeven van het beloop van de feitelijke en de "norma-
tieve" waarden van de binnen- en buitenlandse oorzaken van de veranderin-
gen in de geldhoeveelheid gedurende het tijdvak 1957-1977. Bij de berekening
van laatstbedoelde waarden is uitgegaan van enkele additionele vereenvou-
digde vooronderstellingen.  Zo  is de normatieve totale verandering van  de
geldhoeveelheid (ALiT) gelijkgesteld aan de, op basis van de "normale"
geldquote vastgestelde, geldbehoefte tegen konstante prijzen (0,17.8Yr)·
Er is - als gevolg van lacunes in het beschikbare statistische materiaal
geen rekening gehouden met de geldbehoefte voortspruitend uit de in para-
graaf V.4 besproken onvermijdelijke prijsstijging. De "normatieve" waarde
van de binnenlandse mutatie-oorzaken is als sluitpost verkregen door van
8 4 de, met behulp van vergelijking (19) becijferde, Bm in. in mindering te
brengen. Hierbij is er eenvoudigheidshalve van uitgegaan, dat Ba gelijk is aan
nihil. Dit betekent, dat voor AL  in feite een maximaal toelaatbare waarde
wordt verkregen. Ook is aangenomen dat B = o. Uit de tabel valt te lezen,
dat  in de meeste jaren B groter was dan BZ,in., terwijl het tegendeel gold
voor 8 Lm · In afwijking  van deze tendens was in verschillende jaren ALm
groter dan AL ,max·  De  achtergronden en gevolgen van het beloop van de
in de tabel vermelde variabelen werden in hoofdstuk V besproken.

In schema 2 is samengevat welke weg is bewandeld om de uitdrukking voor
AL .t te verkrijgen. Dit schema  moet  in twee richtingen worden gelezen.
Enerzijds geeft het aan welke voorwaarden er in de goederensfeer moeten
worden vervuld, opdat het monetaire evenwicht gehandhaafd blijft in geval
van een autonome vergroting van de koopkracht. Anderzijds kan met behulp
van de, als uitvloeisel van de geldschepping, verwachte toeneming van de
binnenlandse produktie en uitgaande van een normatieve netto geldtoevoer
uit het buitenland worden afgeleid, met welk bedrag het geldaanbod door
binnenlandse oorzaken per saldo zou mogen toenemen, ten einde te kunnen
voldoen aan de kondities voor monetair evenwicht in de geldsfeer. Het blijkt,
dat de toelaatbare groei van het binnenlandse geldaanbod vooral afhankelijk
is van de ontwikkeling van het binnenlandse produkt  in de loop van het jaar
en van de te stellen eisen ten aanzien van de aanwas van de monetaire reser-
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TABEL 17
Feitelijke en "normatieve" waarden van de binnen- en buitenlandse

oorzaken van de mutaties in de geldhoeveelheid
(in miljoenen guidens)

a Lm                      B                    & La 8Lm,max. Bmin. aL:

1958 - 1,4 + 03 - 0,9 + 1,3 + 0,2 + 13
1959 - 3,2 + 8,6 + 5,4 + 1,7 + 0,3 +  2,0
1960 + 7,4 - 4,0 + 3,4 + 1,3 + 0,3 +  1,6
1961 + 4,9 - 3,2 + 1,7 + 1,2 + 0,2 +  1,4
1962 - 2,7 + 1,9 - 0,8 + 1,6 + 0,2 +  1,8
1963 + 3,3 + 6,2 + 95 + 1,9 + 03 +  2,4
1964 - 8,3 + 9,7 + 1,4 + 3,9 +03 +  4,4
1965 - 2,0 + 5,8 + 3,8 + 7,3 + 03 +  7,8
1966 +  5,8      +  5,8          + 8,2 + 0,3 + 83
1967 + 3,6 + 1,4 + 5,0 + 6,9 + 0,1 +  7,0
1968 - 1,7 + 63 + 4,8 + 3,2 -  + 3,2
1969 + 3,0 + 7,4 + 10,4 + 1,2 + 0,2 +  1,4
1970 -

7,1 + 12,6 + 53 + 2,7 + 0,2 +   2,9

1971 + 10,5 + 1,8 + 12,3 + 1,6 + 0,4 +  2,0
1972 - 12,6 + 17,6 + 5,0 + 3,4 + 0,4 +   3,8

1973 + 18,3 + 11,5 + 29,8 + 9,1 + 1,8 + 10,9
1974 - 3,9 + 10,8 + 6,9 - 1,7 + 1,0 -  0,7

1975 - 33,1 + 61,8 + 28,7 - 7,0 + 1,6 -  5,4
1976 - 73 + 36,8 + 29,3 + 4,1 + 2,7 +  6,8
1977 + 523 - 31,2 + 21,3 + 9,6 + 2,4 + 12,0

Lm =   aanbod van geld door binnenlandse oorzaken

B          =  geldtoevoer uit het buitenland
La            =   aanbod van geld

Lm.max. = maximaal toelaatbaar aanbod  van geld door binnenlandse oorzaken

Bmin. = minimaal vereiste geldtoevoer uit het buitenland

L             = normatief aanbod van geld



SCHEMA 2
Kondities poor monetair evenwicht in de goederen- en in de geldsfeer
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Betekenis der symbolen: instru mentvariabile
financiete overheid,politiek                      1

Y    = binnenlandse produkt tegen marktprijzen                                                                                                     
Ya  = autonoom inkomen ALB'.= 2-1 . AL.                   0
Yr   =   volume van het binnenlandse produkt ..,   UP.     m.,

Yp   =   prijsstijging van het binnenlandse produkt                                                                                         _                              =U    = totale bestedingen
Uo = overheidsbestedingen instrumen/artabele

I = investeringen centrale bankpolitiek                         

g = kapitaalkoefficient                                           
u Bi    = binnenlandse bestedingsquote 1 4,        NAL *;' -08;    . AL .,u     = bestedingsquote binnenlandse sektoren                                                                              ,                        -
m = importquote
X    =   export van goederen en diensten
M     =   import van goederen en diensten                                                                                                                                     g

K    = netto
kapitaalimport                                                                                                                              La   =  aanbod van geld

Lv   =   vraag naar geld
B    =  geldtoevoer uit het buitenland
Lm  =   aanbod van geld wegens binnenlandse oorzaken

L i  -   binnenlandse geldschepping ten behoeve van de overheid

L i  =   binnenlandse geldschepping ten behoeve van de private sektor

k = kasquote
kg   = gebonden kasquote
t = periode-aanduiding
x = periode-aanduiding
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ve. Bij dit laatste zijn met name van belang de waarden van de geld- en de

importquote. Deze faktoren bepalen  op hun beurt eveneens de omvang van
de geldbehoefte.

De laatste stap, die bij het programmeren van de financiele ontwikkeling
moet worden genomen, heeft betrekking op het vraagstuk van de verdeling
van de toelaatbare geldgroei tussen de diverse binnenlandse sektoren in casu
de overheid en de private sektor. Deze verdeling zal in de praktijk vooral
worden vastgesteld in het licht van de konkrete ekonomische omstandig-
heden van het moment. In veel gevallen kan het relatieve aandeel van de ver-
schillende sektoren  in het totaal der bestedingen  ter zake als een bruikbare
verdeelsleutel dienen. Dit verdelingsvraagstuk  is niet alleen van belang  voor
de omvang en financieringswijze van de sektorale bestedingen, maar heeft
ook konsekwenties voor de te voeren monetaire politiek. Zoals in paragraaf
II.3 is uiteengezet dient de overheid een eigen verantwoordelijkheid te dra-
gen voor het beroep dat zij doet op geldschepping. Aan de andere kant moet
de zorg voor beihvloeding van de binnenlandse geldschepping ten behoeve
van de private sektor primair worden gedragen door de centrale bank. Zowel
de overheid als de centrale bank hebben een specifieke verantwoordelijkheid
voor beheersing van bepaalde oorzaken van geldschepping. Dit brengt met
zich, dat het financidle overheidsbeleid en de monetaire politiek van de cen-
trale bank op elkaar dienen te worden afgestemd, zodat de binnenlandse
geldschepping de daaraan te stellen norm niet overschrijdt. Tevens zal
- mede met behulp van de deviezenpolitiek - de geldtoevoer uit het buiten-
land moeten worden beihvloed en in harmonie dienen te worden gebracht
met de geldschepping uit binnenlandse bron.

VI.6 DE TOEPASSING VAN HET SYSTEEM IN DE PRAKTIJK

In de inleiding van dit hoofdstuk is naar voren gebracht, dat de beschou-
wingen over de monetaire aspekten van het toekomstige ontwikkelings-
proces ten doel hebben een systeem van financiale programmering te presen-
teren, dat is toegespitst op de behoefte van de monetaire autoriteiten aan
een hulpmiddel bij het uitstippelen van het monetaire beleid. Het resultaat
van deze beschouwingen is, dat kan worden beschikt over een formule, die
in staat stelt de omvang te berekenen van de vermeerdering van het binnen-
landse geldaanbod, die waarborgt, dat simultaan monetair evenwicht en
"evenwicht" op de betalingsbalans worden bereikt.

Bij toepassing van dit hulpmiddel in de praktijk kan men worden gekonfron-
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teerd met de nodige problemen. In de eerste plaats is het systeem - evenals

trouwens elk ekonomisch model - een ingrijpende stylering van de gekom-

pliceerde werkelijkheid. Het heeft bijgevolg een bescheiden doel en een be-
perkte bruikbaarheid, te weten: het opsporen van de fundamentele krach-

ten, die het monetaire ontwikkelingsproces uiteindelijk determineren. Of
de gehanteerde stylering verantwoord is, valt alleen te konstateren door kon-

frontatie van het systeem met de werkelijkheid. Van belang is ook in hoever-

re eventuele afwijkingen ten opzichte van die werkelijkheid - gegeven het
17

doel, waarvoor het systeem wordt toegepast - aanvaardbaar zijn te achten.

Het model dient met een zekere regelmaat te worden getoetst aan de reali-

teit en te worden ondersteund door een kwalitatieve evaluatie van de te
verwachten ontwikkelingstendensen en de begeleidende symptomen. Dit
zou de behoefte kunnen doen ontstaan tot herziening c.q. uitbreiding van
de gebezigde samenhangen. Het open karakter van het model biedt voldoende

ruimte voor het doorvoeren van dergelijke nuanceringen.

Een tweede - meer specifiek Surinaamse - moeilijkheid betreft de lacunes,
die bestaan in het beschikbare statistische materiaal. Deze lacunes nood-

zaken op zichzelf tot het hanteren van een zo eenvoudig mogelijk en weinig

gedetailleerd model. Het manco aan statistieken weegt extra zwaar, aange-

zien het hier gaat om geprognosticeerde waarden van de diverse variabelen.

Daarenboven speelt het aspekt van de algemene onzekerheid een essentidle

rol. Dit zal in de regel aanleiding geven tot het voortdurend bijstellen van

de gebruikte cijfers. De in dit hoofdstuk vermelde cijfers, welke betrekking
hebben op gemiddelden van het tijdvak 1957-1977, hebben slechts betekenis

als illustratie en kunnen uiteraard niet zonder meer worden gebruikt bij
het programmeren van het toekomstige ontwikkelingsproces.

Ter kwantificering van het besproken systeem van financiale programmering
18

verdient het aanbeveling jaarlijkse monetaire budgetten te doen opstellen.

De daarvoor benodigde informatie ware te verzamelen in samenwerking

tussen de centrale bank, verschillende geledingen van de overheid en de overige

geldscheppende instellingen. De budgetten zouden moeten bestaan uit voor-

gekalkuleerde bankbalansen, prognoses over de betalingsbalans en het over-
heidsbudget. Daarnaast kunnen korte termijnvoorspellingen met betrekking

tot enkele grootheden van de nationale boekhouding niet worden gemist.

Met behulp van deze prognoses kan aan het begin van elk jaar een globaal
inzicht worden verkregen in de monetaire effekten van de voorgenomen sek-
torale bestedingen en financieringswijzen. Men dient zich vervolgens de

vraag te stellen in hoeverre die disposities in overeenstemming zijn met de

vereisten, die het handhaven c.q. bereiken van monetair evenwicht en "be-
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talingsbalansevenwicht" stellen. Indien deze overeenstemming niet spontaan
zou resulteren uit de oorspronkelijke voornemens, kunnen a priori afspraken
worden gemaakt en maatregelen van ekonomische politiek worden voor-
bereid dan wel getroffen om het bestedings- en financieringsgedrag van de
sektoren in harmonie te brengen met de bedoelde vereisten. Daarbij zal,
afhankelijk van de achterliggende oorzaken, moeten worden bezien hoe het
effekt van dat gedrag op de koopkrachtstroom kan worden gereguleerd.
Wanneer dit niet gebeurt, zal uiteindelijk de rekening voor een gekombi-
neerd en geakkumuleerd enthousiasme voor vergroting van de sektorale uit-
gaven worden gepresenteerd in de vorm van de in de hoofdstukken III en V
beschreven, onaangename gevolgen van verbreking  van het kapaciteits-
evenwicht. 19
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VII

MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN VAN HET CENTRALE
BANKBELEID

VII.1 INLEIDING

Uit hoofdstuk VI valt de konklusie te trekken, dat de simultane realisatie

van kapaciteitsevenwicht en "betalingsbalansevenwicht" vereist,  dat  het
beroep op monetaire financiering beperkt blijft tot de, door de optimale
groei van de aktieve binnenlandse produktie geihduceerde, toeneming van
de geldbehoefte verminderd met de gewenste versterking van de monetaire
reserve van het land. Uitgaande van deze konklusie en van de vooronder-
stelling, dat het overheidsbeleid zich mede richt op het tot stand brengen
van de genoemde evenwichten, werpt zich thans de vraag op, welke bijdrage
de Centrale Bank van Suriname zou kunnen leveren om de feitelijke omvang
van de geldstroom in overeenstemming te brengen en te houden met het toe-
laatbaar geachte beroep op monetaire financiering. Hiermee zijn wij aange-
land bij de problematiek van de instrumenten van het centrale bankbeleid.
Thans moet ook worden ingegaan op de effektiviteit van dat beleid.

De instrumenten, die de Centrale Bank van Suriname bij vervulling van de
haar toevertrouwde monetair-politieke taken ten dienste staan, werden in
paragraaf II.3 opgesomd. Aldaar is gebleken, dat de Bank de jure in staat is
tot het voeren van een eigen kredietpolitiek, waaraan in hoge mate een auto-
noom karakter is gegeven. Daarnaast beschikt de Bank over een arsenaal van

instrumenten, dat haar in principe en onder bepaalde voorwaarden, de gele-
genheid biedt tot regulatie van de kredietverlening der algemene banken,
die op grond  van  de Wet Toezicht  Bank- en Kredietwezen 1968 onder haar
toezicht vallen. Met behulp van deze instrumenten kan de Bank zowel de
omvang en de kosten, alsmede de richting van die kredietverlening beinvloe-
den. De instrumenten kunnen de vorm aannemen van maatregelen, die langs
indirekte weg werkzaam zijn. Ook kan direkt een plafond worden gesteld
aan het totaal dan wel aan bepaalde onderdelen van de kredietverlening der
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algemene banken. Aansluitend op de eerder gegeven opsomming van de aard
van de bij wet aan de Bank ter beschikking gestelde instrumenten zal in dit
hoofdstuk worden nagegaan, welke van deze instrumenten het meest geschikt
zijn voor gebruik onder de specifieke ekonomische en institutionele omstan-
digheden, die in de Surinaamse ekonomie aktueel zijn. Hierdoor kan tevens
een oordeel worden gegeven over de maatregelen van centrale bankpolitiek,
die gedurende de periode 1957-1977 in konkreto zijn getroffen.

De aan de Centrale Bank van Suriname toevertrouwde instrumenten bieden
haar in principe de mogelijkheid om - via het eigen kredietbeleid en dat van
de algemene banken - de grootte van de geldhoeveelheid en dienovereen-
komstig ook de omvang van de bestedingen te beihvloeden. Kapaciteitseven-
wicht en "betalingsbalansevenwicht" zijn evenwel, zoals hiervoor werd aan-
gegeven. mede afhankelijk van een veelheid van andere omstandigheden en
faktoren in de goederen- en geldsfeer, waarop de Bank geen direkte invloed
heeft wegens gemis van het benodigde instrumentarium. Reeds nu moet
worden vastgesteld. dat het beleid van de Bank, gegeven de begrenzing van
haar werkterrein. slechts een beperkte reikwijdte kan hebben.

Niettemin moet de vraag worden gesteld of en op welke wijze de Bank het
hoofd zou kunnen bieden aan eventuele negatieve invloeden op de mone-
taire situatie en de betalingsbalanspositie, welke voortvloeien uit de werk-
zaamheid van bedoelde omstandigheden en faktoren. Zo is het denkbaar,
dat de Bank ernaar zou streven het verstorende effekt van een overmatig
beroep op monetaire financiering door de overheid dan wel van een exces-
sieve geldtoevoer uit het buitenland ongedaan te maken door het oproepen
van tegenwerkende krachten via haar kredietverleningen die van de algemene
banken.in paragraaf VII.5 zal worden bekeken of voor het voeren van zulk
een kompenserend centrale bankbeleid voldoende mogelijkheden openstaan
en of van dit beleid bevredigende resultaten mogen worden verwacht.

VII.2  HET KREDIETBELEID VAN DE CENTRALE BANK VAN
SURINAME

Per ultimo 1977 paraisseerde ruim de helft van de geldhoeveelheid op de
balans van de Centrale Bank van Suriname. De aktieve invloed van het be-
drijf van de Bank op de geldhoeveelheid is veel kleiner dan dit percentage
zou kunnen suggereren. Bij de meerderheid van de geldscheppende trans-
akties is zij immers enkel passief betrokken. Dit komt het duidelijkst tot
uitdrukking bij de in de regel belangrijkste oorzaak van de geldgroei, namelijk
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de omzetting van buitenlands geld in bankbiljetten. De betekenis van de
Bank voor het monetaire gebeuren kan niet op afdoende wijze worden be-
oordeeld aan de hand van de hoogte en het beloop van de door haar verrichte
geldschepping. Daartoe biedt het kredietbeleid van de Bank een beter uit-
gangspunt.

