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Voorwoord 
 

De voor u liggende studie met de titel ‘Determinanten van de rentemarge in Suriname’ is mijn 

thesis bij de afronding van mijn Bachelorsstudie Algemene Economie aan de Anton de Kom 
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gewekt door drs. Rakesh Adhin, Coördinator Strategic Investment Department van de Centrale 

Bank van Suriname en tevens mijn oud-docent Monetaire Economie. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd over de periode van 2009 tot en met 2018. In korte tijd heb ik 

verrassend veel geleerd over monetaire economie; dat deel van de economie dat de invloed van 

de geldhoeveelheid, de wisselkoers, de kredietverlening en de rentevoet op de inflatie, de 

productie, de werkgelegenheid en de betalingsbalans bestudeert. 

In deze studie worden determinanten, elementen of omstandigheden die bepalend zijn voor de 

ontwikkeling van de rentemarge besproken en mogelijke aanbevelingen voor beleidsmakers 

gepresenteerd. 

 

Dit gesteld hebbende, wil ik dank zeggen aan iedereen die mij tot steun is geweest vóór en 

tijdens de totstandkoming van deze thesis. In het bijzonder dank ik mijn begeleider, drs. Rakesh 

Adhin voor het opperen van dit onderwerp en voor zijn hulp en motivatie bij dit onderzoek, en 

mijn meelezer, drs. Rosminie Warsosemito, voor het verstrekken van additionele data en haar 

kritische kanttekeningen. Ook dank ik dr. Rosita Sobhie voor haar bijstand bij data analyse en 

vaststellen van de onderzoeksresultaten en de richting coördinator, drs. Ram Dwarka, voor zijn 

begeleiding en ondersteuning gedurende mijn studietraject op de Anton de Kom Universiteit 

van Suriname.  

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn familie die mij de mogelijkheid heeft geboden om te 

studeren aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

 

Gaarne spreek ik de hoop uit dat deze thesis mag bijdragen aan verrijking van uw kennis en 

inzicht in deze materie. Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Paramaribo, oktober 2020 

Naiema F. Suliman 
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Abstract 

Na drie jaren een stabiel verloop van de jaarlijkse gemiddelde kredietrentetarieven bij 

commerciële banken in Suriname te hebben waargenomen, was vanaf het jaar 2013 een 

opwaartse trend te constateren. In dit jaar verhoogde de Centrale Bank van Suriname het 

monetair kasreservepercentage. Echter was in dezelfde periode ook bij de depositorente-

tarieven een stijgende trend te zien. Naar aanleiding van deze waarnemingen is deze studie 

gedaan om de invloed van verschillende factoren op de SRD rentemarge te identificeren. Bij 

het uitvoeren van deze studie is de meervoudige regressie-analyse toegepast op geaggregeerde 

data van de algemene banken in Suriname die actief waren in de periode 2009-2018. De 

gekozen onafhankelijke variabelen zijn onderverdeeld in bankspecifieke, regelgevings- en 

macro-economische variabelen. Uit de schattingsresultaten blijkt dat de wisselkoers een 

positief en significant effect heeft op de rentemarge. Het bruto binnenlands product heeft een 

negatief en significant effect op de rentemarge. De overige variabelen hadden geen 

significantie invloed op de rentemarge.  
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Inleiding 
De rentemarge of “rentespread”, gemeten als het verschil tussen rentebaten en rentelasten, 

wordt algemeen beschouwd als een indicator van intermediaire efficiëntie of de kosten van 

kredietbemiddeling. Efficiënte bemiddeling is een van de belangrijkste functies van het 

banksysteem ter ondersteuning van economische groei. Om hoge rentemarges te voorkomen, 

moeten banken zowel efficiënt als concurrerend zijn. Hoge rentetarieven kunnen immers 

investeringen ontmoedigen en lage depositotarieven verminderen besparingen. Hoge 

kredietrenten en lage depositotarieven zijn dus belemmerend voor economische groei.  

Kit Pong Wong, econoom aan de Universiteit van Hong Kong, onderzocht determinanten van 

rentemarge, gedefinieerd als het verschil tussen de kredietrentevoet en de depositorente. Met 

behulp van een eenvoudig model werd de invloed van kosten-, regelgeving-, kredietrisico- en 

renterisicoparameters op de bankrentemarges van risicomijdende banken bepaald. De 

resultaten impliceerden dat de bankrentemarge positief gerelateerd is aan de concentratie van 

banken op de markt, de bedrijfskosten, het kredietrisico en de mate van renterisico (Wong, 

1997).  

Volgens Jobst et al. (2016), gebaseerd op een onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF), hebben negatieve beleidsrenten geleid tot een positief effect op de economieën in 

Europese landen, doordat de centrale banken overgingen naar een “negative interest rate 

policy”, waardoor algemene banken goedkoop krediet konden verkrijgen bij de centrale bank. 

