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Naar 

Ondergetekenden, allen leden van de Nationale Assemblee van de Republiek 
Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het reglement van 
Orde, de navolgende mo aan de Nationale Assemblee aan te bieden. 



Vast te stellen: 

1. Dat de Surinaamse economie is getroffen door de sterke daling van de 
aardolie- en goudprijs op de internationale markt waardoor er ernstige 
kas en financieringstekorten zijn ontstaan; 

2. Dat door voornoemde ontwikkeling de exportopbrengsten USD 665 
miljoen minder zijn tov 2012; 

3. Dat de Staatsinkomsten uit goud en olie met USD 292 miljoen oftewel 
80 procent zijn teruggevallen en als gevolg hiervan er ernstige deviezen 
tekorten zijn ontstaan; 

4. Dat mede in verband met de voornoemde tegenvallende internationale 
ontwikkelingen maar ook nationale tekortkomingen waaronder een 
eenzijdige -van grondstoffen afhankelijke- economie en decennia lange 
inefficiénties binnen de overheid, ordening en ombuiging van het 
econonnisch en financieel-budgettair beleid onvermijdelijk is; 

5. Dat de regering, bewust van haar verantwoordelijkheid, het 
onvermijdelijk achtte, om met het oog op verbetering en/of ter 
voorkoming van verdere terugva I van de financieel-economische situatie 
van ons land, de wisselkoers van de USD met 20% aan te passen; 

6. Dat vanwege deze noodzakelijke koersaanpassing de kosten van 
levensonderhoud zijn toegenomen en grote delen van de samenleving 
zwaar getroffen zijn door voornoemde maatregel; 



Overwegende: 

1. Dat de regering naar aanleiding van de sociale en economische 
ontwikkeling in Suriname, een pakket sociale zekerheidgevende en 
beschermende-, productie bevorderende inkomsten verhogende-, en 
uitgaven beperkende maatregelen heeft aangekondigd en reeds acties 
heeft ondernomen welke moet leiden tot ondersteuning van brede lagen 
van de Surinaamse samenleving en herstel van onze economie; 

2. Dat de regering in het kader hiervan concrete stimulerende en 
ondersteunende maatregelen in het vooruitzicht heeft gesteld ten 
behoeve van onder andere sociaal zwakkeren, senioren burgers en 
studenten en (startende) ondernemers; 

3. Dat in verband met de productie stimulerende maatregelen de regering 
concrete actie onderneemt om het klein-, middelgroot en jong 
ondernemerschap te stimuleren door onder andere het instellen van een 
Ondernemers Startfonds ad SRD 10 miljoen en het opzetten van opkoop 
centra les; 

4. Dat de diversificatie van de Surinaamse economie, welke opeenvolgende 
regeringen hebben nagelaten, noodzakelijk is voor economisch herstel 
en de regering visie en durf heeft getoond om het ondernemerschap en 
productie in verschillende sectoren te stimuleren; 

5. Dat de regering heden in vergadering bijeen, De Nationale Assemblee en 
zodoende de samenleving breedvoerig en concreet heeft geinformeerd 
over de ontstane situatie en concrete acties in het vooruitzicht heeft 
gesteld welke beschermend en ondersteunend zijn naar de samenleving. 

6. Dat de recente economische ontwikkelingen een transparante duidelijke 
communicatie vereist om de zekerheid en het vertrouwen van de 
Surinaamse samenleving te waarborgen; 



Besluit: 

1. De regering volledig te ondersteunen met het ingezet beleid ter 
verbetering van de financieel- economische situatie van ons land onder 
andere door deze sociaal zekerheid gevende en beschermende 
productie bevorderende 	inkomsten verhogende-, en uitgaven 

beperkende maatregelen; 

2. De regering op te roepen om in het kader van economisch herstel naast 
deze acute maatregelen een kort, middenlang en lange termijn traject uit 
te zetten cq vast te stellen om de economie fundamenteel en structureel 
te versterken; 

3. De regering op te roepen om de Nationale Assemblee intensief te 
informeren en met de volksvertegenwoordiging in overleg te blijven over 
deze sociaal- economische ontwikkeling en de aangekondigde 
maatregelen ten einde ook de noodzakelijke wet en regelgeving hiervoor 
voor te bereiden cq aan te nemen; 

4. De regering tevens op te roepen om de gemeenschap continue zo goed 
en begrijpelijk mogelijk voor te lichten over de ontwikkeling van de 
Surinaamse economie, de gevolgen en in het bijzonder de maatregelen 
cq acties. Wij vragen de regering ook hierover in overleg te blijven met de 
sociale partners. 

5. De regering op te roepen de transparantie, effectiviteit en efficientie 
binnen de overheid (waaronder ook staatsbedrijven) voor te zetten en op 
te voeren welke moet leiden tot een verhoogd rendement en een 
gezonde financieel economische huishouding ten behoeve van de 
samenleving; 

6. De regering op te roepen om in alle gevallen van beleidsintenties en 
uitvoering steeds rekening te houden met de primaire wensen en noden 
van de samenleving in het bijzonder de sociaal zwakkeren, senioren 
burgers, mensen met een beperking en studenten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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