De kredietaktiviteiten van de Centrale Bank van Suriname worden in de
eerste plaats beheerst  door  de  in de Bankwet 1956 vastgelegde voorschrif-
ten. Volgens artikel 18 lid 1 van deze wet, mag de Bank - op ddn, nog te
bespreken, uitzondering na - geen krediet of voorschot in blanco verlenen.
Een kredietaanvrager kan in het algemeen evenmin aanspraak maken op
krediet van de Bank, ook al beschikt hij over het, in artikel 16 van de Bank-
wet 1956 gespecificeerde, onderpand. De reden hiervoor is, dat de Bank
zich bij haar kredietpolitiek - naast de bovenbedoelde regelingen - laat
leiden door de vraag, of het krediet in overeenstemming te achten is met een
zo goed mogetijke vervulling van haar hoofdtaak, te weten: het bevorderen
van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid, alsmede van de ontwikke-
ling van een gezond bank- en kredietwezen.' De beoordeling van hetgeen in
dit  verband  al  dan niet toelaatbaar wordt geacht, is ter diskretie van de
Bank. Met betrekking  tot dit laatste is vermeldenswaard,  dat  zij  - in het
kader van belegging van haar kapitaal en reserves - in 1973 een tienjarige
lening van Sf. 2,3 miljoen aan het Land verstrekte ter financiering van de

overheidsparticipatie in de voormalige Vervuurts Bank N.V., die met solva-
biliteits- en liquiditeitsproblemen te kampen had. Ter verdere voorziening
in de liquiditeitsbehoefte van deze bank werd voorts door de overheid
Sf. 6,0 miljoen aan schatkistpromessen bij de Centrale Bank van Suriname
geplaatst, welke vervolgens werden overgedragen aan twee algemene banken.
De Hakrinbank N.V. loste laatstbedoelde schuld in augustus 1973 af, waar-
na de overheid de verkregen gelden aanwendde ter dekking van begrotings-
uitgaven.2

In afwijking van het wettelijke verbod tot het verschaffen van blanco kre-
diet, is de Centrale Bank van Suriname verplicht, tot een relatief klein be-
drag, voorschotten aan het Land te verstrekken. In paragraaf II.3 werd ver.
meld, dat deze voorschotten uitsluitend bedoeld zijn voor tijdelijke verster-
king van 's Lands kas, in tijden waarin de overheidsuitgaven en -inkomsten
niet synchroon lopen. De wetgever acht het principieel onjuist om voor
andere en meer permanente kredietbehoeften van de overheid - bijvoorbeeld
ter dekking van begrotingstekorten - op de Bank terug te vallen. In over-
eenstemming met de specifieke kenmerken van het overheidsbudget, waarin

duidelijke seizoenfluktuaties in de inkomsten zijn op te merken, is het de
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Bank slechts toegestaan gedurende ten hoogste zes maanden in 66n kalender-
jaar dergelijke voorschotten aan de Regering te verlenen. Deze voorschotten
zullen een bedrag van vijf ten honderd van de geraamde uitgaven op de ge-
wone dienst der begroting over het lopende dienstjaar niet te boven mogen
gaan. Voorts is bepaald, dat van deze voorschotten Sf. 1 miljoen renteloos
wordt verstrekt, terwijl het Land voor het meerdere de vigerende rente van
de Bank zal betalen. Volgens de desbetreffende Memorie van Toelichting
kan de verplichting tot rentebetaling een rem zijn op al te gemakkelijke dis-
posities door het Land bij de Bank.3 Deze redenering is overigens niet al te
overtuigend; de door de Bank gemaakte winsten worden immers goeddeels
in 's Lands kas gestort. Het zal duidelijk zijn. dat de Bank geen medeverant-
woordelijkheid kan dragen voor de inflatoire financiering, welke voortspruit
uit het nakomen van de wettelijke verplichting tot kredietverlening aan de
overheid. Slechts voor zover de Bank. door wet en traditie, vrijgelaten wordt
haar krediet te verlenen of te weigeren. moet zij in de verantwoordelijkheid
delen wanneer zij tijdens een inflatoire ontwikkeling een beroep op haar
kredietfaciliteiten toestaat.4

Gedurende het tijdvak 1957-1977 heeft de overheid - in het kader van de
haar ter beschikking staande wettelijke kredietfaciliteit - herhaaldelijk en
met wisselende intensiteit een beroep op de Centrale Bank van Suriname ge-
daan voor financiering van haar lopende uitgaven. Daarnaast kwam het meren-
deel van het in het binnenland belegde eigen vermogen van de  Bank ten goede
aan de overheid (Sf. 4,9 miljoen per eind 1977). Na 1973 liet het bruto
beroep van de overheid op de Bank een drastische toeneming zien en wel
van Sf. 16,4 miljoen per ultimo 1974 tot Sf. 184,4 miljoen per ultimo 1977.
Ondanks de positieve saldi op de, afzonderlijk geadministreerde, bijzondere
rekeningen van het Land bij de Bank, waaronder het "Ontwikkelingsfonds
Meeropbrengst Natuurlijke Hulpbronnen", sloeg daardoor de netto vordering
van het Land op de Bank (inklusief de munten en muntbiljetten in de kas
van de Bank) ad Sf. 1,3 miljoen om in een netto schuld ten bedrage van Sf.
72,3 miljoen.5 Het afzonderlijk administreren van de bijzondere rekeningen
is mede voortgevloeid uit het streven deze gelden te bestemmen voor de eko-
nomische ontwikkeling en om te voorkomen, dat een hoog gewoon tegoed
van de schatkist bij de Bank een aandrang zou oproepen tot het besteden
van dit tegoed aan doeleinden  in de konsumptieve sfeer. Per ultimo  1977
was de Bank de jure verplicht tot het verstrekken van een voorschot aan het
Land van Sf. 16,2 miljoen. De Bank deelde derhalve in de verantwoordelijk-
heid voor de opvoering van de netto overheidsschuld tot een bedrag van
Sf. 56,1 miljoen. Deze toeneming van de overheidsschuld vormt een weer-
spiegeling van de verslechtering van staatsfinancien.
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De kredietverlening van de Centrale Bank van Suriname aan de private
sektor is zowel absoluut als in procenten van het balanstotaal nimmer van

noemenswaardige betekenis geweest. Dit staat vooral in verband met de om-

standigheid, dat de liquiditeitspositie van de grotere banken zodanig ruim is,
dat zij vrijwel niet hebben behoeven terug te vallen op de kredietfaciliteiten
van de Bank. De algemene banken hielden integendeel grote renteloze saldi

bij  de Bank aan; per ultimo 1977 beliep hun netto vordering uit dien hoofde
ruim Sf. 79 miljoen. Nadien liep deze vordering terug mede als uitvloeisel
van de uitbreiding van de kredietverlening van de algemene banken. Daar-
naast heeft de Bank zich onthouden van het verrichten van partikuliere bank-
zaken, waardoor  per  eind   1977 de kredietverlening  aan de private sektor
slechts Sf. 0,6 miljoen bedroeg. Dit bedrag had betrekking op de belegging
van haar eigen vermogen.

De invloed van het bedrijf van de Centrale Bank van Suriname op de mone-
taire ontwikkeling in de periode 1957-1977 mag - blijkens het voorgaande -
niet worden overschat. De Bank heeft, via het in omloop brengen van bank-
biljetten, weliswaar gefungeerd als belangrijkste bron van geldschepping,
doch zij heeft deze geldschepping, monetair-analytisch bezien, slechts zeer
ten  dele zelf aktie f ondersteund. Niettemin heeft de overheid in enkele jaren
en dan in het bijzonder in 1973, 1976 en 1977 een fors netto beroep op de
Bank gedaan. Als gevolg hiervan heeft het aandeel van dat beroep in de totale
geldschepping  in het tijdvak 1957-1977  toch  nog  ruim een derde belopen

(zie tabel 11).

De Centrale Bank van Suriname zal voortdurend grote voorzichtigheid dienen

te betrachten bij haar kredietgeving en zich daarbij primair moeten laten
leiden door de beginselen, welke voortspruiten uit haar, in artikel 9 van de
Bankwet 1956 genoemde hoofdtaken. Deze impliceren, dat een overmatig

gebruik van monetaire financieringsmiddelen ontoelaatbaar is. De centrale

bank mag nimmer zelf oorzaak worden van een excessieve inflatoire finan-

ciering. Met name bij de kredietverlening aan de overheid is de uiterste

terughoudendheid geboden. In dit verband wordt er aan herinnerd, dat de
wetgever, bij het formuleren van de zojuist genoemde wet, ervan is uit-
gegaan, dat het principieel onjuist is, dat de overheid op de Bank terugvalt
om te voorzien in haar permanente kredietbehoeften. Ekonomisch gezien
kan echter onder bepaalde omstandigheden in een expanderende volks-

huishouding een beperkt struktureel beroep van de overheid op de centrale
bank aanvaardbaar of zelfs wenselijk zijn. Er dienen dan wel waarborgen te
worden geschapen tegen een onverantwoorde toepassing van deze finan-

cieringswijze. De waarborgen behoren niet alleen gebaseerd te zijn op juri-
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dische regelingen, maar moeten evenzeer voortspruiten uit een gezond bud-
gettair beleid.

VII.3 DE EFFEKTIVITEIT VAN DE INDIREKTE KREDIET-
REGULERING

De indirekte instrumenten van kredietregulering hebben betrekking op de
open-markt-, de disconto- en de kas- c.q. de liquiditeitsreservepolitiek. De
bespreking inzake de mogelijkheden deze instrumenten met sukses in Suri-
name te hanteren wordt ingezet met de open-marktpolitiek. Met behulp
van deze politiek trachten de monetaire autoriteiten de kredietpotentie van
de algemene banken en de geldhoeveelheid te beheersen door de aan- en ver-
koop van vermogenstitels en andere waarden. Ofschoon de Centrale Bank
van Suriname krachtens artikel 16 van de Bankwet 1956 de bevoegdheid
heeft tot het verrichten van transakties als hier bedoeld, is er. gegeven het
institutionele kader in Suriname, geen ruimte voor het voeren van een der-
gelijke politiek. Aldaar bestaan er immers vooralsnog geen aktieve markten
voor de in de Bankwet 1956 opgesomde vermogenstitels en waarden.

Van het tweede instrument van indirekte kredietregulering, te weten de
disconto-politiek, mag men, binnen de bestaande Surinaamse monetaire
verhoudingen, geen hoge verwachtingen hebben. Zoals in paragraaf II.4.2
werd aangegeven is het liquiditeitsbezit van de algemene banken meestal
zodanig hoog, dat geenszins bij voorbaat vaststaat, dat zij eenzelfde gedrags-
lijn zullen volgen bij een eventuele verhoging van de rentetarieven en ver-
zwaring van de overige voorwaarden voor kredietverlening door de centrale
bank. Als uitvloeisel van de ruime liquiditeitspositie van de algemene banken,
zullen deze toch geen beroep op de kredietfaciliteiten van de centrale bank
behoeven te doen. Hierdoor zal het uiteenlopen van de kredietvoorwaarden
van de centrale bank en die van de algemene banken geen repercussies heb-
ben op de rentabiliteit van laatstgenoemde banken.

Een bijkomende faktor, die toepassing van de disconto-politiek bemoeilijkt,
is, dat de banken nauwelijks beschikken over discontabel papier. Volgens
artikel  16  lid  c  van de Bankwet 1956 worden tot het bedoelde soort papier
gerekend: wissels en promessen met twee of meer solidair verbondenen, als-
mede schatkistpapier of aflosbaar gestelde obligaties ten laste van het Land,
66n en ander met geen langere looptijd dan zes maanden. De algemene ban-
ken maken bij hun kredietverlening slechts betrekkelijk weinig gebruik van
wissels en promessen, maar verstrekken het krediet veelal in rekening-cou-
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rant. Daarnaast doet de overheid slechts een bescheiden beroep op de bin-
nenlandse openbare vermogensmarkt. Deze markt heeft aan de andere kant
een kleine opnamekapaciteit. Financieringstekorten van de overheid worden,
zoals in paragraaf V.3.2 is gebleken, vooral gedekt door, in het kader van de
intemationale ontwikkelingssamenwerking, verkregen gelden en voorschot-

ten, welke de Centrale Bank van Suriname, krachtens artikel 21 van de Bank-
wet  1956, aan het Land moet verstrekken.

Overigens kunnen de algemene banken op geheel andere gronden besluiten

om, in navolging van de centrale bank, hun kredietvoorwaarden te veran-
deren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een verhoging van het cen-
trale bankdisconto wordt gezien als een teken van een op handen zijnde

wijziging in de ekonomische situatie, hetgeen de algemene banken ertoe zou
kunnen brengen hun kredietbeleid te veranderen. Van een dergelijk teken
zou ook een psychologisch effekt op het publiek kunnen uitgaan, waarbij
een vermindering van de kredietvraag niet uitgesloten mag worden geacht.
Een andere mogelijkheid is, dat de algemene banken in overleg met de
centrale bank besluiten tot aanpassing van hun kredietvoorwaarden.  Veel

hangt hierbij af van het prestige en van de onderhandelingskracht van
de centrale bank. De Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1968 kent geen
expliciete bevoegdheid toe aan de centrale bank tot het geven van algemene

voorschriften of richtlijnen aan de algemene banken inzake hun rente-
tarieven.

Indien de disconto-politiek gepaard zou gaan met een algemene verhoging
van de rentestand, werpt zich onmiddellijk de vraag op welke effekten die
politiek zou hebben op het proces van ekonomische ontwikkeling. Voorop-
gesteld dient te worden, dat met betrekking tot dit vraagstuk van de opti-

male hoogte van de rentestand in Suriname weinig praktisch onderzoek is
verricht, zodat het niet mogelijk is de betekenis van de diverse meespelende
faktoren te kwantificeren en tegen elkaar af te wegen. Hier moet worden
volstaan met het plaatsen van enkele kwalitatieve kanttekeningen.

Bij een renteverhoging wordt men gekonfronteerd met twee verschillende

vraagstukken. Een renteverhoging betekent, dat enerzijds de nominale ver-
goeding voor het sparen toeneemt, doch dat anderzijds het lenen van geld

duurder wordt. Wat het effekt van het renteniveau op het sparen betreft, valt
op te merken, dat in Suriname, met name sedert het begin van de jaren

zeventig, de redle rente op het overgrote deel van de spaar- en depositoreke-
ningen negatief is. In het bijzonder de forse stijging van de kosten van levens-

onderhoud sedert   1973 is hieraan debet.  Er zijn overigens geen duidelijke
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aanwijzingen, dat de negatieve reele rente in Suriname de spaarquote in
neerwaartse richting heeft gedrukt. De indruk bestaat, dat deze situatie veel-
eer heeft bijgedragen tot een verschuiving in de samenstelling van de vraag
naar vermogenstitels. De belangstelling voor vermogenstitels met het karak-
ter van op lange termijn aan de banken toevertrouwde gelden, welke een
relatief hoge rente afwerpen, is allengs toegenomen. Een positieve reele rente
zou het sparen bij banken kunnen aanmoedigen, terwijl de neiging tot het al
dan niet legaal beleggen van geld in het buitenland en in verschillende realia
zou kunnen worden afgezwakt. Andere faktoren - zoals de hoogte en de ver-
deling van het inkomen - zijn evenwel mede van invloed op de spaarneiging.

Bij verhoging van de financiale bemiddelingsgraad van banken zal er tege-
lijkertijd naar wegen moeten worden gezocht om aan de aangetrokken extra
besparingen een zinvolle bestemming te geven. De ruime liquiditeitspositie
van de banken duidt er op, dat zij er niet altijd in voldoende mate in sla-
gen de aangetrokken gelden op een voor hun acceptabele wijze, via de
binnenlandse kredietverlening, in de gemeenschap terug te sluizen. Het is
voor de banken uiteraard niet zinvol besparingen aan te trekken, welke nood-
gedwongen voor een betrekkelijk groot deel renteloos bij de centrale bank
moeten worden aangehouden. In dit verband is illustratief, dat het aandeel
van de netto vorderingen van de algemene banken op de Centrale Bank van
Suriname per ultimo  1977  ruim  17% van hun balanstotaal beliep.  Na  1977
is de kredietvraag fors opgelopen, waardoor de banken minder moeite heb-
ben met het terugsluizen van de aangetrokken gelden. Het zojuist genoemde
aandeel daalde als gevolg  van deze ontwikkeling tot  11% per ultimo  1978
(zie tabel 3).

Met betrekking tot de tweede problematiek, die in verband staat met een
renteverhoging, te weten het duurder worden van het lenen van geld, kan
worden gesteld, dat hierdoor de financiering van het bedrijfsleven wordt be-
moeilijkt. Dit aspekt speelt vooral een rol bij investeringen met een lange
terugverdienperiode, die voor een belangrijk deel zijn gefinancierd met
vreemde middelen. De stijging van de rentekosten verzwaart ook de over-
heidsfinancien, voor zover zij haar uitgaven met leningen heeft gefinancierd.
De invloed van het renteniveau op de investeringen en de overige bestedin-
gen mag niet worden overschat. Bij het nemen van bestedingsbeslissingen
kunnen andere overwegingen van meer zwaarwegende betekenis zijn.6 Zo
is bijvoorbeeld bij het verrichten van bedrijfsinvesteringen met name van
belang de verwachte winstgevendheid van die investeringen, welke vooral
afhankelijk is van onder meer de afzetprognoses, het interne kosten- en prijs-
peil, de sociale rust en de van overheidswege te verstrekken stimuli, onder
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andere in de vorm van belastingfaciliteiten, het tijdelijk weren van de
binnen- en buitenlandse konkurrentie op de lokale markt en het bieden van
een aantrekkelijke regeling voor het overmaken van bedrijfswinsten ten
gunste van buitenlandse investeerders.

Bij het vaststellen van de hoogte van de rentestand moet voorts het rente-
niveau bij de handelspartners in het oog worden gehouden. In de westerse
industrielanden is sedert het einde van de jaren vijftig, toen men geleidelijk
is overgegaan tot wederinvoering van de valutakonvertibiliteit en vrijma-
king van het internationale kapitaalverkeer, het aspekt van het uiteenlopen
van de renteniveau's in de diverse landen meer van belang geworden. Dit
uiteenlopen heeft aanleiding gegeven tot omvangrijke kortlopende kapitaal-
transakties, welke het karakter dragen van rente-arbitrage. In Suriname
sluiten de geldende deviezenvoorschriften dergelijke transakties welhaast uit.
De indruk bestaat evenwel, dat grotere ondernemingen bij beslissingen over
het in het binnen- dan wel in het buitenland aantrekken van financierings-
middelen voor zover mogelijk mede rekening houden met bestaande inter-
nationale renteverschillen. Bij het verlenen van een vergunning tot het aan-
trekken van financieringsmiddelen uit en tot het beleggen van geld in het
buitenland zal er op moeten worden toegezien, dat het deviezenbeleid wordt
afgestemd op het monetaire beleid. Met name zal in het algemeen voorzich-
tigheid geboden zijn, indien ondernemingen, uitsluitend op grond van inter-
nationale renteverschillen, door kredietverlening in het binnenland beslag
leggen op de schaarse binnenlandse besparingen. Dergelijke transakties
kunnen - afhankelijk van onder andere de liquiditeitspositie van banken -
de financiering van andere aktiviteiten onnodig bemoeilijken. Zij zullen
voorts de invoer van goederen en diensten doen oplopen, hetgeen, zeker op
korte termijn, de monetaire reserve van het land niet ongemoeid zal laten.

Het derde instrument van indirekte kredietregulering, dat de Centrale Bank
van Suriname in principe ter beschikking staat, betreft het afkondigen van
algemene voorschriften nopens de minimale omvang der liquide middelen in
verhouding tot de aan de algemene banken toevertrouwde gelden. Voor
zover deze voorschriften de vorm zouden aannemen van het vaststellen van
en het manipuleren met een verplicht minimum kaspercentage, mag van
deze voorschriften, uit een oogpunt van kredietregulering, nauwelijks enig
resultaat worden verwacht. Verondersteld kan worden, dat zulke voorschrif-
ten eerder aanleiding zullen geven tot het aanbrengen van wijzigingen in de
struktuur van de aktiva der banken dan tot beperking van hun binnenlandse
kredietverlening: Van belang is hierbij vooral het rendement, dat de ver-
schillende aktiva opleveren. Indien bijvoorbeeld het rendement op de binnen-
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landse kredietverlening hoger is dan dat op buitenlandse beleggingen, kun-
nen de algemene banken de verkrapping van hun ongebonden kas, welke
voortvloeit   uit het vaststellen  c.q. het verhogen  van een kaspercentage,  op-
vangen door liquidatie van een deel van hun buitenlandse beleggingen.

Wanneer niet alleen de kas, doch alle liquide aktiva van de algemene banken
worden gerelateerd aan de aan hen toevertrouwde gelden, bestaat er uiteraard
minder gelegenheid de gevolgen van balansvoorschriften op de kredietpo-
tentie van banken ongedaan te maken door het aanbrengen van wijzigingen
in de struktuur van de aktiva. Een moeilijkheid bij het hanteren van het in-
strument van het liquiditeitspercentage is, dat door de doorgaans ruime
liquiditeit van de algemene banken, het desbetreffende percentage op een
hoog niveau zou moeten worden vastgesteld, hetgeen in bepaalde gevallen de
rentabiliteit van de banken kan aantasten. Voorts doet zich, evenals bij het
kaspercentage, het probleem voor, dat de kas- en liquiditeitsverhoudingen
bij de algemene banken in Suriname nogal sterk uiteenlopen, waardoor - in
geval er ter zake een uniforme regeling wordt vastgesteld - de banken, die
een verhoudingsgewijs snelle ontwikkeling doormaken en bijgevolg over
weinig liquide middelen beschikken, het zwaarste door die maatregelen zou-
den worden getroffen. Dit probleem zou tot op zekere hoogte kunnen
worden ondervangen, door, bij het vaststellen van de percentages, uit te gaan
van mutaties in de balansverhoudingen in plaats van rekening te houden met
de standen van de relevante grootheden.

Bij dit alles moet worden bedacht, dat de effektiviteit van het stelsel van een
verplicht kas- c.q liquiditeitspercentage uiteraard zal worden ondergraven,
indien de liquide middelen van de algemene banken telkenmale opnieuw wor-
den aangevuld door geldschepping door de overheid en geldtoevoer uit het
buitenland; zulks te meer omdat, bij een kas- c.q. liquiditeitspercentage
kleiner dan 66n, de mogelijke uitbreiding van de kredietverlening een meer-
voud beloopt van de oorspronkelijke kas- c.q. liquiditeitsverruiming. Ook
valt het te verwachten, dat de algemene banken, bij het regelmatig wijzigen
van de percentages, bij voorbaat rekening zullen houden met deze wijzigin-
gen en ervoor zullen zorgdragen, dat zij over voldoende ongebonden liquide
middelen kunnen beschikken. De algemene banken hebben dan meer speel-
ruimte voor het voeren van een autonoom kredietbeleid en behoeven zich
niet volledig aan te passen aan de vereisten van de monetaire politiek op de
momenten, die de centrale bank het meest wenselijk voorkomt. Op grond
van dit laatste aspekt verdient het de voorkeur, indien men persd zou willen
overgaan tot introduktie van het stelsel van liquiditeitspercentages, dit in-
strument niet al te vaak te hanteren.8
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Het geheel overziende kan worden gesteld, dat de instrumenten van indirekte
kredietregulering - gegeven de huidige monetaire verhoudingen en het
institutionele kader in Suriname - in het algemeen gesproken niet voldoen-
de effektie f kunnen worden geacht om de kredietverlening door de algemene
banken te beheersen. Het is dan ook geenszins verwonderlijk, dat de Suri-
naamse monetaire autoriteiten deze instrumenten gedurende de periode
1957-1977, op dan uitzondering na, niet hebben gebruikt. De bedoelde uit-
zondering betreft  een  in 1962 doorgevoerde verhoging van het officiale dis-
conto van 4% tot 5%. Deze verhoging vond plaats in samenhang met en ter
ondersteuning van de toenmaals afgekondigde rechtstreekse kredietbeper-
king. Tegetijkertijd werd  door de Deviezencommissie de dokumentvrije in-
voer opgeheven en werd  aan het verlenen van invoer- en/of betalingsvergun-
ningen de voorwaarde gesteld, dat op het moment van indiening van de
betreffende aanvraag  15%  van het vergunningsbedrag bij een deviezenbank
moest worden gestort ter gedeeltelijke betaling van de benodigde deviezen.
In  februari   1963  werd het stortingspercentage  tot 10 teruggebracht  en  per
1 april daaraanvolgend afgeschaft.