Dit werkte door naar het publiek, waardoor de prijzen voor bankfinancieringen zijn verlaagd, 

en de prijzen voor activa zijn gestegen. Deze maatregel stimuleerde de totale vraag naar 

kredieten voor investeringen en consumptie. Dit beleid werd gevoerd met het oog op 

prijsstabiliteit en economische groei en demonstreert dat de rentetarieven een cruciale rol 

hebben in de economie.  

Een van de belangrijkste taken van het economisch beleid is om de stabiliteit van de banksector 

te verzekeren. De rentemarge is hierbij een belangrijke factor voor de winstgevendheid van 

banken. Gevoegd bij analyses van het gedrag van de rentemarge in verschillende landen, draagt 

deze studie bij aan het verkrijgen van meer inzicht in het verloop van de rentemarge in 

Suriname als deel van de regio.  

De studie toont de impact van rentevolatiliteit, dat wil zeggen de variabiliteit van de rente op 

leningen en besparingen in de tijd, en financiële ontwikkelingsindicatoren gespreid over de 

banken en gaat na welke van de gangbare bancaire, regelgevings- en macro-economische 

variabelen wel of geen invloed hebben op de bancaire rentemarge in Suriname.  
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Probleemstelling en onderzoeksvragen  

De probleemstelling van deze thesis is als volgt: 

“In welke mate hebben kredietrisico, bankomvang, bankconcentratie, overheadkosten, 

liquiditeitsrisico, bankkrediet, monetaire kasreserve, bruto binnenlands product, inflatie, 

wisselkoers en de maatschappelijke geldvoorraad effect gehad op de rentemarge van de 

commerciële banken in Suriname gedurende de periode 2009-2018?” 

 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Hoe worden de mogelijke indicatoren die van invloed zijn op de rentemarge getypeerd? 

2. Welke zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bankwezen en de macro-

economische omgeving in Suriname geweest gedurende periode 2009-2018? 

3. Welke zijn de indicatoren die de rentemarge bij de algemene banken in Suriname 

grotendeels hebben beïnvloed?  

 

Doelstellingen van de studie  

In deze studie wordt ingegaan op de SRD rentemarge als onderdeel van het kredietwezen in 

Suriname. Hierbij zijn interestverschillen over de periode 2009 tot en met 2018 op 

kwartaalbasis geanalyseerd. Ook zal er worden nagegaan hoe de rentemarge zich heeft 

ontwikkeld over deze periode en welke factoren voor deze ontwikkelingen hebben gezorgd. 

Het onderzoek is gericht op het kwantificeren van de impact van een reeks specifieke 

variabelen van de bankmarkt, de regelgeving en de macro-economie. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de veranderingen van de SRD rentemarge 

in Suriname en de variabelen die daar van invloed op zijn geweest. Deze studie moet regelmatig 

uitgevoerd worden, omdat dit onderwerp relevant blijft voor beleidsmakers.  

 

Relevantie  

Wetenschappelijke relevantie  

Deze studie draagt bij aan de bestaande literatuur over factoren die van invloed zijn op bancaire 

rentemarge, vanwege de focus op Suriname, als onderdeel van het Zuid-Amerikaans continent.  

 

Maatschappelijke relevantie  

De onderzoeksresultaten kunnen wellicht toepassing vinden in andere samenlevingen in de 

regio. Ook kunnen managementteams van commerciële banken in deze ontwikkelingslanden 
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profiteren van de informatie bij het creëren van betere financiële strategieën, zodat de vereiste 

geplande financiële prestaties gerealiseerd kunnen worden.  

Beleidsrelevantie  

Na koppelingen van de resultaten aan de theorie, kunnen er conclusies worden getrokken, 

waarbij er keuzes worden gemaakt die van toepassing zijn op de Surinaamse banksector. Deze 

inzichten kunnen van nut zijn voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als toezichthouder 

en monetaire autoriteit. 

 

Methodologie 

De gebruikte data-analyse methode voor dit onderzoek is de meervoudige regressie, met elf 

onafhankelijke variabelen die de afhankelijke variabele beïnvloeden. De geaggregeerde data 

van negen commerciële banken is voor dit onderzoek op kwartaalbasis verzameld over de 

periode 2009 tot en met 2018. In totaal zijn er 12 variabelen, met elk 40 waarnemingen.  

Voor de opvolgende jaren, 2019 en 2020, zijn de nodige cijfers niet allemaal gepubliceerd, 

waardoor de dataset incompleet zou zijn. De bronnen van dataverzameling zijn de CBvS, 

waarvan de data van vijf variabelen op aanvraag verkregen zijn en de data van de overige zeven 

variabelen zijn te vinden op de website van de CBvS. Bepaalde publicaties zijn gebaseerd op 

data van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).  

 

Opbouw van de studie 

Dit onderzoeksverslag is verder als volgt gestructureerd:  

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de theoretische en empirische literatuur met betrekking 

tot de endogene variabele (rentemarge) en de elf exogene variabelen die de rentemarge 

mogelijk beïnvloeden.  

