REPUBLIEK SURINAME

OKTOBER 2021

Q&A over de lopende onderhandelingen van Suriname met het
Internationaal Monetair Fonds
Deze Q&A met betrekking tot het IMF en de Wereldbank, is opgesteld om openheid van
zaken te geven aan de Surinaamse bevolking
*

*

*
Vraag 1: In april 2021 hebben Suriname en het IMF een Staff Level Agreement
(SLA) bereikt: wat betekent dit en wat zou er moeten gebeuren?

In april kwam de Republiek Suriname inderdaad, na maandenlange onderhandelingen, tot
een Staff Level Agreement met de IMF-staf.

De onderhandelingen waren moeizaam verlopen, omdat Suriname gefaald had eerdere
IMF-programma's uit te voeren. Deze historie heeft onze geloofwaardigheid in de ogen van
de internationale gemeenschap geschaadt.

Een IMF-programma is onmisbaar voor de nieuwe Regering omdat het een geloofwaardig
macro-economisch kader biedt, dat zeer goed in overeenstemming is met de eigen
toezeggingen van de autoriteiten. Een IMF-programma zal betaalbare financiering
verschaffen terwijl de buitenlandse schuld zal verminderen.

Meestal wordt een SLA op korte termijn gevolgd door een Board Meeting van het IMF, als
aan de “prior actions” (pre-condities) wordt voldaan. Alleen de Executive Board
(Uitvoerende Raad) van het IMF heeft de bevoegdheid om IMF-gelden te verstrekken.
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Vraag 2: Waarom zijn we dan in oktober en heeft er nog geen IMF Board Meeting
plaatsgevonden?
Een belangrijk punt, naast de uitvoering van “prior actions” , is dat de bilaterale schuldeisers
van Suriname (China, India, sommige Europese landen...) financiële garanties verstrekken
waardoor zij zich ertoe verbinden met ons samen te werken om onze overheidsschuld op
een duurzaam aflossingspad te brengen.

Vraag 3: Dus wat ontbreekt er? Hebben we ons werk niet goed gedaan?

De Regering heeft haar deel gedaan - in feite heeft de Surinaamse bevolking haar deel
gedaan. De wisselkoers is gedevalueerd zoals het IMF had gevraagd; de
begrotingsinspanningen zijn bereikt; de elektriciteitstarieven zijn verhoogd; monetaire
financiering is gestopt, etc.

Het bewijs dat de oorzaak van de vertraging niet aan Suriname kan worden toegeschreven
is te vinden in het persbericht dat de Managing Director van het IMF op 29 juli had
uitgebracht. Het bericht is te vinden op deze link op de website van het IMF1.

Daarin staat: ‘Officiële en particuliere schuldeisers moeten ook een essentiële rol spelen
bij het ondersteunen van de inspanningen van Suriname om haar economie op een beter
pad te brengen, de hoge schuldenlast aan te pakken en de houdbaarheid van de schuld te
herstellen. Daarom zijn financieringsgaranties van de verschillende schuldeisers van
Suriname cruciaal voordat het IMF financiële steun aan Suriname kan verlenen'.

Wat betreft de commerciële schuldeisers (met name de buitenlandse obligatiehouders), is
de voorwaarde die het Fonds stelt, dat we te goeder trouw handelen, en dat hebben we
altijd al gedaan.

1

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/29/pr21236-suriname-statement-by-the-international-monetary-fund-managing-director)
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Vraag 4: Dus wat gebeurt er met de financieringsgaranties?
Van de landen die de schuldeisers van de Republiek Suriname zijn, wordt verwacht dat ze
met ons samenwerken om een tijdige en geschikte schuldbehandeling te bereiken, in
overeenstemming met de doelstelling om de schuldhoudbaarheid te herstellen.

Onze bilaterale schuldeisers zijn China, India en enkele Europese landen. We hebben ze
allemaal benaderd om dergelijke financieringsgaranties te krijgen.

Onze bilaterale schuldeisers hebben allemaal op ons verzoek gereageerd.

De Club van Parijs, die de meeste ontwikkelde economieën representeert, heeft naar
tevredenheid gereageerd, met name dankzij de steun van Nederland en Frankrijk.

Echter, de verstrekte garanties van China en India, worden door de medewerkers van het
IMF in dit stadium als onvoldoende geïnterpreteerd. Maar deze interpretatie kan elk
moment veranderen.

Dit is dus de reden van het uitstel van de IMF Boardmeeting, ondanks dat Suriname haar
deel heeft gedaan en ondanks de steun van de IMF Board op 29 juli (zie persbericht).

Vraag 5: Wat kan Suriname doen?

De beslissing om een IMF Board meeting bijeen te roepen ligt niet in onze handen.

De beslissing wordt, op verzoek van de IMF Staff en Management, genomen door de IMF
Executive Board en kan elk moment na de IMF/ Wereldbank jaarvergaderingen (11-17
oktober 2021) komen.

De Republiek Suriname intensiveert diplomatieke inspanningen om de patstelling te
doorbreken en werkt samen met de Board, Staff en Management van het IMF om tot een
(in de ogen van het IMF) acceptabele versie van de financieringsgaranties te komen.
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