VII.4 DE RECHTSTREEKSE BEHEERSING VAN DE KREDIETVER-
LENING VAN DE ALGEMENE BANKEN

Mede als gevolg van de zojuist besproken beperkingen, die het voeren van
het centrale bankbeleid in Suriname met behulp van langs indirekte weg
werkende instrumenten met zich brengt, steunt dat beleid in de praktijk in
hoofdzaak op onderling overleg tussen betrokkenen en sedert 1962 op een
- aanvankelijk incidenteel, maar in een later stadium permanent geldend -
systeem van direkte begrenzing van de kredietverlening der algemene banken.
De voorwaarden voor het doelmatig uitvoeren van het centrale bankbeleid
door middel van overleg en overreding zijn gunstig. Het aantal gesprekspart-
ners is klein, waardoor de onderlinge kommunikatie op eenvoudige wijze
tot stand kan worden gebracht. De algemene banken hebben tot nu toe in
de regel steeds op bevredigende wijze hun medewerking verleend aan de tot-
standkoming en uitvoering van door de centrale bank nodig geachte maat-
regelen van monetaire politiek. Deze gunstige situatie heeft kennelijk ook de
wetgever ertoe gebracht om - zoals in paragraaf II.3 is uiteengezet - in de
Wet  Toezicht  Bank- en Kredietwezen  1968 het standpunt te huldigen,  dat
de centrale bank allereerst door overleg met de algemene banken moet
trachten te geraken tot overeenstemming over te geven algemene voorschrif-
ten c.q. richtlijnen voor hun bedrijfsvoering.
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In  Suriname  werd  in  1962 voor het eerst overgegaan  tot het rechtstreeks
beperken van de omvang van de kredietverlening van de algemene banken.
Die maatregel werd getroffen in reaktie op de onevenwichtige monetaire
ontwikkeling, die zich in de loop van dat jaar voltrok. Deze ontwikkeling
was vooral het gevolg van een overmatige binnenlandse geldschepping ter
dekking van het financieringstekort van de overheid. Hierdoor nam de
monetaire reserve  van  het  land  in de eerste zeven maanden  van  1962  met
12% af. Het een en ander weerspiegelde zich in het dekkingspercentage van
de geldhoeveelheid door de monetaire reserve, dat per ultimo juli een diepte-
punt van 64 bereikte.

Ofschoon de kredietverlening van de algemene banken niet de primaire
oorzaak van de onevenwichtige monetaire ontwikkeling was, werd - ten
einde een halt toe te roepen aan de zich voltrekkende dating van de mone-
taire reserve - in een in augustus 1962 afgesloten gentlemen's agreement
tussen de Centrale Bank van Suriname en de algemene banken vastgelegd,

dat laatstgenoemden hun kredietverlening zouden matigen. Met De Suri-
naamsche Bank N.V., de toenmalige Hollandsche Bank Unie N.V. (kantoor
Paramaribo) en de Vervuurts Bank N.V., werd overeengekomen, dat zij hun
kredietverlening aan de private sektor per ultimo 1962 zouden terugdringen
tot het per eind 1960 bereikte niveau, vermeerderd met een percentage,
dat overeenkwam met de geschatte groei van het nominale nationale produkt
in   1960  en   1961  ad  5%  per  jaar. Dit hield  in,  dat de genoemde banken

per   ultirno    1962 de kredietverlening   aan de private sektor   met   Sf.    1,2
miljoen of met circa 5% dienden te verminderen. Ten aanzien van de kre-
dietverlening aan de overheid werd bepaald, dat deze zou worden beperkt
tot een bedrag gelijk aan het in het bezit van de banken zijnde schatkist-
papier per 17 augustus  1962. Met de Surinaamse Volkscredietbank werd een
afzonderlijke regeling getroffen, waarbij werd afgesproken, dat die bank
haar kredietverlening op het bestaande niveau zou handhaven.9

Per ultimo 1962 hadden de algemene banken, zij het niet zonder moeite,
hun  kredietverlening aan de private sektor met Sf. 1,9 miljoen teruggebracht,
hetgeen Sf. 0,7 miljoen meer was dan door de centrale bank nodig werd ge-
oordeeld. Dit resultaat kon onder meer worden bereikt door enkele grote
kredietaflossingen. Als gevolg van de gerealiseerde kredietbeperking en de in
medio augustus 1962 ingetreden verbetering van de deviezenpositie, welke
mede het uitvloeisel was van verscheidene bijzondere transakties, stond de
centrale  bank in januari   1963  voor de eerste helft  van  dat jaar een matige
kredietexpansie toe. Nadien werd de kredietbeperking opgeheven. Spoedig
daarna werd evenwel de monetair aanvaardbaar geachte norm voor de groei
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van de kredietverlening opnieuw overschreden. Dit was voor de Bank aan-
leiding om de algemene banken andermaal te vragen hun kredietverlening
te breidelen en wel zodanig, dat deze zich meer in overeenstemming zou
ontwikkelen met de waarschijnlijke groei van het nationale inkomen van

ongeveer 5% 's jaars.
10

Na enige jaren van een betrekkelijk rustige monetaire ontwikketing, waarbij
de monetaire reserve - vooral als gevolg van kapitaalinvoer - een gestadig
stijgende trend liet zien, voltrok zich in 1967 wederom een daling van de
monetaire reserve. In de eerste drie kwartalen van dat jaar hep die reserve

met niet minder dan 15% terug. Deze onbevredigende gang van zaken was

-  in  tegenstelling tot de situatie in  1962 - niet uitsluitend te wijten aan een
overmatige binnenlandse geldschepping ten behoeve van de overheid, doch
evenzeer aan een forse stijging van de kredietverlening der algemene banken
aan de private sektor, namelijk  met 16% gedurende de genoemde periode.
In reaktie hierop drong de centrale bank aan op vermindering van de krediet-
verlening der algemene banken met tenminste Sf. 2,5 miljoen of met onge-
veer 5% gedurende de rest van het jaar. Mede als gevolg van deze aandrang
en van enkele bijzondere transakties werd de kredietverlening met Sf. 6

miljoen teruggebracht. Die vermindering werd als geforceerd aangemerkt
en vond vooral plaats bij de direkt-produktieve sektoren, hetgeen niet de
bedoeling was van de centrale bank. 11

Ten einde te voorkomen, dat de bancaire kredietverlening andermaal zou
bijdragen  tot een excessieve groei van de geldhoeveelheid, alsmede tot aan-
tasting van de monetaire reserve en de dekkingspositie van de gulden, werd
per 1 januari 1968 een gedragslijn voor de expansie van de kredietverlening
der algemene banken geihtroduceerd, welke  een meer permanent karakter

droeg. Evenals de incidentele monetaire maatregelen van 1962, 1963 en
1967 kwam die gedragslijn tot stand met de vrijwillige medewerking van de

algemene banken. Sedertdien werd elkjaar, door middel van een gentlemen's
agreement, een kredietrestriktieregeling vastgesteld.

De aan de Surinaamse kredietrestriktieregeling ten grondslag liggende ge-
dachten komen in wezen overeen  met  de in paragraaf VI.5 geformuleerde
kondities voor monetair evenwicht in de geldsfeer. Deze gedachten sluiten
voorts nauw aan bij het in paragraaf II.4.2 geschetste tweeslachtige karakter
der algemene banken van zowel spaar- als geldscheppende instelling. Bij het
berekenen van een plafond voor de kredietverlening en beleggingen der
algemene banken laat men zich leiden door twee fundamentele vooronder-
stellingen. In de eerste plaats wordt aangenomen, dat, bij een situatie van
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monetair evenwicht, het louter doorgeven van uit het lopende binnenlandse
inkomen gevormde besparingen een monetair neutrale handeling is. Met het
doorgeven van besparingen dragen de banken juist bij tot het ongestoord
verlopen van het circulatieproces. In de tweede plaats wordt verondersteld,
dat het monetaire evenwicht gehandhaafd zal blijven, indien de vermeer-
dering van het geldaanbod gelijk is aan de toeneming van de geldvraag, die
- zoals eerder toegelicht - in een systematische relatie geacht wordt te
staan tot de groei van het binnenlandse inkomen. Het geldscheppende kre-
dietbedrijf der banken mag in deze gedachtengang - evenals de andere
bronnen van geldschepping - een evenredige bijdrage leveren aan de als
toelaatbaar aangemerkte vermeerdering van het geldaanbod.

De gemaakte vooronderstellingen hebben tot resultaat, dat een geleidelijke
uitbreiding van de kredietverlening en beleggingen der algemene banken
als een alleszins normaal en zelfs wenselijk verschijnsel wordt beschouwd,
zolang die uitbreiding wordt gefinancierd door het aantrekken van nieuwe
besparingen en de daaruit voortvloeiende geldschepping zodanig is, dat
het totale geldaanbod gelijke tred houdt met toeneming van de geldbe-
hoefte voor het verrichten van lopende binnenlandse transakties. Wan-
neer wordt voldaan aan deze konditie zal de geldschepping nauwelijks druk
uitoefenen op de betalingsbalans, omdat de vergroting van het geldaanbod
wordt geneutraliseerd door de gestegen kasbehoeften, die gepaard gaan met
de verhoging van het binnenlandse inkomen.

Een moeilijkheid bij de praktische uitwerking van de grondgedachten van de
kredietrestriktieregeling betreft de vraag, aan welke bancaire passiva in kon-
kreto het karakter van besparingen moet worden toegekend. Deze moeilijk-
heid staat in verband met de, in paragraaf IV.3 behandelde, problematiek
van de afbakening van de inhoud van het liquiditeitsbegrip. Bij de in de jaren
1968-1970 afgesloten gentlemen's agreements werden aan de spaargelden
en termijndeposito's in hoofdzaak het karakter van besparingen toegekend.
Desondanks bleef men tot  1971 deze vermogenstitels rekenen tot de formele
geldhoeveelheid. De algemene banken mochten 90% van de aanwas van de
spaargelden en termijndeposito's gebruiken voor hun kredietverlening. Deze
kon verder toenemen met de som van de groei van de eigen middelen van de
banken en de op lange termijn aangetrokken gelden. Ten aanzien van het
geldscheppende kredietbedrijf van de algemene banken werd overeengeko-
men, dat dit mocht stijgen met hetzelfde percentage als de groei van het na-
tionale produkt berekend tegen konstante prijzen. Tenslotte werd bij het
vaststellen van het kredietplafond voor een bepaald jaar het bedrag, waarmee
de feitelijke kredietverlening in het voorgaande jaar naar boven of naar
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beneden afweek van het toenmaals geldende plafond, mede in de bereke-

ningen betrokken.

Inzake het zogenoemde geldscheppende of monetair niet.neutrale deel van
de kredietverlening, dat per definitie gelijk is aan de totale kredietverlening
verminderd met de als besparingen aangemerkte passiva, valt nog het vol-
gende te vermelden. Het bedoelde deel werd aanvankelijk berekend op basis

van de kredietverlening per ultimo 1963, aangezien werd verondersteld,
dat de kredietverlening op dat tijdstip een monetair aanvaardbaar peil had
bereikt. Vervolgens werd aangenomen, dat het monetair niet-neutrale deel
van de kredietverlening kon oplopen met 6% kumulatief. Dit percentage
was gelijk aan het in het recente verleden gekonstateerde expansietempo
van het reale nationale produkt. Daarbij werd de opvatting gehuldigd,
dat prijsstijgingen niet mochten worden gefinancierd met middelen ver-
kregen uit binnenlandse geldschepping, doch uitsluitend met die afkomstig
uit het betalingsverkeer met het buitenland. Zouden laatstbedoelde mid-
delen ontoereikend zijn voor de financiering van prijsstijgingen, dan diende
het geldaanbod ten achter te blijven bij de geldbehoefte. Hierdoor zou een
deflatoire druk op de ekonomie worden uitgeoefend, hetgeen zou kunnen
resulteren in matiging van de prijzen en in verbetering van de betalings-
balans.1 2

Per 1 januari 1971 werd de berekeningswijze van het kredietplafond ten dele

aangepast aan de in dat jaar herziene afbakening van het begrip binnenlandse

liquiditeitenmassa. Deze afbakening bracht met zich, dat sedert die datum
tot de passiva met het karakter van op lange termijn aan de banken toever-

trouwde gelden, naast de termijndeposito's, obligaties, beleggingscertificaten
e.d. met een resterende looptijd van langer dan 6dn jaar, ook de eigenlijke
spaargelden werden gerekend, welke - zoals in paragraaf IV.3 bleek - wer-
den gesteld op 90% van het totaal der gewone spaarrekeningen. Tevens werd
de basis voor de berekening van het monetair niet-neutrale deel van de
kredietverlening verlegd  naar 1970. Daarentegen bleef het toegestane expan-

sietempo van het genoemde deel gehandhaafd op 6%, ondanks de omstan-

digheid,  dat de feitelijke groei van het volume van het binnenlandse produkt
inmiddels sterk was afgenomen.

Uit de herziene afbakening van het liquiditeitsbegrip zou een verlaging van
het kredietplafond voortvloeien. Bij de nieuwe regeling zou immers een
groter deel van de spaargelden en termijndeposito's niet als echte besparin-

gen worden aangemerkt. Om deze verlaging te voorkomen werd het aan de
banken ook toegestaan om 75% van de stijging van de termijndeposito's
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met een resterende looptijd van korter dan adn jaar te bestemmen voor hun
kredietverlening. Met het toekennen van laatstgenoemde additionele expan-
siefaciliteit, werd enige afbreuk gedaan aan de systematiek, die aan de
kredietrestriktieregeling ten grondslag zou moeten liggen. De korte    ter-
mijndeposito's worden per definitie niet als besparingen beschouwd en
zouden dan ook niet in aanmerking mogen komen om als zodanig via de
kredietverlening te worden doorgegeven. Met het niet konsekwent vasthou-
den aan de bedoelde systematiek werd de uiteindelijke vaststelling van de
hoogte van het kredietplafond in de sfeer van de onderhandelingen getrokken
en afhankelijk gemaakt van de overredingskracht en de onderhandelings-
positie van betrokken gesprekspartners.

Naast de bovenbeschreven grondgedachten bevat de kredietrestriktieregeling
twee essenti8le bepalingen. In de eerste plaats is afgesproken, dat het krediet-
plafond opnieuw ter diskussie zal worden gesteld, in geval van een daling van
de monetaire reserve met tenminste 5%. Deze bepaling en de omstandighe-
den, waaronder in het verleden werd besloten tot het afkondigen van krediet-
beperkende maatregelen, indiceren, dat de Centrale Bank van Suriname zich
bij het voeren van het monetaire beleid in dominerende mate laat leiden
door de ontwikkeling van de absolute hoogte van de monetaire reserve.in
de tweede plaats is aan de banken gevraagd om bij hun kredietverlening de
voorkeur te geven aan de meer direkt produktieve sektoren en aan de wo-
ningbouw. Dit laatste element van selektieve kredietkontrole is niet verder
gekonkretizeerd, hetgeen in verband zou kunnen worden gebracht met de
omstandigheid,    dat het toezicht   op de naleving hiervan nogal uitgebreide
administratieve voorzieningen zou vergen. Verschillende ondernemingen zijn
tegelijkertijd met diverse projekten in uiteenlopende bedrijfstakken bezig,
waardoor het - gegeven de gebrekkige administratie van vele bedrijven -
niet goed mogelijk is om langs eenvoudige weg en op enigszins betrouwbare
wijze na te gaan voor welk specifiek projekt de ondernemer een bepaald
krediet heeft gebruikt.

Mede door het nogal bevredigend funktioneren van het gehanteerde sys-
teem van kredietregulering was er tot 1977 geen aanleiding tot het treffen
van andere noemenswaardige maatregelen van monetaire politiek. In het
genoemde jaar voltrok zich evenwel een drastische verslechtering van de mo-
netaire situatie. Zich beroepend op de zojuist vermelde bepaling van de kre-
dietrestriktieregeling ten aanzien van de ontwikkeling van de monetaire re-
serve, bereikte de Centrale Bank van Suriname in april 1977 overeenstem-

ming met De Surinaamsche Bank N.V., De Hakrinbank N.V. en de Algemene
Bank Nederland N.V. (kantoor Paramaribo) over verlaging van het aan het
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begin van dat jaar vastgestelde kredietplafond met niet minder dan 25%.De

overige algemene banken werden niet bij deze overeenkomst betrokken.
Aanleiding tot deze verlaging was de voortgaande overbesteding, welke zijn
weerspiegeling vond in onder meer daling van de monetaire reserve met 13%
en toeneming van het prijsindexcijfer van de gezinskonsumptie met bijna
19% gedurende 1977. Deze overbesteding werd vooral veroorzaakt door een

sterke stijging van het uitgavenniveau en het financieringstekort van de
overheid. Het kredietvolume van de algemene banken bewoog zich toen-
maals onder  het  tot dan geldende plafond.13  Met deze plafondverlaging
werd beoogd een tegenwicht te vormen tegen het zorgwekkende beroep van
de overheid op binnenlandse geldschepping. Mede als gevolg van deze maat-
regel, de voortgaande kapitaalimport en door de totstandkoming van enkele
bijzondere transakties, sloeg de daling van de monetaire reserve reeds in de
loop  van het vierde kwartaal van  1977  om  in een stijging. Deze zette  zich
voort in het daaropvolgende jaar, waardoor het mogelijk werd het krediet-
restriktiebeleid te versoepelen.

14

VII.5 DE REIKWIJDTE VAN HET CENTRALE BANKBELEID

De gegeven beschrijving van de getroffen maatregelen van direkte krediet-
regulering leert, dat het instrument van het kredietplafond - tezamen met
de mogelijkheden van onderling overleg en overreding - een goede basis
biedt voor beheersing door de centrale bank van het geldscheppende vermo-
gen van de algemene banken. Deze hebben zich in het algemeen gehouden
aan het overeengekomene. Hiertoe heeft, naast de principiele bereidheid
van de algemene banken tot het medewerken bij het uitvoeren van het mo-
netaire beleid van de centrale bank, bijgedragen de door hen gevoerde aktieve
campagne voor het aantrekken van passiva, die krachtens de kredietrestrik-
tieregeling ten volle mogen worden doorgegeven in de kredietverlening.
Bedoelde passiva zijn gedurende de periode 1971-1977 ruim verdrievoudigd,
terwijl de passiva met het karakter van binnenlandse liquiditeit in veel min-
dere mate opliepen, namelijk met ongeveer  125%.

De Centrale Bank van Suriname beschikt met de bestaande kredietrestriktie-
regeling over een nogal krachtig instrument ter beihvloeding van de geldhoe-
veelheid en van de bestedingen. Desalniettemin kan worden gesteld, dat de
kredietrestriktieregeling - zeker op langere termijn bezien - op zichzelf niet
voldoende is voor handhaving van kapaciteitsevenwicht en "betalingsbalans-
evenwicht". Deze stelling is gebaseerd op theoretische overwegingen en op
de praktische ervaringen, welke inmiddels met dit instrument zijn opgedaan.
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De  begrenzing van de effektiviteit  van de kredietrestriktieregeling volgt
onmiddellijk uit de omstandigheid, dat de mate van beroep op monetaire
financiering - die het bestaan van de genoemde evenwichten konditioneert -
niet alleen afhanketijk is van de kredietverlening door algemene banken,
maar evenzeer van de geldschepping door de overheid en die voortspruitend
uit het buitenlandse betalingsverkeer. Daarnaast speelt in deze mee het effekt
van eventuele veranderingen  in de omloopsnelheid  van  het geld. welke  in
verband staan met de aktivering door het publiek van opgepotte liquiditei-
ten en andere vermogenstitels. De centrale bank beschikt noch over de juri-
dische bevoegdheid, noch over het benodigde instrumentarium om op di-
rekte wijze het hoofd te bieden aan die vormen van monetaire financiering.

Monetair evenwicht vereist, dat het aanbod van geld spontaan in overeen-

stemming is met de vraag naar geld. Voor het realiseren van monetair even-
wicht is het - althans in eerste instantie - indifferent in welke mate de
diverse sektoren c.q. oorzaken bijdragen tot het, voor handhaving van dat
evenwicht. toelaatbare beroep op monetaire financiering. De taak van hen
die verantwoordelijk zijn voor de monetaire politiek, zou zich in eerste
aanleg kunnen beperken tot het aangeven van de omvang van dat beroep.

Degenen, die verantwoordelijk zijn voor de algemene ekonomische politiek
zouden vervolgens de keuze moeten maken voor welke bestedingsdoeleinden
zij de schaarse financieringsmiddelen ter beschikking wensen te stellen.

Toch is het. bij nader inzien, ook in het kader van de monetaire politiek, zin-
vol een enkele opmerking te plaatsen over de bron en de aanwendingsrichting
van de normatieve ruimte voor monetaire financiering. Zo is het bijvoor-
beeld, voor het veiligstellen van de liquiditeit en solvabiliteit van de volks-

huishouding, noodzakelijk, dat de monetaire financiering in voldoende mate
gepaard gaat met geldtoevoer uit het buitenland. Daarnaast zal het nieuw
gekreberde geld zoveel mogelijk gebruikt moeten worden voor financiering
van produktieve en exportvermeerderende projekten. Op deze wijze kan de
afhankelijkheid van het buitenland worden verminderd. Dit is noodzakelijk,
mede gelet op het waarschijnlijk tijdelijk en in belang afnemende karakter
van de uit het buitenland te ontvangen financieringsmiddelen. Ten aanzien
van de verdeling van de ruimte voor monetaire financiering tussen overheid
en private sektor valt voorts op te merken, dat in een expanderende volks-
huishouding, een zekere mate van geldschepping ten behoeve van de private
sektor niet kan worden ontbeerd, omdat het bedrijfsleven zal wensen te pro-
fiteren van de groeiende afzetmogelijkheden en het voor de financiering van
bepaalde zaken zal zijn aangewezen op bankkrediet. De monetaire effekten
van het buitenlandse betalingsverkeer en de overheidsfinancien dienen bij-
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gevolg zodanig te zijn. dat er voldoende ruimte resteert voor geldschepping

ten gunste van de private sektor.

Het zou ideaal zijn, indien het buitenland, de overheid en de private sektor
ieder overeenkomstig de in hoofdstuk VI geformuleerde richtlijnen zou bij-
dragen tot de toelaatbaar geachte expansie van de gdldhoeveelheid. Het staat
echter geenszins bij voorbaat vast, dat deze situatie in werkelijkheid steeds

spontaan tot stand zal komen. Edn van de genoemde sektoren kan, onder
andere als uitvloeisel van een te hoog bestedingsniveau, een zodanige geld-

schepping veroorzaken, dat het gevaar ontstaat van overschrijding van de
norm voor de totale geldgroei. Om deze ongewenste ontwikkeling op te
vangen, kunnen in principe drie verschillende soorten ekonomisch en mone-
tair beleid gevoerd worden, te weten een neutraliserend, een kompenserend
dan wel een aksentuerend beleid.1 5

Een neutraliserend of eliminerend beleid tracht de monetaire verstoring in
de kiem te smoren door die verstoring zelf te elimineren. Het monetaire
evenwicht komt dan tot stand op een laag niveau van tegen elkaar opwe-

gende inflatoire en deflatoire krachten. Bij een kompenserend beleid wordt
daarentegen tegenover de ene monetaire verstoring een tegengesteld gerichte
kracht opgeroepen, waardoor het monetaire evenwicht toch nog wordt ge-
realiseerd, zij het op een hoog niveau van kontrair werkende verstoringen.
In het geval van kompensatie wordt, in tegenstelling tot dat van neutrali-
satie, de eigenlijke oorzaak van de verstoring ongemoeid gelaten en wordt
enkel getracht het intreden van de gevolgen van die verstoring te verhinderen.
Aan een kompenserende politiek kleeft bovendien het bezwaar, dat het vaak
slechts te verwezenlijken is ten koste van schadelijke neveneffekten voor de
aan kompensatie onderworpen sektor. Deze effekten - die de vorm kunnen
aannemen van vermindering van de bedrijvigheid in de betrokken sektor en
van afneming van zijn relatieve bijdrage aan de binnenlandse produktie -
zullen uiteraard ernstiger worden naarmate de kracht en de tijdsduur van de
oorspronkelijke verstoring toenemen. Tenslotte tracht men bij een aksen-
tuerend monetair beleid tot evenwichtsherstel te geraken door naast de
spontane monetaire verstoring een gelijk gerichte kracht op te roepen. Dit
beleid doet denken aan het aanpassingsmechanisme, dat in werking treedt
bij toepassing van het stelsel van de gouden standaard. Volgens de spelregels
van dit stelsel zou de centrale bank, ter stabilisatie van de dekking van de
geldhoeveelheid door de monetaire reserve, in tijden van toeneming van die
reserve ruimte moeten scheppen voor groei van de geldhoeveelheid, terwijl
het tegendeel zou dienen te geschieden bij dating van de monetaire reserve.
Het is duidelijk, dat de nadelige neveneffekten waarvan sprake is bij kom-
pensatie, in sterkere mate optreden in het geval van aksentuering.
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Wat zijn nu de mogelijkheden voor en de wenselijkheden van het voeren van
een aktief kompenserend, respektievelijk een aksentuerend monetair beleid
en welke weg  is er ter zake bewandeld door de Centrale Bank van Suriname
gedurende de periode  1957-1977? Ter beantwoording van deze vraag heeft
het zin een onderscheid te maken tussen situaties. waarbij een autonoom
beroep op monetaire financiering voortspruit uit buitenlandse en uit binnen-
landse bron.

VII.5.1 AUTONOME MONETAIRE FINANCIERING UIT BUITEN-
LANDSE BRON

Buitenlandse monetaire impulsen kunnen worden onderverdeeld in die,
welke hun oorzaak vinden in het lopende dan wel in het kapitaalverkeer.
Allereerst wordt ingegaan op de autonome monetaire financiering uit buiten-
landse bron, die wordt veroorzaakt door het kapitaalverkeer en die, blijkens
de in hoofdstuk V gegeven beschrijving van de monetaire ontwikkeling in
Suriname. in de meeste jaren van de periode 19574977 een dominerende
rol heeft gespeeld. De kapitaalimport vormde. zoals bekend, een weerspie-

geling van het feit, dat er in Suriname sprake was van een konsumptie- en
investeringsniveau. dat hoger lag dan het lopende binnenlandse inkomen. Als
gevolg van de hoge importquote kon het grootste deel van de kapitaalimport
weer naarhetbuitenland a fvloeien, waardoor er weliswaar een reaktie f tekort
ontstond op de lopende rekening van de betalingsbalans, maar waardoor
anderzijds geihduceerde binnenlandse spanningen in de reele sfeer werden
verzacht. Uit tabel 6 valt te lezen, dat - ondanks het aldus ontstane tekort
op de lopende rekening - in verreweg de meeste jaren van de beschouwde
periode er een overschot was op de totale rekening van de betalingsbalans
der niet-monetaire sektoren (B > 0). In verschillende van die jaren was de
geldtoevoer uit het buitenland zelfs zodanig omvangrijk, dat het totale
aanbod van geld groter was dan de geldbehoefte. die voortvloeide uit het op-
lopen van het binnenlandse produktievolume.

Met het niet opgepotte deel van het, uit het buitenland afkomstige, aanbod-
overschot aan geld werd in eerste instantie een extra vraag uitgeoefend naar
in het binnenland voortgebrachte goederen en diensten. Dit kwam niet
steeds alleen de bedrijvigheid ten goede. Vanwege de geringe elasticiteit van
de binnenlandse produktiekapaciteit, deden op sommige momenten ook
diverse knelpunten zich gelden, waardoor op enkele markten tekenen van
overspanning te onderkennen waren. met name op bepaalde segmenten van
de arbeidsmarkt.
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Ten einde aan de spanningen in de ekonomie - welke hun weerspiegeling
vonden in het oplopen van het prijspeil van in het binnenland voortgebrachte
goederen en diensten, alsmede van de importquote - het hoofd te bieden,
zou men de, door de kapitaalimport veroorzaakte, excessieve geldgroei kun-
nen tegengaan door het afdwingen van een vermindering van de expansie

dan wel van het niveau van de kredietverlening van de algemene banken aan
de private sektor. De Centrale Bank van Suriname heeft in het onderhavige
geval terecht niet voor deze weg gekozen. Een dergelijke politiek van aktieve
monetaire kompensatie,  zou de import van goederen en diensten bemoei-

lijken, waardoor het bestaande binnenlandse goederentekort, het betalings-

balanssurplus en de spanningen in de ekonomie zouden worden vergroot.
Die politiek zou ook de uitvoering van projekten, gericht op verruiming van
het binnenlandse goederenaanbod, kunnen hinderen. Onder de genoemde
omstandigheden verdiende het veeleer de voorkeur om de oorzaak van de
overbesteding, in casu de kapitaalimport, weg te nemen door het tempo-
riseren van de bestedingen en het tijdelijk terugdringen van het overschot

op de kapitaalrekening. Dit betekent, dat er prioriteiten zouden moeten
worden gesteld ten aanzien van de volgtijdelijke uitvoering van verschillende
projekten. Tegelijkertijd ware te streven naar eliminatie van de knelpunten.
die de effektieve absorptie van kapitaal en de opvoering van de binnenland-
se produktie in de weg stonden. Het een en ander zou dienen te resulteren
in het in overeenstemming brengen van de binnenlandse bestedingen met het
beschikbare goederenaanbod. Deze ekonomische politiek van neutralisatie
werd in de praktijk niet in voldoende mate doorgevoerd.

Een door een excessieve geldtoevoer uit het buitenland veroorzaakte ver-

breking van het monetaire evenwicht kan van direkte invloed zijn op de
effektiviteit van het monetaire beleid van de centrale bank. Eerder is erop
gewezen, dat de door deze geldtoevoer ontstane vergroting van de liquidi-
teitspositie van het algemene bankwezen mede de doelmatigheid van het
indirekte instrumentarium van kredietregulering heeft ondergraven. Voorts
zou de ruirrie liquiditeit het bankwezen kunnen verleiden tot opvoering
van de kredietverlening, hetgeen zou impliceren, dat aan de initiale externe

impulsen een interne impuls zou worden toegevoegd, die de monetaire
reserve niet ongemoeid zou laten. Ten einde zulks te ontmoedigen, heeft de

Centrale Bank van Suriname op gezette tijden aan de deviezenbanken toe-

stemming verleend, tot het beleggen van hogere bedragen in het buitenland

dan, uit hoofde van het aanhouden van normale werksaldi in verband met

het buitenlandse betalingsverkeer, strikt noodzakelijk was.

Het niet effektief kunnen zijn van de indirekte kredietregulering bracht
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mede met zich, dat rechtstreeks een plafond moest worden gesteld aan de
kredietverlening van de algemene banken. Maar ook het kredietplafondstel-
sel, volgens hetwelk de nominale besparingen ten volle mogen worden door-
gegeven in de kredietverlening, sluit de mogelijkheid van het optreden van
geihduceerde interne verstoringen niet uit. Een aanvankelijk aanbodover-
schot aan geld kan op eenvoudige wijze worden omgezet in spaargelden, die
op hun beurt mogen worden benut voor de kredietverlening. In het voor-
gaande is geihdiceerd, dat zulks tot op zekere hoogte in feite ook is geschied.
De vooronderstelling, die ten grondslag ligt aan het kredietrestriktiestelsel
- namelijk het bestaan van monetair evenwicht in de uitgangssituatie - is
dan niet langer aktueel. Aldus kan een kumulatief proces ontstaan van geld-
schepping en vergroting van het inflatoire potentieel.

Ter ondervanging van de bovenaangeduide bedenking tegen de huidige bereke-
ningswijze van het kredietplafond zou men - in het geval van een wezenlijke
verbreking van het monetaire evenwicht - het kredietplafond niet moeten
vaststellen op basis van de feitelijk aan het algemene bankwezen toever-
trouwde monetaire besparingen, doch dienen uit te gaan van de waarschijn-
lijke omvang van de reele besparingen, welke zou worden gevormd uit de
geschatte aktieve binnenlandse produktie. Onder deze omstandigheden lijkt
een zekere verlaging van het kredietplafond, dat is berekend aan de hand van
het feitelijke beloop van de besparingen, niet onredelijk. In paragraaf VI.2
is erop gewezen, dat aktieve grootheden moeilijk kunnen worden gekwanti-
ficeerd, waardoor het problematisch wordt nauwkeurig vast te stellen in
welke mate het kredietplafond in de hier geschetste casuspositie zou moeten
worden verlaagd. Het valt voor het onderhavige doel niettemin te prefereren
om uit te gaan van globaal berekende aktieve grootheden in plaats van te
werken met nominale grootheden, die als uitvloeisel van een inflatoire ver-
breking van het monetaire evenwicht al te zeer afwijken van hun door reele
faktoren bepaalde waarden.

De monetaire effekten van het lopende betalingsbalansverkeer droegen in de
periode 1957-1977 voor een belangrijk deel het karakter van een door de
kapitaalimport geihduceerde deflatoire reaktie. Een saldo op de lopende
rekening van de betalingsbalans kan evenwel mede worden veroorzaakt door
autonome impulsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van het inzak-
ken van de uitvoer en dientengevolge van de algemene bedrijvigheid als
reaktie op een verflauwing van de wereldhandel of van het uiteenlopen van
de kostenniveau's in het binnen- en buitenland. Een kompenserend monetair
beleid zal ook bij het optreden van deze impulsen, het beoogde evenwichts-
herstel eerder hinderen dan bevorderen. Zo zal bijvoorbeeld een, uit die oor-
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zaken voortvloeiend, betalingsbalanstekort alleen maar groter worden, in-
dien, door kompensatie van de geldafvloeiing naar het buitenland, wordt
getracht de binnenlandse bestedingen op peil te houden. Immers, door de
beperkte omvang en de eenzijdige gerichtheid van het produktieapparaat
in Suriname, zal zo'n kompenserende koopkrachtvergroting primair zijn
uitweg naar het buitenland zoeken. Hierdoor zal de betalingsbalanspositie
verder verslechteren. Het niet naar het buitenland afgevloeide deel van de
extra koopkracht zal zich - voor zover het niet wordt opgepot - richten op
binnenlandse goederen en diensten en in bepaalde bedrijfstakken met een
weinig elastisch aanbod een vraagoverschot kunnen doen ontstaan. Het is
niet ondenkbaar, dat op deze wijze een situatie ontstaat, waarbil - als
gevolg van het niet afgestemd zijn van de vraag op het binnenlandse aanbod

onderbezetting in de exportindustrie gepaard gaat met overbesteding in

sommige andere bedrijfstakken.  Aan een dergelijke situatie kan slechts met

andere dan monetaire middelen met sukses het hoofd worden geboden.

VII.5.2 AUTONOME MONETAIRE FINANCIERING UIT BINNEN-
LANDSE BRON

In  1957,1960,1961 en gedurende het grootste deel van 1962 en 1967,  als-
mede  in 1977 kenmerkte de monetaire ontwikkeling in Suriname zich door
een negatief saldo op de betalingsbalans der niet-monetaire sektoren (B < 0).
Dit saldo ontstond als reaktie  op een, doorgaans vooral door de overheid

veroorzaakt, te hoog bestedingsniveau, dat mede kon worden gerealiseerd

door autonome geldschepping uit binnenlandse bron. Zou de Centrale Bank
van Suriname getracht hebben de uit het betalingsbalanstekort voortvloeien-
de geldverkrapping te kompenseren door het laten vieren van de krediet-
teugels, dan zou het tekort juist groter zijn geworden. De Bank koos - ter
bescherming van de monetaire reserve en ter handhaving van de solvabiliteit
van het land - een andere weg, te weten die van kompensatie van de binnen-
landse impuls en van aksentuering van de deflatoire externe reaktie. Zoals

eerder is beschreven werden in de drie laatstgenoemde jaren gentlemen's
agreements met de algemene banken afgesloten ter matiging c.q. ter ver-

mindering van hun kredietverlening aan vooral de private sektor. Deze arran-

gementen hebben bijgedragen tot het redresseren van de zich toenmaals vol-
trekkende daling van de monetaire reserve.

Ofschoon het motie f voor het gevoerde centrale bankbeleid van kompensatie
en aksentuering begrijpelijk is, zijn hieraan de nodige praktische bezwaren

verbonden. Aan die bezwaren zal meer gewicht moeten worden toegekend,
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naar gelang de initiele binnenlandse verstoring krachtiger is en langer duurt.
Voor zover de private sektor de monetaire impuls niet primair heeft veroor-
zaakt, is het denkbaar, dat deze sektor het centrale bankbeleid als niet
gerechtvaardigd ervaart, waardoor op den duur nauwelijks op medewerking
van die zijde behoeft te worden gerekend. Waarschijnlijk zal men in ant-
woord op dat beleid zoeken naar alternatieve wegen om in de geldbehoefte
te voorzien. Deze kunnen betreffen: het opvoeren van de omloopsnelheid
van het geld, alsmede de transformatie van sekundaire liquiditeiten en andere
vermogenstitels   in geld. Verder  kan een groter beroep worden gedaan   op
niet door het geldscheppende bankwezen gefinancierde handelskredieten,
waaronder van het buitenland ontvangen leverancierskredieten.16  Ook hier
verdient derhalve een neutraliserend beleid de voorkeur. Dat wil zeggen, dat
de  sektor,  die de impuls veroorzaakt, ertoe moet worden gebracht die impuls
weg te werken.

Bij het beoordelen van de mogelijkheden en wenselijkheden van het voeren
van een kompenserend c.q. aksentuerend centrate bankbeleid in reaktie op
een betalingsbalanstekort, dient men er zich terdege van bewust te zijn,
welke oorzaken aan dit tekort ten grondslag liggen. Indien deze oorzaken
gelegen zijn in het buitenland dan wel voortspruiten uit autonome faktoren
in de  goederensfeer, zal, zoals in de vorige paragraaf is betoogd, kompensatie
herstel van het betalingsbalansevenwicht vaak juist hinderen. Wanneer het
tekort daarentegen voortvloeit uit autonome bestedingsimpulsen, welke
worden gefinancierd met monetaire middelen uit binnenlandse bron, zal
kompensatie van die impulsen en aksentuering van de buitenlandse reaktieve
verstoring op den duur onvermijdelijk zijn, indien een op eliminatie van de
verstoring gericht beleid niet tijdig voldoende resultaat afwerpt. Geen enkel
land kan zich veroorloven om geen maatregelen te treffen tegen een voort-
gaande dating van zijn monetaire reserve. in dit verband wordt herinnerd aan
de  in 1977 noodzakelijk geworden verlaging van de kredietverlening van de
algemene banken aan de private sektor, welke werd doorgevoerd in reaktie
op enerzijds een geldverkrapping, voortvloeiend uit een zich voltrekkende
daling van de monetaire reserve en op anderzijds een geldverruiming, resul-
terend uit een overmatig autonoom beroep van de overheid op monetaire
financiering uit binnenlandse bron.

Indien de binnenlandse monetaire impulsen primair het gevolg zouden zijn
van het bestedings- en financieringsgedrag van de private sektor zou men aan
de overheid de eis kunnen stellen, dat zij, via haar budgettaire politiek,
zorgdraagt voor kompensatie van die impulsen. De mogelijkheden voor een
kompenserend budgettaire politiek zijn in de praktijk echter begrensd. Bij
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een krachtig initidle impuls uit de private sektor zal volledige kompensatie
vaak niet te realiseren zijn. Het principe van de werking van de kompensatie

is immers, dat bij inflatoire impulsen van de private sektor, welke gepaard
zouden kunnen gaan met een zekere overspanning van de ekonomie, de
overheid een kasoverschot zou dienen te kweken en wet door verhoging van
bestaande c.q. invoering van nieuwe belastingen, vermindering  van   de  uit-
gaven dan wel door het afromen van in de volkshuishouding aanwezig over-
tollig geld, via het afsluiten van leningen op de binnenlandse vermogens-
markt. Het is geenszins eenvoudig die maatregelen in konkreto ten uitvoer te
brengen, mede omdat deze de nodige weerstand kunnen oproepen. Verlaging
van de overheidsuitgaven zou voorts een zekere diskontinuiteit in het be-
stedingspatroon van de overheid kunnen doen ontstaan. Het is waarschijnlijk,
dat deze diskontinuiteit zich in het bijzonder zal doen gevoelen als het gaat
om overheidsuitgaven in verband met het treffen van voorzieningen, die bij
een expanderende private sektor een typisch komplementair karakter dragen.
Wordt een eventuele temporisering te lang doorgevoerd, dan is het voor de
hand liggend, dat daardoor de aktiviteiten in de private sektor zullen worden
gehinderd. Deze temporisatie kan eveneens tot gevolg hebben, dat op een
later tijdstip inhaaluitgaven moeten worden verricht.17 Ook aan het doen
van een extra beroep op de binnenlandse kapitaalmarkt door de overheid
kunnen bezwaren kleven; de ruimte voor de private sektor wordt - gegeven
de bescheiden opnamekapaciteit van die markt - kleiner, hetgeen aanleiding
zou kunnen geven tot stijging  van de rente, aktivering van daarvoor  in  aan-

merking komende vermogenstitels en/ofeen groter beroep op geldschepping.

In het omgekeerde geval van een door de private sektor veroorzaakte defla-
tie,  zal de overheid kunnen besluiten  tot het kretren van een kastekort, dat
de geldhoeveelheid doet toenemen. Men tille niet te licht aan de verleidingen,
die geldschepping ten behoeve van de overheid met zich brengt en aan het
gevaar van gewenning van de publieke opinie, die dan kan optreden.1 8 Onder
de genoemde omstandigheden verdient het wellicht de voorkeur, dat de
overheid een groter beroep doet op eventueel onbenutte besparingen, waar-
door een monetair neutrale financiering kan worden bewerkstelligd.  Niet
vergeten mag worden, dat bij het opnieuw aantrekken van de private aktivi-
teiten de overheidsuitgaven zullen moeten worden teruggeschroefd. Dit aan-
trekken kan gepaard gaan met vergroting van de monetaire financiering ten
gunste van de private sektor. Aangezien voor het terugdringen van de over-
heidsuitgaven steeds een pijnlijke operatie moet worden verricht, zal de
verleiding groot zijn die uit te stellen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de bezwaren, die een beleid van kom-
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pensatie van binnenlandse monetaire verstoringen met zich brengt en de
kleine speelruimte, die beschikbaar is voor het doorvoeren van de daarvoor
benodigde maatregelen in de praktijk, de voorkeur doen ontstaan voor het
voeren van een beleid van eliminatie van de eigenlijke oorzaak van de mone-
taire verstoringen. Een eliminerend of neutraliserend beleid vereist hantering
van een samenhangend pakket ekonomisch politieke instrumenten, bestaan-
de uit zowel strukturele als konjunkturele rnaatregelen. Eerstbedoelde maat-
regelen zijn vooral gericht op vermeerdering van de produktiekapaciteit van
het land, diversificatie van de produktiestruktuur en verbetering van de
internationale konkurrentiepositie. Het is duidelijk, dat van de struktuur-
politiek eerst op langere termijn enig resultaat mag worden verwacht. Intus-
sen zal de konjunktuurpolitiek ervoor moeten zorgdragen, dat primair de
bestedingen worden aangepast aan de, op korte termijn weinig elastische,
omvang  van de beschikbare reele middelen. De diverse sektoren zullen  hun
bestedingen zodanig dienen te beperken, dat geen overmatig beroep behoeft
te worden gedaan op monetaire financiering. Dit betekent, dat het totaal der
bestedingen gelijk moet zijn aan de nationale middelen, vermeerderd met uit
het buitenland verkregen gelden, tot een bedrag, dat door de ekonomie kan
worden geabsorbeerd, zonder dat monetaire spanningen worden teweeg-

gebracht.

In het kader van de konjunktuurpolitiek moeten de drie bronnen van
monetaire financiering, te weten: de overheid, het buitenland en het geld-
scheppende bankwezen, worden betrokken. Het centrale bankbeleid kan
weliswaar bijdragen tot het evenwicht tussen middelen en bestedingen, doch
alleen hiermee valt een toestand van financiale stabiliteit van de volkshuis-
houding niet te verwezenlijken. Dit beleid zal moeten worden ondersteund
door onder meer een konsekwente inkomenspolitiek, waarbij - uitgaande
van een bevredigende inkomensverdeling - het inkomensakkres in beginsel
wordt afgestemd op de groei van de produktiviteit. Daarnaast is voor het
kunnen realiseren van kapaciteitsevenwicht - in de huidige ontwikkelings-
fase, waarin de Surinaamse ekonomie zich bevindt - de toestand van 's lands
financien van beslissende betekenis.

Ondanks de bestaande drang tot versnelling van de ekonomische ontwikke-
ling zal de overheid, ten einde het kapaciteitsevenwicht en "betalingsbalans-
evenwicht" niet te verstoren, haar bestedingen in overeenstemming dienen
te brengen met de beschikbare materiele middelen. Meer konkreet gefor-

muleerd komt het erop neer, dat de overheid haar uitgaven moet beperken
tot de  som van:
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- de, bij een aanvaardbaar geachte belastingdruk, verkregen lopende
inkomsten;

- de uit het buitenland ontvangen middelen, tot een bedrag, waarbij over-
spanning van de ekonomie uitblijft en

- het toelaatbare beroep op binnenlandse besparingen en binnenlandse
geldkreatie.

De dominerende invloed, die van de overheidsfinancien kan uitgaan op de
monetaire ontwikkeling, heeft tot konsekwentie, dat bij de overheid ook de
grootste verantwoordelijkheid moet worden gelegd voor beheersing van de
monetaire financiering. Zonder evenwichtige overheidsfinancien in de hier
bedoelde zin, zutten het kapaciteitsevenwicht en dientengevolge  ook het
"betalingsbalansevenwicht" niet kunnen worden bereikt. De afwezigheid
van deze evenwichten zal op den duur onvermijdelijk noodzaken tot ver-
laging van het welvaartspeil en de levensvatbaarheid van de volkshuishouding
ondergraven. Er moeten derhalve hoge eisen worden gesteld aan de te voeren
budgettaire politiek. Met behulp hiervan dient te worden bereikt, dat de
overheidsuitgaven binnen de gedefinieerde struktuumorm blijven. De moge-
lijkheden voor de centrale bank voor beheersing van de oorzaken van de
monetaire financiering en dientengevolge ook haar verantwoordelijkheid
voor de repercussies van het toepassen van die financieringswijze moeten bij-
gevolg als relatief beperkt worden aangemerkt. In artikel 9 lid a van de Bank-
wet 1956, waar de taakopdracht aan de Centrale Bank van Suriname is ge-
formuleerd, wordt deze beperking tot uitdrukking gebracht. Aldaar wordt
slechts gesproken van het "bevorderen" van de stabiliteit in de waarde van
de geldeenheid.  Op de  Bank kan ter zake alleen de volle verantwoording
rusten, voor zover zij - via haar eigen kredietbeleid en de kredietverlening
van de onder haar toezicht vallende algemene banken - een proces van mo-
netaire financiering aktief zou ondersteunen.

Gegeven de op de centrale bank rustende verantwoordelijkheid, behoort zij
bij haar kredietgeving en bij die van de algemene banken grote voorzichtig-
heid te betrachten en moet zij - binnen de grenzen van de haar toegekende
wettelijke bevoegdheden - verhinderen, dat het geldscheppende bankwezen
meewerkt aan een te groot beroep op monetaire financiering. Aan een over-
heid welke enerzijds op royale wijze tegemoet zou willen komen aan de
welhaast onbeperkte verlangens op het terrein der overheidsvoorzieningen
en er anderzijds voor zou terugschrikken de hiervoor vereiste fiskale offers
te vragen, mag de centrale bank geen vrijbrief geven om door inflatoire
financiering de weg van de minste weerstand te bewandelen. 1 9 Wanneer de
centrale bank dat wel zou doen, reduceert zij zichzelf tot grossier in bank-
biljetten.
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Ofschoon de centrale bank geen verantwoordelijkheid kan dragen voor om-
standigheden buiten haar werkterrein, die de geldswaarde zouden kunnen
beihvloeden, behoort zij voorts - indien zulks nodig mocht blijken - de ver-
schillende instanties belast met het uitstippelen en uitvoeren van het ekono-
mische beleid  erop te wijzen, dat stabiliteit  in de geldswaarde alleen valt te
realiseren door middel van een gericht samenspel tussen de verschillende
beleidsinstanties. Het samenspel dient gebaseerd te zijn op vaste beginselen,
welke - afhankelijk van de konkrete situatie - met flexibiliteit moeten
worden toegepast.2 0  Dit stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van de cen-
trale  bank, die, onder  meer door nauwkeurige bestudering  van de relevante
ekonornische samenhangen en het beschikbaar stellen van de resultaten
van de desbetreffende onderzoekingen, het inzicht  van die instanties  en
het publiek in de werking van het monetaire proces moet trachten te ver-
ruimen. Tot vergroting van de kennis van de oorzaken van een monetair
onevenwichtige ontwikkeling en van de gevolgen van zo'n ontwikkeling zou
de centrale bank wezenlijk dienen bij te dragen.
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VIII

ENIGE KONKLUSIES EN AANVULLENDE NOTITIES

VIII.1 INLEIDING

Bij het afbakenen van het objekt van de onderhavige studie is in paragraaf
1.3 gesteld, dat de aandacht zich primair zal richten op het analyseren van
twee monetaire vraagstukken. Ten einde die vraagstukken te kunnen formu-
leren is een onderscheid gemaakt tussen financieringstransakties, die at dan
niet als monetair-neutraal worden aangemerkt. Er wordt van monetaire

financiering gesproken, indien bestedingen met geld worden gefinancierd,
dat niet verkregen is uit het lopende binnenlandse inkomen, doch dat af-
komstig  is van geldschepping uit binnen- en buitenlandse bron dan wel van
reserve-kasvoorraden. Het geldgebruik opent de mogelijkheid van verbreking
van   de,   in een ruilverkeershuishouding in natura bestaande, gelijkheid
tussen het aanbod  van  en de vraag naar goederen. Een dergelijke verbre-

king zal optreden, indien in een bepaalde periode per saldo een goederen-
vraag wordt uitgeoefend, die steunt op geldschepping en ontpotting  van
geld of, indien omgekeerd een deel van het in een tijdvak gevormde in-
komen aan de kringloop wordt onttrokken door middel van geldvernieti-
ging en oppotting van geld. Het optreden en voortduren van kringloop-
verstoringen is slechts mogelijk, voor zover het geld daartoe de speelruimte
biedt. Het gemaakte onderscheid tussen de diverse financieringstransakties
is voor het monetaire beleid van fundamenteel belang.

Het eerste vraagstuk, dat aan de orde is gesteld, heeft betrekking op het op-
sporen van de effekten van het gebruik van monetaire financieringsmiddelen
op de ontwikkeling van de ekonomie van Suriname. Aangezien de natuurlijke
hulpbronnen van het land nog onvoldoende worden benut - hetgeen onder
andere wordt geindiceerd door de omstandigheid, dat nauwelijks een achtste
deel van het bodemopperviak ekonomisch wordt gebruikt - moeten er
omvangrijke investeringen worden verricht, om tenminste een acceptabel
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deel van die hulpbronnen in exploitatie te kunnen nemen. Het binnenlandse
inkomen is - mede door de kleine omvang der bevolking - bij lange na niet
toereikend om de investeringen te financieren, die noodzakelijk zijn voor de
zo gewenste versnelling van het proces van opvoering van 's lands welvaart.
Hier doet 66n van de vele vicieuze cirkels, waardoor Suriname bevangen
wordt,  van zich spreken  en  die  ook als volgt valt  aan te duiden:  door het
lage niveau van het inkomen is de omvang van de koopkracht en de bespa-
ringen te klein om de beschikbare natuurlijke hulpbronnen voldoende pro-
duktief te maken, terwijl de ontoereikende benutting van de natuurlijke
hulpbronnen de kreatie van inkomen, koopkracht en besparingen bemoei-
lijkt. Onder deze omstandigheden kan een positieve monetaire financiering
wellicht een uitweg bieden, aangezien op deze wijze de bestedingen kunnen
worden vergroot, zonder voorafgaande inkomensvorming.

Eerder is opgemerkt, dat monetaire financieringstransakties de ekonomische
kringloop verstoren. Zij gaan gepaard met toeneming van de vraag naar goe-
deren en diensten, waartegenover, althans in eerste instantie, geen overeen-
komstig aanbod staat. Aanstonds rijst de vraag welke gevolgen mogen worden
verwacht van een kringloopverbreking. Tevens moet worden nagegaan onder
welke voorwaarden die fmancieringswijze toelaatbaar te achten is en welke
grens aan de monetaire financiering dient te worden gesteld. Deze problema-
tiek voert vervolgens  naar het tweede vraagstuk  van de studie. Het betreft
de bijdrage, die de Centrale Bank van Suriname Zou kunnen leveren aan het
reguleren van het gebruik van monetaire financieringsmiddelen, om langs
die weg realisatie van de nationaal.ekonomische doelstellingen te bevorderen.

De bovenaangeduide vraagstukken zijn in de vorige hoofdstukkken vanuit
verschillende gezichtspunten uitvoerig belicht. Daarbij is een groot aantal
bouwstenen aangedragen met betrekking tot enerzijds de relevante speci-
fieke karakteristieken van de ekonomie van Suriname en anderzijds een
theorie van de meting en beoordeling der monetaire verschijnselen. Ten aan-
zien van de eerste groep bouwstenen is de nadruk gelegd op de beperkende
implicaties van het kleinschalige en open karakter van de Surinaamse volks-
huishouding voor de toepassing van monetaire financiering. Bij de keuze
van de te hanteren theorie is aansluiting gezocht bij de, in de loop van de
jaren vijftig in Nederland tot ontwikkeling gekomen, theorie van de mone-
taire politiek, die in principe een kombinatie is van het theorema van het
monetaire evenwicht en van de kasvoorraad-variant van de kwantiteits-
theorie. Na die beschouwingen kan in dit hoofdstuk de studie worden af-
gerond. Begonnen wordt met het kort samenvatten van de belangrijkste
resultaten, die het onderzoek naar de gevolgen van de monetaire financiering
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heeft opgeleverd. Het lijkt niet noodzakelijk aangaande alle behandelde
onderwerpen in deze samenvatting een konklusie op te nemen. Volstaan
wordt met het naar voren halen van een aantal essentialia, waarop vervol-
gens enige aanbevelingen kunnen worden gebaseerd inzake de monetaire
politiek in het algemeen en het centrale bankbeleid in het bijzonder.

VIII.2 SAMENVATTENDE KONKLUSIE    OVER DE MONETAIRE
FINANCIERING

In   paragraaf   III.3 is uiteengezet, dat expansieve monetaire financierings-
transakties, afhankelijk van de konkrete omstandigheden, in het algemeen
zeer uiteenlopende gevolgen kunnen hebben. De daarmee gepaard gaande
kringloopverstoringen kunnen leiden tot inschakeling van onbenutte pro-
duktieve krachten in het produktieproces, waardoor een vergroting van de
algemene bedrijvigheid en het volume van het binnenlandse inkomen wordt
verkregen. Zij kunnen zich ook louter manifesteren in het oplopen van het
binnenlandse prijs- en nominale inkomensniveau, dan wel in het verslech-
teren van de lopende rekening van de betalingsbalans. Het is verder moge-
lijk,  dat de kringloopverstoring uiteindelijk leidt tot ingrijpen van de over-
heid in het ekonomische proces, om het optreden van ongewenst geachte
prijs- en betalingsbalanseffekten te hinderen. Dit ingrijpen zal resulteren
in akkumulatie in handen van het publiek van onvrijwillig aangehouden geld,
hetgeen tenslotte een latente inflatie en een zwarte markt in goederen en
diensten kan doen ontstaan.

In werkelijkheid zullen de boven aangeduide kategoriean van gevolgen zich
veelal simultaan doen gevoelen, waarbij, in geval van een voortgaande mone-
taire financiering, de samenstelling van het mengsel van gevolgen steeds in
ongunstiger zin zal veranderen. Van een gunstig gevolg kan in de regel alleen
worden gesproken, indien de koopkrachtverruiming overwegend leidt tot
toeneming van het reele inkomen. Het al dan niet optreden van zulk een in-
komensexpansie en het kwantitatieve belang van deze expansie hangen af
van de mogelijkheid tot opvoering van de produktie. Naarmate een situatie
van volledige bezetting van het produktieapparaat dichter wordt benaderd
en naargelang de gestegen vraag zich meer richt op in het buitenland voort-
gebrachte goederen en diensten, zal de monetaire financiering niet zo zeer
een oplopen van het binnenlandse produktievolume bewerkstelligen, doch
veeleer nadelige gevolgen oproepen. Het is dan te verwachten, dat primair
de prijzen van goederen en diensten zullen stijgen en dat de betalingsbalans
negatief zal worden beihvloed. Het betatingsbalanseffekt zal daarbij domi-



234

neren, indien het internationale handelsverkeer intensiever is en dat verkeer
minder wordt gehinderd door protektionistische beleidsmaatregelen.  Het
voorgaande voert tot de slotsom, dat de struktuur van een ekonomie en de
konjunktuurfase, waarin deze zich bevindt, in hoofdzaak bepalen welke
gevolgen van de monetaire financiering in feite dominant zullen zijn.

Onder de omstandigheden, die momenteel aktueel zijn in de ekonomie van
Suriname, mag worden aangenomen, dat van de zojuist in algemene zin aan-
geduide gevolgen van de monetaire financiering, het betalingsbalanseffekt
zal overheersen. In paragraaf II.2 is naar voren gekomen, dat deze ekonomie
zich in essentie karakteriseert,  door het bezit  van een klein en eenzijdig
produktieapparaat, dat vooral gericht is op het vervaardigen van een beperkt
aantal goederen, waarvan een belangrijk deel voor de export bestemd is.
Het binnenlandse goederenaanbod is onvoldoende gediversificeerd en is
bovendien, als uitvloeisel van een komplex van fysieke en organisatorische
knelpunten, op korte termijn nauwelijks elastisch. In een dergelijke ekono-
mie is er in eerste instantie weinig ruimte om uitsluitend met monetaire
maatregelen het produktieapparaat uit te bouwen en de produktie op te
voeren. Mede door het nauwe, ten aanzien van het lopende verkeer nagenoeg

geheel vrije, kontakt  met het buitenland,  zal de additionele vraag naar goe-
deren en diensten zich grotendeels op het buitenland richten en zal de
inflatoire druk van de monetaire financiering via de betalingsbalans weg-
lekken. Hierdoor bestaat er praktisch geen mogelijkheid tot het zelfstandig
tot ontwikkeling komen van een proces van binnenlandse prijsinflatie. Zodra
immers het binnenlandse prijspeil zich zou verheffen boven dat van de
handelspartners, zal - bij het ongewijzigd blijven van de wisselkoersverhou-
dingen - de neiging ontstaan tot het zoveel mogelijk vervangen van binnen-
landse goederen en diensten door buitenlandse.

De karakteristieken van de Surinaamse ekonomie brengen met zich, dat de
theorie betreffende de monetaire benadering van de betalingsbalans voor
dat land een grote mate van aktualiteit draagt. De kerngedachte van deze
benadering, in wezen 6dn van de hoekstenen van de onderhavige studie, is,
dat de oorzaak van betalingsbalansonevenwichtigheden in eerste aanleg in
de monetaire sfeer ligt en dat die onevenwichtigheden mede met monetaire
geneesmiddelen dienen te worden bestreden. Zij houdt in, dat een aanbod-
overschot van geld moet worden vermeden, aangezien dit overschot en de
daarmee gepaard gaande excessieve vraag vooral tot uitdrukking zal ko-
men in vergroting van de vraag naar in het buitenland voortgebrachte
goederen en diensten. Deze benadering heeft voorts tot konsekwentie,
dat, bij een proces van ekonomische expansie, de monetaire financierings-
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middelen overwegend uit het buitenland dienen te komen ten einde be-
talingsbalansonevenwichtigheden te kunnen voorkomen. Slechts hier-
door kan een zodanig overschot op de totale rekening van de betalings-
balans der niet-monetaire sektoren worden gerealiseerd, dat de monetaire
reserve van het land evenredig met de toeneming van de algemene bedrijvig-
heid kan oplopen. Blijkens paragraaf VI.5 valt de gestelde norm ten aanzien
van het beloop van de monetaire reserve in verband te brengen met de nood-
zaak tot waarborging van de liquiditeit en solvabiliteit van de in ontwikkeling
zijnde volkshuishouding. Het een en ander impliceert ook, dat de uiterste
terughoudendheid moet worden betracht bij een beroep op binnenlandse
bronnen van monetaire financiering. In het laatste geval leidt een initiele
koopkrachtvergroting en de daardoor geihduceerde import tot daling van
de monetaire reserve. Die dating behoeft niet op te treden bij geldtoevoer
uit het buitenland, omdat dan de terugvloeung van deviezen naar het buiten-
land wordt gedekt door de oorspronkelijke stijging van de monetaire reserve.

Naar aanleiding van het voorgaande zou de vraag kunnen worden gesteld of
het betalingsbalanseffekt van de monetaire financiering niet is te verzachten
door de mate van openheid van de Surinaamse ekonomie te verminderen
en wel door het afkondigen van protektionistische beleidsmaatregelen. Met
betrekking tot deze materie valt op te merken, dat de nadelige gevolgen van

een kleinschalige, open exportekonomie slechts op langere termijn tot op
zekere hoogte kunnen worden weggewerkt door het formuleren en doelma-
tig   uitvoeren   van een realistisch ontwikkelingsprogramma. De bijdrage,  die
het opzetten van een importvervangende industriale sektor zou kunnen le-
veren aan het opvoeren van de algemene bedrijvigheid en de werkgelegen-
heid, alsmede aan het besparen van deviezen moet daarbij niet worden over-
schat. De kleine omvang van de binnenlandse markt vormt, zoals in para-
graaf III.3.2 is betoogd, een ernstige belemmering voor het in noemenswaar-
dige mate tot ontplooiing kunnen komen van een efficiente invoersubstitu-
tie. Mede als uitvloeisel van de bescheiden binnenlandse afzetmogelijkheden,
zal een geforceerde importvervanging prijsverhogende effekten met zich
brengen, hetgeen de monetaire situatie niet ongemoeid zal laten.

Onder andere op grond van het voorgaande wordt meer resultaat verwacht
van een planning, die primair ten doel heeft het stimuleren van de totstand.
koming van een niet te groot aantal, op de aanwezige natuurlijke hulpbron-
nen geente, evenwichtig ontwikkelde ekonomische komplexen, dat vooral

gericht is op de export en dat de benodigde deviezen kan opleveren ter fi-
nanciering  van de importbehoefte. Dit neemt uiteraard   niet  weg,  dat  een
selektief en oordeelkundig toegepast importsubstitutiebeleid zinvol kan
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zijn.  Met  name het opzetten van levensvatbare levensmiddelenvoortbrengen-
de bedrijven - die mede voor de export produceren - verdient de nodige
aandacht. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met eventuele
voordelen, die kunnen voortspruiten uit intensivering    van de regionale
ekonomische samenwerking. Van belang is ook, dat de afhankelijkheid van
de, voortdurend in prijs oplopende, invoer van aardolie wordt verminderd
door het meer benutten van de beschikbare waterkracht voor het opwekken
van energie. Exportbevordering en importvervanging kunnen overigens  tot
op zekere hoogte hand in hand gaan en behoeven elkaar uiteraard geenszins
uit te sluiten.

Vooralsnog zal - gelet op de huidige ekonomische struktuur van Suriname
en de ontwikkelingsfase, waarin het land zich bevindt - een tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans niet goed te vermijden zijn. Ter
voortzetting van de ekonomische ontwikkeling en ter ondersteuning van de
betalingsbalans kan invoer van kapitaal niet worden gemist. Het is een geluk-
kige omstandigheid, dat Suriname in de afgelopen decennia heeft beschikt
en in de komende jaren zal kunnen beschikken over de nodige intergouver-
nementele financiele bijdragen. Mede hierdoor wordt, in tegenstelling tot
de situatie in de meeste andere niet-olieproducerende ontwikkelingslanden,
schaarste aan deviezen niet als het meest knellende probleem ervaren.

Het belang van de uit het buitenland verkregen bijdragen wordt geaksentu-
eerd, doordat, na voltooiing van het Brokopondoprojekt in 1965, de inves-
teringsaktiviteiten van de partikuliere sektor verhoudingsgewijs en in de
eerste helft van dejaren zeventig zelfs in absolute zin zijn afgenomen. Sedert-
dien moet de motor van het proces van ekonomische ontwikkeling in het
bijzonder door de overheid gaande worden gehouden, hetgeen zij overigens
slechts met wisselend sukses heeft kunnen doen. In dit verband is het
vermeldenswaard, dat Nederland zich bereid heeft verklaard ook na vol-
tooiing van het lopende ontwikkelingsprogramma bijstand aan Suriname
te verlenen. Over de grootte, de aard en de duur daarvan zal, onder meer
aan de hand van de resultaten van het zojuist bedoelde programma, nog
overleg tussen de betrokken regeringen moeten plaatsvinden.' Deson-
danks mag er niet van worden uitgegaan, dat de ontwikkelingshulp blijvend
op het huidige niveau zal worden gehandhaafd. Het streven naar ekonomische
verzelfstandiging van het land impliceert, dat veeleer moet worden gewerkt
naar vermindering van de dominante betekenis van die hulp.

De kleine omvang van de Surinaamse volkshuishouding en de daarmee
samenhangende bescheiden kapaciteit tot het produktief kunnen opnemen
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van monetaire financieringsmiddelen brengen anderzijds met zich, dat die
ekonomie gemakkelijk uit haar evenwicht raakt door een snelle en ongelijk-
matige opvoering van het bestedingstempo. Om overspanning van de eko-
nomie te voorkomen, is het geboden een plafond te stellen aan het beroep

op monetaire financiering. Het plafond dient een zodanige hoogte te hebben,
dat - gegeven de, vooral door de beschikbare deviezen bepaalde, toelaatbare
grootte van de import - de vraag naar in het binnenland voortgebrachte goe-
deren en diensten in overeenstemming is met het optimale volume van de
binnenlandse produktie.

De  omvang van de binnenlandse produktie wordt, zoals in paragraafIII.3.1
naar voren is gebracht, in het algemeen bepaald door de mate van beschik-
baarheid en de kwaliteit van de meest schaarse produktiefaktor. Het ver-
houdingsgewijs overvloedig aanwezig zijn van een aantal produktiemiddelen
is niet voldoende om tot produktie te geraken. Daarvoor moeten verschil-
lende, elkaar aanvullende produktiemiddelen beschikbaar zijn. Is dat niet
het geval, dan kan niet worden gesteld, dat er produktiekapaciteit onbenut
blijft, doch slechts, dat bepaalde produktiemiddelen geen produktieve aan-
wending krijgen, wegens het ontbreken van de noodzakelijke komplemen-
tariteit. De maximale produktie kan worden bereikt, zonder dat er sprake
is van volledige werkgelegenheid dan wel van optimale benutting van de
natuurlijke hulpbronnen.

In Suriname fungeert de faktor arbeid als ddn van de meest schaarse produk-
tiemiddelen. Dit mede tengevolge van de geringe absolute omvang van het
arbeidsaanbod, welke onder andere het uitvloeisel is van de van nature kleine
bevolking, het hoge aandeel van de jeugdigen daarin en van de omvangrijke
emigratie. Daarentegen is de kapitaalimport verhoudingsgewijs ruim te
noemen. De ervaring leert, dat, bij een noemenswaardige expansie van de,
door de kapitaalimport gefinancierde, bestedingen, niet tegen een aanvaard-

bare prijs zal kunnen worden voorzien in de vraag naar arbeid op de plaatsen,
in de bedrijfstakken en in de vorm, waarin die vraag zich zal openbaren.
Niettemin bestaat er op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt een zeker
aanbodoverschot, hetgeen goeddeels in verband valt te brengen met het niet
afgestemd zijn van het aanbod van op de vraag naar arbeid.

De ontbrekende schakels in het produktieproces doen fysieke en organisa-
torische knelpunten ontstaan, die de inschakeling van andere onbenutte
produktiemiddelen en een soepele en evenwichtige opvoering van de pro-
duktie in de weg staan. De hieruit voortvloeiende problemen ten aanzien van

de absorptiekapaciteit van de ekonomie kunnen evenwel niet zonder meer
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als reden worden aangevoerd om de monetaire financiering, met name in
de vorm van kapitaalimport, niet te verhogen dan wel in reele zin zelfs te
verlagen, doch dienen op zichzelf als een ontwikkelingsvraagstuk te worden
aangemerkt: Deze problemen zouden veeleer konsekwenties moeten heb-
ben voor de richting en het tempo waarin monetaire financiering wordt
toegepast. Zo dient in het bijzonder de ontvangen ontwikkelingshulp te
worden gebruikt voor het elimineren van de bedoelde knelpunten. Langs
deze weg wordt bijgedragen tot het versnellen van het proces van struk-
turele transformatie, dat gericht zal moeten zijn op een beperkte uitbreiding
van het aantal, vooral op de natuurlijke hulpbronnen gebaseerde ekono-
mische komplexen en, voor zover ekonomisch zinvol, op verdichting van
de onderlinge vervlechtingen tussen de diverse bedrijfstakken.

Intergouvernementele financiale bijdragen worden in de regel gezien als een
tijdelijk verschijnsel.3 Zij bieden slechts de financiele ruimte voor het kun-
nen overbruggen van de periode, die nodig is om uiteindelijk een situatie
te bereiken, waarbij de bestedingen overwegend worden gefinancierd met uit
het binnenlandse inkomen verkregen gelden. Door een selektief gebruik van
de monetaire financiering is het op langere termijn mogelijk de produktie
en export te verhogen, waardoor het beroep op monetaire financiering en
de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid van het buitenlandse kapitaal
kunnen afnemen. De taak, die binnen die periode valt te verzetten zal zwaar
zijn.   Indien de monetaire financiering  en de kapitaalimport niet voldoende
vruchten afwerpen zal - zoals valt te leren uit de opgedane ervaringen in de
periode v66r verkrijging van de staatkundige onafhankelijkheid - andermaal
de solvabiliteit van de volkshuishouding worden aangetast en haar levens-
vatbaarheid in het geding worden gebracht. Wanneer echter, mede door
eigen inspanningen en gesteund door een adequate sociaal-ekonomische
planning, op den duur de intrede zal kunnen worden gedaan in de groeifase
van de zichzelf instandhoudende ekonomische ontwikkeling, zal het Suri-
naamse volk, met een variant op een historisch woord, terecht tegen de
buitenlandse kapitaalverschaffers kunnen zeggen: you gave us the tools, we
did the job:

VIII.3 KAPACITEITSEVENWICHT EN
BETALINGSBALANSEVENWICHT

Voor het monetaire beleid valt de omvang van de geldstroom als de belang-
rijkste intermediaire variabele aan te merken. De in het voorgaande samen-
gevatte gedachten kunnen als basis dienen voor het afteiden van een maat-



Enige konklusies en aanvullende notities 239

staf voor de geldvoorziening. In paragraaf III.1 is geargumenteerd, dat de,
bij    Bankwet    1956   aan de Centrale   Bank van Suriname gegeven, taakop-
dracht tot het bevorderen van de stabiliteit in de interne en externe waarde

van de geldeenheid daartoe geen aanvaardbaar uitgangspunt biedt. Eerder
is erop gewezen, dat - gelet op de struktuur van de ekonomie van Suriname -
een vergroting van de koopkrachtstroom primair tot uitdrukking zal komen

in de betalingsbalans. Er kunnen bijgevolg monetaire verstoringen optreden,
die zich niet of onvolledig weerspiegelen in de prijzen van goederen en
diensten. De prijzen staan overigens niet uitsluitend onder invloed van mo-
netaire faktoren, doch evenzeer van een komplex reele omstandigheden.
Mede op grond hiervan is het bezwaarlijk een prijsgemiddelde van goederen

en diensten als monetaire indikator te hanteren:

De geuite bedenkingen tegen het gebruik van een prijsgemiddelde als mone-
taire indikator houden geenszins in, dat het belang van een zo stabiel moge-
lijk prijspeil voor de Surinaamse volkshuishouding dezerzijds in twijfel
wordt getrokken. Juist voor de onderhavige ekonomie wegen de nadelen van
een autonome binnenlandse prijsinflatie extra zwaar. In paragraaf III.3.3
is naar voren gebracht, dat daardoor de twee pijlers waarop zij rust, te weten
de exportindustrie en de, in nominale termen luidende, aanspraken op ont-

wikkelingshulp, ontegenzeglijk zullen worden aangetast. Daarenboven  mag
worden verwacht, dat de algemeen gebruikelijke maatschappelijke nadelen

van de prijsinfiatie  zich zullen doen gevoelen, zonder dat het aannemelijk te
achten is, dat deze zullen worden gekompenseerd door andere aanwijsbare
nationaal-ekonomische voordelen.

Uit een oogpunt van monetair beleid verdient het de voorkeur om bij de
keuze van een maatstaf voor de geldvoorziening in eerste instantie de aan-
dacht te koncentreren op variabelen, die rechtstreeks bepalend zijn voor de
omvang van de koopkrachtstroom, te weten geldschepping en ontpotting
van geld. Als analytisch nulpunt valt daarbij het, in paragraaf III.2 bespro-
ken, begrip monetair evenwicht te hanteren, zijnde een situatie, die zich
kenmerkt door het in een zekere periode spontaan bereiken van gelijkheid
van netto geldschepping en netto oppotting. Bij handhaving van monetair
evenwicht blijft verstoring van de ekonomische kringloop vanuit de mone-
taire sfeer achterwege.

Van monetair evenwicht kan op verschillende niveau's van algemene bedrij-
vigheid sprake zijn. Ter vaststelling van het gewenst geachte niveau van be-
drijvigheid dient de monetaire sfeer expliciet in relatie te worden gebracht
met de goederensfeer. Het valt gemakkelijk in te zien, dat voorkoming van
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onderbezetting, dan wet overspanning van het produktieapparaat vereist, dat
de koopkrachtstroom wordt afgestemd op de optimale reeel-ekonomische
ontwikkelingsmogelijkheden van het land. Op deze wijze kan de totstand-
koming worden bereikt van een toestand van monetair evenwicht op een zo
hoog mogelijk niveau van algemene bedrijvigheid. Deze toestand is in para-
graaf III.4 aangeduid met de term kapaciteitsevenwicht.

Voor het monetaire beleid betekent het voorgaande, dat de geldvoorziening- bij een ongewijzigde omloopsnelheid van het geld en gegeven de toelaat-
bare grootte van de import van goederen en diensten - beperkt dient te
blijven tot de behoefte aan geld voortspruitend uit het beloop van de door
reele faktoren bepaalde binnenlandse produktie, eventueel met een opslag
in verband met een onvermijdelijk geachte prijsstijging en verminderd met
de gewenste versterking van de monetaire reserve. Daarenboven dient - ter

bereiking van "betalingsbalansevenwicht" - het monetaire expansieproces
in  voldoende  mate te worden "gedragen" door geldtoevoer uit het buitenland.

Tenslotte zal een zo groot mogelijk deel van de toelaatbare monetaire finan-
ciering moeten worden aangewend in richtingen, die op den duur liet bin-
nenlandse produktievolume en de export verhogen. Hiermee wil niet gezegd
worden, dat monetaire financiering ten behoeve van produktieve doeleinden
op korte termijn niet inflatoir zou kunnen zijn. Pas nadat deze financiering
vruchten afwerpt zal een tegenwicht tegen de geihjekteerde inflatoire midde-
len worden verkregen. Gedurende de rijpingsperiode van de investeringen zul-
len intussen voorzieningen dienen te worden getroffen om de druk op de beta-
lingsbalans en eventueel op het prijsniveau te kunnen opvangen. Ter wille
van het bereiken en handhaven van monetaire stabiliteit zullen steeds ook de
gestelde eisen met betrekking tot de totale geldstroom en de bron van geld-
schepping in het oog gehouden dienen te worden.

VIII.4 VORMING EN MOBILISATIE VAN BESPARINGEN

Voor het simultaan kunnen realiseren van kapaciteitsevenwicht en "beta-
lingsbalansevenwicht" moeten velerlei voorwaarden zijn vervuld, die liggen
in zowel de reele sfeer als in die van het geldwezen. Wat zijn nu de mo-
gelijkheden om vanuit de monetaire sfeer de realisatie van deze evenwich-
ten te bevorderen? Atvorens op deze materie in te gaan valt op te mer-
ken, dat het te dezer plaatse op de voorgrond stellen van monetaire faktoren
niet mag suggereren, dat de aanbodfaktoren, welke in hoofdzaak afhankelijk
zijn van de ontwikkelingen in reele sfeer, kunnen worden verontachtzaamd
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dan wel van minder betekenis zouden zijn. Integendeel, bij verwaarlozing
van het produktieapparaat en bij een onvoldoende expansie daarvan, zal,
gegeven de vele rivaliserende claims op de beschikbare goederen en diensten,
monetaire stabiliteit op den duur niet kunnen worden gewaarborgd. Het in
evenwicht brengen van middelen en bestedingen kan onmogelijk alleen door
het beperken van de bestedingen worden bereikt, maar dient vooral ook
door het opvoeren van de middelen te geschieden.6 In het algemeen kan
worden gesteld, dat, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, speciaal moet
worden gelet op de aanbodzijde van de ekonomische kringloop. Aan de an-
dere kant zal niet kunnen worden ontkomen aan het beheersen van de vraag.

Ekonomische ontwikkeling vereist het doorvoeren van een evenwichtig pak-
ket van beleidsmaatregelen van uiteenlopende aard, dat zowel het aanbod
van als de vraag naar goederen en diensten beihvloedt en deze met elkaar in
de pas doet lopen. Tevens zal aandacht dienen te worden besteed aan de
sociale voorwaarden voor ekonomische ontwikkeling, waaraan met name in
diverse maatschappij-kritische publikaties een bijzondere plaats wordt toe-
bedeeld. Het belang van een deugdelijke planning ter ondersteuning van het
beleid kan daarbij niet voldoende worden benadrukt. In deze studie wordt,
met betrekking tot de effektiviteit van de diverse instrumenten van de sociale
en ekonomische politiek, een gematigd monetaristische koers aangehangen. In
paragraaf III.4 is aangegeven, dat bij de bedoelde koers wordt uitgegaan van
de betekenis van de geldhoeveelheid als beleidsinstrument. Deze betekenis
schuilt vooral in de omstandigheid, dat het geldgebruik een noodzakelijke
voorwaarde is voor het kunnen optreden van kringloopverstoringen. Er
wordt echter tevens onderkend, dat met het monetaire beleid alleen de
volkshuishouding niet op adequate wijze kan worden bestuurd.

De monetaire voorwaarden, die moeten worden vervuld om gelijktijdig
kapaciteitsevenwicht en "betalingsbalansevenwicht" te kunnen realiseren,
liggen in hoofdzaak op het terrein van beheersing van de omvang en de aard
van de monetaire financiering. De keerzijde van die voorwaarden wordt
gevormd door de noodzaak tot opvoering van het volume van het binnen-
landse inkomen, waaruit de middelen kunnen worden verkregen om de be-
stedingen op een monetair neutrale wijze te financieren. Bij het uitstippelen
van een daarop gericht ekonomisch beleid ware tevens een plaats in te ruimen
voor het stimuleren van de besparingen. Het sparen beperkt de konsump-
tieve vraag en maakt in principe het verrichten van investeringen mogelijk,
die het produktiepotentieel vergroten. Het sparen biedt ook het perspektief
van participatie in de industriele komplexen van niet-ingezetenen. Door deze
participatie zou het faktorinkomen aan het buitenland, dat een belangrijke
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negatieve post op de betalingsbalans vormt, kunnen worden verlaagd. Bij dit
alles dient men niet te vergeten, dat - gelet op het lage inkomensniveau -
de absolute omvang van de binnenlandse besparingen geenszins voldoende
kan zijn om alleen daaruit de benodigde investeringen te financieren.

De binnenlandse spaarquote van Suriname heeft zich in de jaren zeventig
bewogen  rond  een  peil  van  16%. Dit percentage is lager dan het gemiddelde
van de landen van Latijns-Amerika   en het Caraibische gebied,   dat   in   die
periode ruim 21 heeft bedragen. Hierbij moet worden aangetekend, dat het
zojuist genoemde gemiddelde is opgestuwd door de uitzonderlijk hoge spaar-
quote in enkele olie-exporterende landen. Hoe dit ook zij, aangenomen mag
worden, dat Suriname het, in de desiderata van het Tweede Ontwikkelings-
decennium van de Verenigde Naties gestelde, in 1980 te bereiken streefcijfer
van 20% niet heeft gehaald.7 Mede uit psychologisch oogpunt is het van be-
lang, dat tenminste dit cijfer wordt gerealiseerd, omdat hierin een teken zou
kunnen worden gezien van het maken van ernst bij het leveren van een eigen
inspanning ter stimulering van de ekonomische ontwikkeling. De pogingen
om de besparingen op te voeren zullen moeten worden geihtensiveerd. Te
streven ware naar positieve beihvloeding van het gekompliceerde samenstel
van faktoren, dat bepalend is voor het sparen zoals: de hoogte, de groei en
de verdeling van het binnenlandse inkomen en vermogen, de institutionele
voorzieningen voor het mobiliseren van besparingen, de prijsverwachtingen,
alsmede het rentepercentage.

Zowel de overheid als de private sektor zullen een bijdrage moeten leveren
aan de gewenste strukturele verhoging van het spaarniveau. Bijzondere aan-
dacht dient daarbij te worden geschonken aan de vorming van besparingen
door de overheid.8  In de periode 1957-1977 als geheel hebben de konsump-
tieve uitgaven van de overheid het aan haar toevallende inkomen overtrof-
fen. Zij was daardoor nauwelijks in staat uit budgettaire middelen een eigen
bijdrage te leveren  aan de financiering van publieke investeringsaktiviteiten.
De strukturele zwakte van de toestand van 's lands financien is het belang-

rijkste financiele knelpunt gaan vormen voor de ekonomische ontwikkeling
van Suriname. Eliminering van dit knelpunt maakt sanering van de overheids-
financian onvermijdelijk. Het doel van deze sanering kan niet anders zijn
dan het kweken van een duurzaam overschot op de gewone dienst ter mede-
financiering van kapitaaluitgaven.

Voor het stimuleren van het proces van ekonomische ontwikkeling is niet
alleen het niveau  van de spaarquote van belang. In paragraaf  I.3   is  opge-
merkt, dat de besparingen ook dienen te worden aangehouden in een vorm,
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welke benutting ten behoeve van die ontwikkeling mogelijk maakt. De hoge
chartale geldquote en de deels daarmee samenhangende lage financide
bemiddelingsgraad   van de diverse financieringsinstellingen indiceren,   dat  er
verbeteringen kunnen worden aangebracht in de betalingsgewoonten van het
publiek en in het bestaande mechanisme voor het mobiliseren van bespa-
ringen. Indien het bedoelde mechanisme niet aan bepaalde voorwaarden zou
voldoen, bestaat zelfs de kans, dat een deel van de besparingen in het geheel
niet ter beschikking zal komen. In principe kan men tegenover in geld op-
gepotte besparingen uiteraard bestedingen stellen, die met nieuw gekrederd
geld worden gefinancierd. Handhaving van het monetair evenwicht vergt,
dat het opgepotte geld niet opnieuw in beweging wordt gebracht. Zou dit
toch gebeuren, dan kan een inflatoire ontwikkeling ontstaan, die niet dan
wel moeilijk meer is tegen te gaan:

Opvoering van de bemiddelingsgraad der financieringsinstellingen vereist,
dat in ieder geval wordt voldaan aan een vijftal voor de hand liggende voor-
waarden: 0  In de eerste plaats zal, met name de kleine spaarder, bekend
moeten zijn met de verschillende spaarmogelijkheden, die de financierings-
instellingen bieden. Vervolgens zullen deze instellingen bereikbaar dienen te
zijn voor de spaarder en hem over een eventuele drempelvrees heen behoren te
helpen. In de derde plaats zal hij geen twijfel mogen hebben over de veilig-
heid van de gespaarde gelden. Daarnaast moet de spaarder een aantrekkelijke
vergoeding worden gegeven, terwijl tenslotte rekening dient te worden ge-
houden met zijn wensen ten aanzien van de overige karakteristieken van de
aangeboden spaarvormen, zoals de mate en de wijze van opvraagbaarheid.

In de loop der tijd is vooruitgang geboekt ten aanzien van vervulling van
de voorwaarden voor opvoering van de bemiddelingsgraad van financierings-
instellingen. Zo is de diversiteit van de spaarvormen vergroot, het kan-
torennet van de banken enigszins uitgebreid en is de Centrale Bank van
Suriname, in het kader van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1968,
kontrole gaan uitoefenen op de algemene banken, onder meer ter zo goed
mogelijke bescherming  van hun krediteuren. Het proces van verbetering
van de spaarfaciliteiten dient te worden voortgezet. Een probleem vormt de
te ontvangen vergoeding  voor het sparen.  In dit verband is het illustratief,
dat, uitgaande van de prijsindex van de gezinskonsumptie, de reEle rente op
gewone spaargelden, als gevolg van een voortgaande versnelling van de prijs-
inflatie,  in de periode 1973-1977 jaarlijks gemiddeld minus 8% heeft  belo-
pen.  In het tijdvak 1957-1972 bedroeg die rente daarentegen bijna plus 1%.
De ervaring leert, dat een langdurige en aanmerkelijke negatieve redle rente
op den duur het sparen in bepaalde nominale waarden ontmoedigt.
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Ter bevordering van het sparen dienen de oorzaken van de prijsinflatie
zo veel mogelijk te worden bestreden. Een essentidle moeilijkheid daar-
bij is, dat een deel van de prijsinflatie wordt geikporteerd en dat aan deze
inflatie moeilijk het hoofd valt te bieden. Nagegaan moet worden wat
er ter zake, via onder andere de wisselkoerspolitiek en wijziging in het
geografische patroon van de import, kan worden bereikt. Ook zullen bestaan-
de reille mogelijkheden tot importvervanging dienen te worden uitgebuit.
Er kan eveneens worden getracht - via een adequate rentepolitiek, het in-
troduceren van altematieve nominale spaarvormen, zoals termijndeposito's
met een relatief hoge rente, en het scheppen van een stimulerend fiskaal
klimaat - de nadelige gevolgen van de prijsinflatie te matigen. Voorts ware
-  ter verdere bescherming van de spaarders - te overwegen of de wetgeving
inzake het toezicht op kredietinstellingen niet zodanig zou kunnen worden
gewijzigd, dat ook andere financieringsinstellingen - waarbij  in het bijzonder
wordt gedacht aan de institutionele beleggers - onder haar werkingssfeer
worden gebracht en dat daarin een formele garantieregeling voor bepaalde
kategorie6n van schuldvorderingen wordt ingebouwd. Gelet op het kleine
aantal institutionele beleggers lijkt het niet doelmatig een speciaal kontrole-
instituut voor hen in het leven te roepen.

Het volgende aspekt van de spaarproblematiek,  dat de aandacht vraagt, heeft
betrekking op de aanwendingsrichting van de beschikbare besparingen. Ter
bevordering van de ekonomische ontwikkeling verdient het in het algemeen
de voorkeur, dat de overheid en de private sektor een zo groot mogelijk deel
van de besparingen benutten voor produktieve investeringen welke, na een
zekere rijpingsperiode, bijdragen tot vergroting van het binnenlandse aan-
bod.   Aangezien het grootste   deel  van de besparingen betrekking heeft
op afschrijvingen en winstinhoudingen door bedrijven, zal het ekonomische
beleid prioriteit dienen te geven aan het stimuleren van het herinvesteren
van deze middelen  in het binnenland. Het gebruik  van de besparingen als
basis voor de konsumptieve kredietverlening dient anderzijds zo veel moge-
lijk  beperkt te blijven, omdat dit slechts leidt tot vergroting van de vraag.

De indruk bestaat, dat het onvoldoende op gang komen van produktieve
investeringen in Suriname niet primair het gevolg is van de schaarste aan
geldkapitaal. De financieringsinstellingen hebben   v66r 1977 veelal zelfs
gekampt met het probleem van het binnenlands rendabel maken van de
opgenomen gelden. De realisatie van investeringen wordt veeleer gehinderd
door het eerder aangeduide samenstel van fysieke en organisatorische knel-
punten, waarbij onder andere een rol spelen: de kleine omvang van de bin-
nenlandse markt, de doorgaans zwakke internationale konkurrentiepositie
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en het gebrek aan initiatief, ondernemingsgeest, gekwalificeerd personeel
en organisatorisch talent.

In het institutionele vlak zou de invloed van de faktoren, die het investeren

belemmeren, kunnen worden verzacht, door het onlangs opgerichte Centrum
van Industrie-ontwikketing en Exportbevordering. Dit centrum heeft in
hoofdzaak ten doel het identificeren van potentiale industriale groeikernen,
het verzamelen en aandragen van basismateriaal ten behoeve van de indus-
triele planning, het verrichten van projektstudies en het adviseren van de
Regering ten aanzien van het ter zake te voeren beleid.1 1 Wellicht zou bij
deze taakuitoefening kunnen worden geprofiteerd van ervaringen, die in-
middels zijn opgedaan met soortgelijke instellingen in het buitenland. In dit
verband mag met name worden genoemd de Economic Development Ad-
ministration  te  San Juan, Puerto Rico, welke organisatie  op het gebied van

projektprogrammering en -promotie internationale bekendheid heeft ver-
worven.

Bij het ter hand nemen van projektstudies zal men zich niet uitsluitend
moeten laten leiden door het verwachte privaat-ekonomische rendement
van een investering. Men zal zich eveneens dienen af te vragen, of een indus-
triele vestiging van betekenis is te achten voor de nationale ekonomie. Het
antwoord op deze vraag valt te verkrijgen door berekening van het nationaal-
ekonomische rendement van een projekt, dat een kwantitatief en kwalitatief
oordeel geeft omtrent de direkte en indirekte netto effekten van een projekt
op de diverse sociaal-ekonomische variabelen, waaronder het binnenlandse

inkomen, de werkgelegenheid, het prijsniveau, de inkomensverdeling, de
betalingsbalans en het milieu.12  Op deze wijze kunnen bestaande investe-

ringsmogelijkheden beter worden onderkend en kan inzicht worden verkre-
gen in de middelen met behulp waarvan nieuwe niogelijkheden kunnen wor-
den geschapen.

13

Met de opbouw van het financieringsinstrumentarium ter voorziening in de
kredietvraag van meer direkt produktieve bedrijfstakken is in de loop der
tijd vooruitgang geboekt. Mede door uitbreiding van het aantal financierings-

instellingen is hun kredietverlening veelzijdiger geworden. Daarnaast heeft
zich geleidelijk enige wijziging voltrokken in de bestemming van de krediet-
verlening van de traditionele handelsbanken, hetgeen voor een deel valt toe
te schrijven aan de toeneming van de besparingen in de vorm van door die
banken opgenomen spaargelden, termijndeposito's en afgesloten obligatie-
leningen. Deze besparingen hebben de stabiliteit van aan de banken toever-
trouwde gelden verhoogd en zijn de basis gaan vormen voor de krediet-
verlening op langere termijn onder meer voor industriele doeleinden.
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De kommerciele financieringsinstellingen laten zich bij het aanwenden van

besparingen - hoe kan het anders - primair leiden door normen van privaat.
ekonomische aard, waarbij hun rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit, als-
mede de belangen der krediteuren prevaleren. Ofschoon de maatschappelijke
betrokkenheid van deze instellingen aanwezig kan worden geacht en zij ook
bij de kredietverlening rekening houden met het daarmee gemoeide natio-
naal-ekonomische belang, mag - gegeven hun doelstellingen - van hen niet
worden verlangd, dat zij kredieten verlenen, die weliswaar maatschappelijk
gezien wenselijk zijn, maar waarvan naar hun oordeel de betaling van aflos-

sing en rente niet voldoende gewaarborgd is. Wie ter zake een andere opvat-
ting heeft, pleit impliciet voor eventuele subsidiering van het kredietbehoe-
vende subjekt door de aandeelhouders van financieringsinstellingen. De ratio
van deze konstruktie kan dezerzijds niet worden ingezien.

14

Wel is het in principe denkbaar, dat de centrale bank door het voeren van
een selektieve kredietkontrole de richting van de kredietverlening beinvloedt,
overigens zonder dat daarbij de kommercidle normen uit het oog worden
verloren. Zo is het mogelijk, dat wordt overgegaan tot het vaststellen van ge-
differentieerde discontotarieven, balansvoorschriften en kredietplafonds
voor diverse bedrijfstakken. In dc praktijk schijnt deze kontrole moeilijk
te kunnen worden doorgevoerd, mede waardoor zij wisselende, vaak matige
resultaten lijkt af te werpen.1 5 Hierbij speelt ook mee, dat de reikwijdte van
deze kontrole noodzakelijkerwijs slechts beperkt kan zijn, zolang de verant-

woordelijkheid voor de kredietverlening berust bij de leiding van het kre-
dietgevende instituut en de Centrale Bank van Suriname geen medeverant-
woordelijkheid draagt voor onjuiste manipulaties of verliesgevende trans-
akties van individuele kredietinstellingen. 16

Wordt stimulering van de kredietverlening aan bepaalde bedrijfstakken uit
nationaal-ekonomisch oogpunt wenselijk geacht, terwijl het kommercidle
bankwezen deze kredietverlening uit banktechnische overwegingen niet kan
verantwoorden. dan is het - gelet op het voorgaande - te prefereren, dat de
overheid regelingen treft voor het instellen c.q. het uitbreiden van de bijzon-
dere kredietverlening. Het bijzondere krediet zal in het algemeen slechts
dienen als aanvulling en ondersteuning van de kommercidle kredietverlening.
Het moet aannemelijk worden gemaakt, dat in de middelenbehoefte niet op
aanvaardbare voorwaarden op andere wijze kan worden voorzien. In Surina-
me wordt deze weg ook bewandeld, hetgeen valt op te maken uit de oprich-
ting door de overheid van de Nationale Ontwikkelingsbank N.V., de Land-
bouwbank N.V. en de Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten.
Onder verwijzing naar paragraaf II.4.2 valt op te merken, dat het genoemde
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fonds banken in principe de mogelijkheid verleent om in bepaalde gevallen
- namelijk die, welke voor de ekonomie belangrijk kunnen worden geacht,
maar waarin niet ten volle aan de gestelde kriteria van bankabiliteit wordt
voldaan - toch een krediet te verstrekken onder gedeeltelijke garantie van
de Staat. De garantie heeft de funktie extra risiko's voor de kredietgevende
instelling voor een deel weg te nemen, waardoor de kredietvrager toch de

beschikking kan krijgen over de vereiste middelen ter uitvoering van zijn
plannen.

Te gelegener tijd zou de wetgeving met betrekking tot het bijzondere kre-
diet kunnen worden uitgebouwd en samengevoegd in 66n of andere Regeling
Bijzondere Financiering, waarin een opsomming wordt gegeven van de al-
gemene kriteria voor beroep op deze faciliteiten.1 7 In het algemeen zullen
voor het bijzondere krediet uitsluitend financieel gezonde en goed geleide
ondernemingen, die hun financille draagkracht te boven gaande, maar voor

de nationale ekonomie van belang zijnde, investeringen willen verrichten, in
aanmerking mogen komen. Het bijzondere krediet zou daarnaast in zeer
uitzonderlijke gevallen kunnen dienen ter ondersteuning van bedrijven, die
te kampen hebben met tijdelijke liquiditeitsspanningen dan wel met ander-

soortige problemen van voorbijgaande aard. De motivatie voor het verlenen

van faciliteiten aan de laatstbedoelde kategorieen van ondernemingen kan
liggen in het streven van de overheid naar voorkoming van onnodig verlies

van kapitaalgoederen en werkgelegenheid. Het zal duidelijk zijn, dat de Staat

in deze gevallen de volledige verantwoordelijkheid voor die kredietverlening
op zich zal behoren te nemen.

Een Regeling Bijzondere Financiering kan een extra stimulans geven aan de
instandhouding, groei en ontplooiing van met name kleine en middelgrote
ondernemingen. De wezenlijke voorwaarde  voor het in noemenswaardige
mate kunnen verstrekken van het bijzondere krediet is, dat er voldoende

projekten worden geidentificeerd met een positief nationaal€konomisch
rendement. Daarbij kunnen het Centrum van Industrie.ontwikkeling en
Exportbevordering en de financieringsinstellingen komplementaire funkties
vervullen. Het Centrum entameert dan struktuuronderzoeken en geeft kon-
krete aanbevelingen inzake de ontwikkeling van de diverse bedrijfstakken.
De daarvoor in aanmerking komende financieringsinstellingen - waarbij bij-
voorbeeld voor het industriBle krediet de N.O.B. en voor het landbouwkre-
diet de Landbouwbank N.V. een voorname rol kunnen spelen - beoordelen
de betrokken bedrijven op hun financieel-ekonomische mdrites en dragen
zorg voor de financiering, het een en ander met een eigen verantwoordelijk-
heid.18   De  financieringsinstellingen  zullen  zich  in de regel  niet zelf dienen
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bezig te houden met het ontwerpen van struktuurplannen voor bedrijfstak-
ken, omdat zij dan buiten de grenzen treden van hun financieringsbedrijf
en  niet  meer  vrij  zijn voor beoordeling van individuele kredietaanvragen.  Zij
behoren zich wel positief op te stellen tegenover deze plannen en daaraan,
voor zover zulks op hun terrein ligt, steun en medewerking te verlenen,
onder andere in de vorm van het geven van adviezen.

Een eventuele uitbreiding van het bijzondere investeringskrediet kan op zich-
zelf de mobilisatie van besparingen intensiveren. Hiertoe staan verschillende
wegen open.  Zo zou de  N.O.B., bij het te kort schieten van haar uit ontwik-
kelingsgelden verkregen middelen, al dan niet onder staatsgarantie, kasbons
kunnen emitteren, die door het publiek dan wet door andere financierings-
instellingen kunnen worden gekocht. Het belangwekkende van de laatstge-
noemde konstruktie is, dat besparingen langs een omweg zijn te gebruiken
voor het financieren van produktieve doeleinden, zonder dat alle door de
kommercidle financieringsinstellingen gehanteerde normen bij de individu-
ele kredietverlening worden toegepast. Aangezien het bijzondere krediet in
het algemeen zal worden aangewend voor de financiering van projekten met
een positief nationaal-ekonomisch rendement, kan het voor de overheid zin
hebben de last van het extra risico van de kommercitle financieringsinstelling
over te nemen. Het bijzondere krediet kan tenslotte dienen om de verkrij-
ging van een aanvullend kommercieel krediet te vergemakkelijken door dit
in juridische zin bij het kommerciele krediet ten achter te stellen. Op deze
wijze kan het weerstandsvermogen van de onderneming worden vergroot
en de bereidheid van de kommerciele instelling tot kredietverlening worden
verhoogd. Nogmaals zij er evenwel op gewezen, dat het opereren in de sfeer
van het aanbod van financieringsmiddelen geen oplossing biedt voor een
eventueel onvoldoende rendement van investeringsprojekten.

VIII.5 MONETAIR BELEID EN EKONOMISCHE ONTWIKKELING

Ten einde de gewenste afstemming van de geldstroom op de reele geldbe·
hoefte te kunnen realiseren, zullen de monetaire effekten van de bestedings-
en financieringstransakties van de overheid, het buitenland en de private
sektor op zichzelf en in hun onderlinge samenhang nauwlettend in het oog
dienen te worden gehouden. Met betrekking tot de overheid valt op te
merken,  dat  zij  naar alle waarschijnlijkheid  ook  in de komende jaren  als
trekpaard van de ekonomie van Suriname zal fungeren. Hierdoor zal wei-
haast van allerwegen op haar een voortdurende aandrang worden gedaan tot
vermeerdering van de bestedingen. Ondanks de vele onvervulde behoeften
en het begrijpelijke streven naar versnelling van het proces van ekonomische
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ontwikkeling zullen de overheidsbestedingen grosso modo in overeenstem-
ming dienen te blijven met de beschikbare materiele middelen uit binnen-
en buitenland. Aan de overheid zal de eis moeten worden gesteld, dat haar
financieringstekort binnen een zodanige grens wordt gehouden, dat daarvoor
- na aftrek van uit het buitenland ontvangen gelden - grotendeels uit aan-
geboden nieuwe binnenlandse besparingen dekking kan worden gevonden.
Aangenomen mag worden, dat overschrijding van  deze, in paragraaf VII.5.2
besproken, struktuurnorm zal leiden tot verbreking van het monetaire even-
wicht en tot het naar het buitenland wegvloeien van de monetaire reserve.
Om de norm te kunnen bereiken moet systematisch worden gezocht naar
additionele inkomstenbronnen, doelmatigheid worden nagestreefd bij het
verrichten van uitgaven en worden getracht een binnenlandse markt voor
overheidspapier tot ontwikkeling te brengen. Alleen dan zal de door de
overheid veroorzaakte geldschepping uit binnenlandse bron beperkt kun-
nen blijven tot de gewenste bescheiden omvang.

De positie van 's lands financian blijkt in Suriname nauw samen te hangen

met het monetaire effekt, dat uitgaat van het betalingsverkeer met het bui-
tenland. Het relatief grote financieringstekort   van de overheid kan alleen
in stand worden gehouden, doordat dit tekort dekking vindt in een nagenoeg
overeenkomstige kapitaalimport in de vorm van ontvangen ontwikkelings-
hulp. Deze gelden maken het mogelijk een bestedingsniveau te handhaven,
dat de binnenlandse produktie verre overtreft. Voor zover de hulp in het
binnenland wordt aangewend, oefent zij op de Surinaamse ekonomie een ex-

pansief effekt uit. Voorkomen moet worden, dat te hoge overheidsbeste-

dingen en een daarmee samenhangende excessieve kapitaalimport leiden tot
overspanning van de ekonomie, met alle daaraan verbonden nadelen in de
vorm van onder andere stijging  van de importquote, een autonoom oplopen
van het binnenlandse prijspeil, afremming van de uitvoer, aantasting van de
spaarneiging, vermindering van de aantrekkelijkheid van het land voor bui-
tenlandse investeerders en waardedaling van de in nominale termen luidende
kapitaalimport. Een ontwikkeling als hier geschetst zal, indien het gepaard
gaat met een geihduceerd beroep op binnenlandse geldschepping, uiteinde-
lijk onverbiddelijk resulteren in afneming van de monetaire reserve en ver-
volgens leiden  tot het aantasten van de externe waarde van de geldeenheid,
alsmede in toenemende dirigisme. Het beslag van de overheid op de produk-
tieve krachten van het land dient begrensd te blijven en ruirnte te laten voor
investeringen van de private sektor, die geleidelijk een steviger draagvlak
moet gaan vormen voor de kollektieve sektor.

Ervan uitgaande,  dat de ontwikkelingshulp  in  de  loop  der tijd langzamer-
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hand in betekenis zal afnemen, dient - zoals in het voorgaande is opgemerkt
- bijzondere aandacht te worden besteed aan. vergroting van het export-
potentieel van Suriname.  Op deze wijze kunnen te zijner tijd hogere devie-
zenopbrengsten worden verkregen ter kompensatie van de eventuele vermin-
dering van de ontvangen financiele bijdragen. Tevens zal moeten worden ge-
streefd naar een zekere diversifikatie van het exportpakket, waardoor de
bestaande afhankelijkheid van bauxiet en daaruit vervaardigde produkten
kan worden teruggedrongen. De eenzijdige samenstelling  van het export-
pakket bergt strukturele gevaren in zich, welke onder andere in verband
staan met de onvermijdelijke uitputting van de niet-reproduceerbare bauxiet-
reserves en met mogelijke verschuivingen in de internationale vraag.

Het eenzijdige exportpakket heeft daarnaast konjunkturele implicaties,
doordat cyclische schommelingen in de buitenlandse vraag naar aluminium-
produkten in Suriname autonome konjunktuurbewegingen doen ontstaan.
Deze bewegingen zijn minder heftig dan die, welke in de regel zijn waar te
nemen bij op agrarische grondstoffen gebaseerde exportekonomieen. Zowel
de prijs als de uitgevoerde hoeveelheid van het Surinaamse produkt laten
verhoudingsgewijs een geringere konjunkturele labiliteit zien. Dit staat mede
in verband met de omstandigheid, dat de bauxietmaatschappijen voor een
deel werken op basis van langjarige verkoopkontrakten. Hierdoor en door
de omvangrijke kapitaalimport wordt het land - in tegenstelling tot de
bedoelde ekonomieen - in het algemeen niet gekonfronteerd met sterk
wisselende betalingsbalanssaldi. Dit is een gelukkige omstandigheid, omdat
- onder andere als gevolg van de hoge invoerquote - weinig resultaat mag
worden verwacht van een anti-cyclische ekonomische politiek, welke is
gericht op het kompenseren van de buitenlandse effekten.

Voor zover de internationale konjunktuur zich in Suriname doet gevoelen
zal met betrekking tot het herstel van de ekonomische en monetaire stabili-
teit reeds veel bereikt kunnen worden, indien de overheid erin zou slagen
het beloop van haar bestedingen in overeenstemming te brengen met een
stabiele trendlijn. welke is gekonstrueerd op basis van een konsistente meer-
jarenplanning. In tijden van geimporteerde hoogkonjunktuur, waarin de
overheidsinkomsten aanzwellen, kan dan een budgetreserve worden gevormd
en de monetaire reserve van het land worden versterkt. In geval van laag-
konjunktuur zal van het tegendeel sprake moeten zijn.19 In samenspel met
de centrale bank zal daarbij voorkomen dienen te worden, dat veranderingen
in de betalingsbalanspositie en het effekt van deze veranderingen op de geld-
hoeveelheid en de liquiditeit van het geldscheppende bankwezen - via de
werking van de kredietmultiplikator - aanleiding zullen geven tot een
sekundaire kredietexpansie c.q. -kontraktie.
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De veronderstelde eindigheid van de ontwikkelingshulp brengt voorts met
zich, dat tijdig zal moeten worden gezocht naar vervangende bronnen van

kapitaalimport, zodat het proces van ekonomische ontwikkeling in de over-
gangsperiode van wijziging in de struktuur van de beschikbare financierings-
middelen ongestoord kan worden voortgezet.20 Hiertoe zal de belangstelling
van buitenlandse partikuliere investeerders voor Suriname dienen te worden

gewekt. Ook doet het land er goed aan thans zijn buitenlandse leningskapa-
citeit zo min mogelijk aan te spreken, omdat men voorlopig verzekerd is van
ruime kapitaalimporten en de absorptiekapaciteit van de ekonomie nog
begrensd is. Door zich in deze periode niet bij het buitenland in de schuld te

steken, moet worden getracht de toegang tot externe kapitaalmarkten open
te houden voor toekomstige tijden, waarin een grotere behoefte aan het op-
nemen van buitenlandse leningen zou kunnen ontstaan.

Mochten de pogingen tot verruiming van het exportpotentieel en tot het
aantrekken van alternatieve buitentandse financieringsmiddelen onvoldoende
sukses opleveren, dan zal vrij spoedig de vraag naar de mogelijkheid van
handhaving van het bereikte verbruikspeil acuut aan de orde komen. De bin-
nenlandse bestedingen zullen onder de aangegeven omstandigheden meer in
overeenstemming dienen te worden gebracht met het volume van het bin-
nenlandse produkt. Slechts op deze wijze zullen de noodzakelijke mone-
taire en betalingsbalansevenwichten bewaard kunnen blijven.  Het  valt  niet
te voorspellen op welk welvaartsniveau deze evenwichten tot stand zullen
komen. Bedacht dient te worden, dat dit niveau het resultaat van ekono-
mische inspanningen zal zijn en niet als postulaat kan worden vooropge-
steld.21 Een eventueel  uit de ekonomische realiteit voort te vloeien verla-

ging van de bestedingen zal - gelet op de geenszins bevredigende levensstan-
daard van een gemiddeld arbeidersgezin - de leefbaarheid van het land niet
ongemoeid laten.

Bij vermindering van de kapitaalimport en het uitblijven van een voldoende

kompenserende verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans
is herstel van het monetaire evenwicht een conditio sine qua non voor be-
houd van het betalingsbalansevenwicht. Als gevolg van het uiteenlopende
effekt op de dekkingspositie van de gulden kan in plaats van een beroep op
buitenlandse bronnen van monetaire financiering nu eenmaal niet de toe-
vlucht worden genomen tot binnenlandse bronnen. Aangezien de daling van
de kapitaalimport de totaal beschikbare financieringsruimte zal doen ver-
kleinen, dient op een gegeven ogenblik een keuze te worden gemaakt welke
bestedingen al dan niet zullen worden teruggeschroefd. Hierbij zal zowel het
absolute niveau van de sektorale bestedingen als de verhouding tussen de
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overheid en de private sektor in het geding komen. Wanneer de overheid
haar financieringstekort niet voldoende terugdringt, zal er, ten einde de
liquiditeit van de volkshuishouding te bewaren, in principe niet aan te ont-
komen zijn, dat de centrale bank een daarmee gepaard gaand overmatig
beroep van de overheid op binnenlandse geldschepping kompenseert door
de geldkreatie ten behoeve van de private sektor te doen verminderen. Blij-
kens   paragraaf  VII.4   kan een dergelijke kompensatie   het   best tot stand
worden gebracht door het, in overleg met de algemene banken, verlagen van
het aan hen opgelegde kredietplafond.

In de praktijk zal het niettemin moeilijk zijn de monetaire effekten van de
overheidsfinancien op korte termijn geheel of ten dele op de kredietverle-
ning aan partikulieren af te wentelen. Een kompenserende centrale bank-
politiek kan voorts tot een geldkrisis in de private sektor leiden, hetgeen een
ineenschrompelen van die sektor met zich zou kunnen brengen. Ofschoon
de verdeling van de beschikbare financieringsruimte tussen de diverse gele-
dingen van de volkshuishouding tot op zekere hoogte een vraagstuk van
maatschappijbeschouwing is, zal, voor zover de bijdrage tot het binnenland-
se produkt, de export en de werkgelegenheid van door de private sektor ter
hand te nemen projekten hoger is dan die van de overheid, de gekozen op-
lossing van dit vraagstuk eveneens nationaal-ekonomische konsekwenties
hebben. Het valt dan te prefereren de eigenlijke oorzaak van de monetaire
verstoringen, in casu het financieringsgedrag van de overheid, weg te nemen.

De beoogde afstemming van de geldstroom op de reele geldbehoefte dient
bij voorkeur te worden bereikt door koardinatie van de drie onderdelen van
het monetaire beleid, te weten de financiele overheids-, de deviezen- en de
centrale bankpolitiek. Daarnaast zullen andere instrumenten  van  kon-
junktuurpolitiek - zoals het prijs- en inkomensbeleid - dienen te worden
benut. Ter ondersteuning van deze ko8rdinatie is in paragraaf VI.6 aanbevo-
len jaarlijkse monetaire budgetten te doen opstellen, waaruit een globale
indruk valt te verkrijgen van de invloed van de voorgenomen bestedings- en
financieringsdisposities van de diverse sektoren op de geldstroom. Indien
hieruit valt af te leiden, dat de oorspronkelijke voornemens van de ekono-
mische subjekten niet spontaan zullen resulteren in het verwezenlijken van
kapaciteitsevenwicht en "evenwicht" op de betalingsbalans, kunnen a priori
afspraken worden gemaakt en maatregelen van ekonomische politiek wor-
den voorbereid dan wel getroffen om die disposities alsnog in harmonie te
brengen  met de gestelde vereisten. Wanneer het monetaire budget eenmaal
is vastgesteld, zal er uiteraard op moeten worden toegezien, dat het - bij
het ongewijzigd blijven van de aktualiteit van haar uitgangspunten - ook in
praktijk wordt gebracht.
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Ten aanzien van de relatieve verantwoordelijkheid van de verschillende bij
het monetaire beleid betrokken instanties, valt tenslotte op te merken, dat
-  in  de  huidige fase, waarin de ekonomie van Suriname zich bevindt  -  het
te voeren financiale overheidsbeleid van beslissend belang is voor het kunnen
realiseren van een evenwichtige monetaire ontwikkeling. De direkte bijdrage,
die de Centrale Bank van Suriname in deze kan leveren, zal slechts betekenis-
vol zijn, indien het overheidsbudget  niet  al  te zeer afwijkt van de aan dit
budget te stellen eisen. Het centrale bankbeleid is weliswaar een belangrijk
onderdeel van het monetaire beleid, maar het kan alleen in een gericht
samenspel met de overheid tot bevredigende resultaten leiden. Dit beleid
dient bovendien te worden afgestemd op diverse andere instrumenten van
de algemene ontwikkelingspolitiek. De verantwoordelijkheid voor de mone-
taire ontwikkeling rust bijgevolg voor het grootste deel op de overheid.

De aan de Centrale Bank van Suriname toevertrouwde specifieke taak tot ver-
dediging van de interne en externe waarde van de geldeenheid brengt met zich,
dat zij de overheid voortdurend zo objectief mogelijk moet adviseren over alle
aangelegenheden van monetaire politiek.22  Om deze adviesfunktie naar beho-
ren te kunnen vervullen dient de Bank de beschikking te hebben over een
arsenaal van monetaire en ekonomische deskundigheid, moet zij een aktieve

rot vervullen bij het verzamelen van de, voor de monetaire analyse beno-
digde, statistische gegevens  en  in het algemeen voorop lopen  bij  het  ont-
wikkelen van het denken over beheersing van de monetaire financiering.23

Daarenboven mag beslist niet worden getornd aan de, in paragraaf II.3 ge-
schetste  en  in de Bankwet 1956 vastgelegde, betrekkelijk autonome positie
van de Bank ten opzichte van de Regering. Indien de Bank een departemen-
taal en ambtelijk orgaan zou worden, zou het objektieve inzicht en oordeel
dat zij dient te hebben teloor gaan. In dat geval bestaat het gevaar, dat de
Bank degenereert tot een instelling, die zich louter bezighoudt met de tech-
nische inrichting van het geldwezen. Zij kan dan niet langer, overeenkomstig
haar eigen inzichten en verantwoordelijkheden, in noemenswaardige mate
bijdragen tot het uitstippelen en ten uitvoer brengen van een zelfstandige
monetaire politiek in ruime zin.

Noten

1.  Zie: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suri-
name betreffende de Ontwikkelingssamenwerking, november 1975.

2. Vergelijk: Onafhankelijke Commissie voor Internationale Ontwikkelingsvraag-
stukken, het Brandt Rapport, 's-Gravenhage 1980, pag. 222.

3.  Rapport van de Commissie voor Internationale Samenwerking, Deelgenoten in
ontwikkeling, 's-Gravenhage 1970, pag. 149.



254

4.  Vergelijk: M.W. Holtrop, Analyse en Beleid, Een en twintig jaarverslagen van De
Nederlandsche Bank N.V. 1946-1966, Amsterdam 1970, pag. 115.

5. Zie onder meer: W.R.W. Donner, Central Banking in Surinam, in Social and
Economic Studies, juni 1968, pag. 176.

6.   Vergewk: H.W.J. Bosman, Indonesie opnieuw op een keerpunt, in H.W.J. Bosman,
Internationale monetaire aspecten, Leiden  1969, pag.  127-128.

7.  Vergelijk: J. Tinbergen, Savings and Development, Ways and Means to Achieve
the Goals of the Second Development Decade, in The Mobilization of Savings in
African Countries, Proceedings   of an International Conference, Milaan   1972,
pag. 121.

8. Stichting Planbureau Suriname, Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Suriname,
Jaarplan 1979, Paramaribo 1979, pag. 4.

9.  H.W.J. Bosman, Monetaire en financidle aspekten van de problematiek der ont-
wikkelingslanden, Leiden  1964, pag.  15.

10.    Vergelijk:   M. van Nieuwkerk, De besparingen in Suriname, Paramaribo  1979,
pag. 31 e.v.

11. United Nations Industrial Development Organization, A survey of industry  and
its potential in Surinam, 1972, blz. 119 e.v.

12.     P.A.M. van Philips, Bedrij fseconomische aspecten  van de groei, in Abram   Mey
tachtig jaar, Liber Amicorum, Bussum 1970, pag.  124 e.v.

13.  L.J. Zimmerman, Arme en rijke landen, Den Haag 1964, pag. 83.
14. H.W.J. Bosman, De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bankwezen,

Maandschrift Economie, 1979 no. 5, pag. 222.
15.  A.F. Brimmer, Central Banking and Economic Development, Journal of money,

credit and banking, november 1971, pag. 789.
16.     Ministerie van Financien, Bankverordening  1956 en Verordening Toezicht  Bank-

en Kredietwezen 1968, Paramaribo 1969, pag. 44.
17. Vergelijk onder andere: P.C. Maas, Functie en rol van De Nationale Investerings-

bank N.V. bij de financiering op langere termijn van de middelgrote en kleinere
bedrijven, in Pre-adviezen NIBE-jaardag  1976.

18.    Vergelijk: De Nationale Investeringsbank N.V., Jaarverslag 1976, 's-Gravenhage
1977, pag. 8.

19. B.E. Scheltema, Conjunctuurpolitiek in economisch onderontwikkelde landen,
Maandschrift Economie, november 1958, pag. 82-83.

20.  Vergelijk: C. Goedhart en P. Lieftinck, Rapport inzake de vermoedelijke expan-
sieve invloed op de Surinaamse volkshuishouding van de uitvoering van het Bro-
kopondoplan, Paramaribo 1959, pag. 94-95.

21. Vergelijk: M.W. Holtrop, Financieel-economische perspectieven van Nederland,
Overdruk uit "De Economist" 1949 afl. 10, Haarlem, pag. 17-18.

22. Vergelijk: M.W. Holtrop, De relatieve verantwoordelijkheid van de overheid en
centrate bank voor beheersing van inflatie, in A.A.J. Smulders, Nationale mone-
taire vraagstukken, Monetaire opstellen 2, Amsterdam/Brussel   1965,   pag.   130.

23.  G.S. Dorrance, The Role of Central Banks in Less Developed Countries, Finance
and Development, december 1969, pag. 26.



SUMMARY

This dissertation is basically concerned with the analysis of two monetary
issues. The formulation of these issues is based on the distinction - of fun-
damental significance for monetary policy - between financing transactions
which are, and financing transactions which are not relevant from a monetary
point of view. Monetary financing means that expenditure is financed from
funds obtained not from current domestic income but from money creation
from domestic or foreign sources or from idle cash balances. Thus the use of
money makes it possible to disturb the symmetry of the supply of and the
demand for goods, which is an essential feature of a barter economy. Such
disturbances will occur if, in a certain period, there is a net demand for
goods sustained by creation of money and by dishoarding or, conversely, if
part of current income is withdrawn from the circular flow by destruction
of money and by hoarding. Consequently, it is money alone which allows
disturbances in the circular flow to arise and persist.

The first problem which is discussed in this thesis concerns the tracing of
the effects of the use of monetary financing on the development of the
economy of Suriname. Major investments are required to speed up the
proces of economic development. However, not least on account of the
small population, domestic income is not nearly sufficient to finance the
necessary investments. Here, one of the vicious circles in which Suriname is
caught up is apparent. Owing to the low level of incomes, spending power
and savings are inadequate to turn the available natural resources into suf-
ficiently productive assets, and it is this insufficient exploitation of natural
resources which in turn hampers the creation of income, spending power
and savings. In these circumstances, recourse to monetary financing may be
a way to break the circle, as it allows expenditure to be raised without prior
formation of income.
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As noted before, monetary financing disturbs the circular flow in the econ-
omy. It is attended by an increase in demand for goods and services, which
is not matched, at least not initially, by a corresponding supply. Hence, the
first question which arises concerns the consequences which a disturbance
of the circular flow may be expected to have. It is also necessary to establish
the conditions under which monetary financing may be considered permis-
sible and to determine the limits to be set to such financing. These problems
lead up to the second issue dealt with in this thesis. This second issue is the
contribution which the Central Bank of Suriname could make towards re-
gulating monetary financing as an instrument for the achievement of the
national economic objectives.

The problems outlined above are extensively discussed from various angles.

On the one hand, the discussion centres on the relevant specific characteris-
tics of the economy of Suriname, while, on the other hand, the groundwork
is laid for a theory to measure and assess monetary phenomena. As to the
former aspect, emphasis is placed on the restrictions for monetary financing
consequent on the small scale and open nature of the economy of Suriname.
As a result of these characteristics, recourse to monetary financing will pri-
marily be reflected in the balance of payments. As to the choice of the
theory to be employed, a variant was developed of the theory of monetary
policy as it evolved in the Netherlands in  the  195Os; in essence this theory
is a combination of the theorem of monetary equilibrium and the cash
balance variant of the quantity theory.

The thesis comprises of eight chapters. After a number of introductory re-
marks in the first chapter, Chapter II lists the basic data relating to the insti-
tutional framework within which central bank policy must operate. The scope
and the efficacy of this policy are governed in large measure by this very
framework. First, some physical aspects  of the structure of the economy of
Suriname are brought into focus. Subsequently, attention is given to a num-
ber of financial aspects. Among the items discussed is the division of duties
and responsibilities among the various agencies charged with monetary
policy under present legislation. Additionally, the structure of the financial
machinery is described in detail.

Chapter III seeks to establish practical guidelines for the conduct of mone-
tary policy. Objections are expressed to the strict adherence to the duty
imposed by the legislature on the Central Bank of Suriname, viz. the fos-
tering  of a stable value  of the currency  unit of Suriname. An attempt  is
made to show that it is preferable, when choosing a standard of monetary
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policy, to base the choice on variables which relate directly to money. viz.

money creation and money destruction, dishoarding and hoarding.  On
these and other grounds, the concept of monetary equilibrium as defined by
Koopmans is recommended as the starting point for monetary policy.
Monetary equilibrium is described as a situation marked in a certain period
by a spontaneous balance between money creation and dishoarding on the
one hand and money destruction and hoarding on the other. Monetary

equilibrium can be attained at various levels of general economic activity.
For the achievement  of the objectives given  in the Planning  Law  1973  -
which are essentially in agreement with the generally accepted aims of econ-
omic policy - it is preferable that monetary equilibrium be attained at the
highest possible level of economic activity. This situation is indicated by the
term capacity equilibrium. In addition, the attainment of the necessary
equilibrium on the overall account of the balance of payments requires that
the funds for monetary financing originate in large measure from foreign
sources. Inflows of money from abroad may serve to relieve the pressure on
the balance of payments which monetary financing exerts on the current
account.

Monetary equilibrium can be used as the starting point for monetary policy
only if diagnostic instruments are available to monitor whether the economy
shows a balanced development from a monetary point of view. Here, the
fundamental problem arises that. in principle. the spontaneous or planned
dispositions of the economic agents to which the concept of monetary

equilibrium relates, escape direct observation and.hence, cannot be measured
in a direct way. In order to meet this problem to some extent. it is necessary
to formulate an equation suitable for statistical purposes. which can be re-
garded as expressing monetary equilibrium and which, though of necessity
constituting a departure from the purely theoretical concept, approximates
this concept as closely as possible. Such a method was devised by Holtrop,
former president of De Nederlandsche Bank. Chapter IV contains an inter-
pretation of this method. Subsequently. arguments are advanced to show
that the method described is a useful tool for evaluating monetary trends
in Suriname.

In Chapter V the adjusted Holtrop method is used to analyse monetary
trends in Suriname in the period 1957-1977. The analysis aims at establishing
the size of the recourse to monetary financing by the public authorities and
the private sector and the extent to which such recourse affected the de-
velopment of the economic process.
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Chapter VI deals with the monetary aspects of the future process of develop-
ment. This process  will  entail a substantial increase in expenditure, which
will in large measure be caused by the public authorities and will be financed
in part from foreign funds to be obtained as development aid. Capital im-
ports are expected  to  show a vigorous  rise. The chapter centres  on  the  for-
mulation of conditions, in both the real and the monetary sphere, which
must be fulfilled if the intended acceleration in economic development is
to be achieved under continued balanced monetary conditions.

The scope of activity of the Central Bank of Suriname is limited by statute.
As a consequence, the attainment of a situation of capacity equilibrium and
balance-of-payments equilibrium is not solely dependent on the policy pur-
sued by the central bank. Chapter VII discusses the possibilities open to the
central bank to help achieve these equilibria through its own leading policy
and that of the banks under its supervision. At the same time, an indication
is given of the limitations to which this policy is subject. Additionally,
against the background of the institutional framework of the economy of
Suriname, an assessment   is   made   of the extent to which the instruments
available to the central bank under present legislation can be used with effi-
cacy. It is shown that, partly on account of the lack of a developed capital
market in Suriname, the e fficacy of the instruments to influence the money
supply in an indirect manner will generally be inadequate. Hence, more
direct intervention in the financing process will be inevitable. This course of
action will have to be underpinned, as it is now, by joint consultation be-
tween the public authorities, the central bank and the commercial banks,
as well as by the instrument of credit ceilings. The chapter also contains
a  survey  and an evaluation  of the measures of monetary policy hitherto
taken.

Finally, Chapter VIII presents an overall conclusion as to the effects which
monetary financing may be expected to have on an economy such as that
of Suriname, as well as some recommendations on monetary policy in
general and on central bank policy in particular.



SYMBOLENLIJST

B  = betalingsbalanssaldo op de totale rekening der niet-monetaire
sektoren

= netto geldtoevoer uit het buitenland
C     = konsumptieve bestedingen
D     = binnenlandse monetaire impuls
E     = buitenlandse monetaire impuls
F  = financieringssaldo
G     = opgenomen gelden
I       = bruto investeringen
K      =  saldo van het buitenlandse kapitaalverkeer
Kv = kredietverlening
L  = geldhoeveelheid
La     =  aanbod van geld
Lm    =  aanbod van geld wegens binnenlandse oorzaken

4     = totale vraag naar geld
41    =   vraag naar geld uit hoofde van het bestedingsmotie f
42   =  vraag naar geld uit hoofde van het beleggingsmotief

M     =  import van goederen en diensten
R      = bruto binnenlandse besparingen
S  = geldsaldo
T     = totale monetaire impulsen
U     = totale bestedingen
X     =  export van goederen en diensten
Y     = brute binnenlands produkt tegen marktprijzen
c  = konsumptiequote
g  = kapitaalkoefficient
i  = investeringsquote
k  = kasquote
m = importquote
s  = spaarquote
u     =  bestedingsquote van de binnenlandse sektoren
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y     = bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen in de loop van het
jaar

a    = sekundaire liquiditeitenmassa in procenten van de geldhoeveelheid
B     =  42 in procenten van 4
A    = aandeel van de netto kapitaalimport in de autonome bestedingen

De diverse suffixen, aksenten en andere aan de basissymbolen toegevoegde
aanduidingen hebben de volgende betekenis:

AB   = algemene banken
Bi  = binnenland
Bu = buitenland
CB =  Centrale Bank van Suriname

OV   = overige oorzaken van geldschepping
a     = autonome grootheid
g      = binnenlands gebonden deel van een variabele
p     = private sektor
0  = overheid
r       = grootheid uitgedrukt in konstante prijzen
t  = periode-aanduiding
x  = periode-aanduiding
' = berekende waarde van een variabele
*      = normatieve waarde van een variabele
-     =  Aktieve grontheid
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