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de structuur van het bankwezen in Suriname. In 

dit hoofdstuk komt aan de orde welke ontwikkelingen het bankwezen heeft ondergaan. Ook 

worden hier belangrijke macro-economische ontwikkelingen toegelicht. 

Hoofdstuk 3 betreft de methodologie en de bronnen van de verzamelde data. In dit hoofdstuk 

worden ook de econometrische modellen weergegeven en de methodiek van data-analyse.  

Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer met toelichtingen hierop.  

Tot slot worden de conclusies en de aanbevelingen gepresenteerd.  
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Hoofdstuk 1. De rentemarge en zijn determinanten 

1.1 Theoretische literatuur  
Het meest invloedrijke theoretische model voor het bepalen van rentemarges is het model van 

Ho en Saunders (1981), waarin de omvang van bankrentemarges wordt verklaard op basis van 

de onzekerheden die samenhangen met deposito- en kredietmarkten, hedging gedrag en 

verwachte nutsmaximalisatie. Banken worden verondersteld risicomijdende dealers te zijn in 

hun rol als financiële intermediairs.  

Het model is gebaseerd op de onzekerheid, die wordt veroorzaakt door de manier waarop 

deposito's komen en de manier waarop er kredietaanvragen worden gedaan, en houdt in dat 

banken een voorraadrisico lopen dat moet worden gecompenseerd door een verschil tussen 

krediet- en depositorente. Dit is de rentemarge of “rente spread”. 

De rentemarge die voortvloeit uit het Ho en Saunders-model wordt berekend op basis van 

banken die gelijkwaardige of homogene kredieten en deposito’s aanbieden. De rentemarge of 

“spread” is gelijk aan: 

                      𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝐿𝐿 −  𝑅𝑅𝐷𝐷 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)           (1) 

waarbij 𝑅𝑅𝐿𝐿 de rente op krediet is, 𝑅𝑅𝐷𝐷 de rente op deposito's, 𝑎𝑎 is de vergoeding die de bank in 

rekening brengt om onmiddellijk liquiditeitsdiensten te verlenen, en 𝑏𝑏 is de risicopremie die 

banken in rekening brengen om het herfinancieringsrisico te compenseren. 

 

Volgens het Ho en Saunders-model is de optimale rente spread: 

  𝑠𝑠 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) =  𝛼𝛼
𝛽𝛽

+  1
2

 𝑅𝑅𝜎𝜎21𝑄𝑄       (2) 

Waarbij α/β de netto rentemarge weergeeft die vereist is door een risicomijdende bank, gegeven 

concurrentievoorwaarden (α en β zijn respectievelijk de intercept en de helling van de functies 

voor symmetrische deposito's en kredieten). 𝑅𝑅 komt overeen met de coëfficiënt van risico-

afkeer van de bank, 𝜎𝜎2 
1 is de variantie van de rente op deposito's en kredieten en 𝑄𝑄 is de omvang 

van de banktransactie. Het model laat zien dat de optimale rentespreiding een functie is van 

vier factoren, te weten: 

1. de gemiddelde transactiekosten; 

2. de veranderingen in rentevoeten; 

3. het risicogedrag van bankmanagers; 

4. de mate van concurrentie binnen de bankmarkt. 

De empirische literatuur suggereert vijf hoofdbepalende factoren voor de rentemarges van 

banken: bankspecifieke factoren, marktstructuur, regelgeving, institutionele omgeving en de 
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macro-economie. Veel empirische studies hebben het dealermodel uitgebreid en onderzocht 

met behulp van cross-country steekproeven, met meer determinanten, zoals het kredietrisico, 

de marktconcentratie en de volatiliteit van de geldmarktrente.  

 

In dit onderzoek bestaat de eerste groep variabelen uit bankspecifieke variabelen, waaronder 

kredietrisico, bankomvang, bankconcentratie, overheadkosten, liquiditeitsrisico en 

bankkrediet. De tweede groep bestaat uit één variabele voor regelgeving; monetaire kasreserve. 

De derde groep betreft macro-economische indicatoren, waaronder het bruto binnenlands 

product (BBP), inflatie, wisselkoers en de maatschappelijke geldvoorraad.  

 

Aboagye et al. (2008) geven vanuit de theorie van Brock en Rojas-Suarez (2000) zes 

alternatieve impliciete maatstaven voor de rentemarge, namelijk: 

1.  (rente ontvangen op leningen / leningen) - (rente betaald op deposito's / deposito's); 

2. (alle ontvangen rente / leningen) - (alle betaalde rente / deposito's); 

3. (rente plus ontvangen provisie / leningen) - (rente plus betaalde provisie / 

deposito's); 

4. (ontvangen rente - betaalde rente) / totale activa; 

5. (ontvangen rente / alle rentedragende activa) - (betaalde rente / alle rentedragende 

passiva); 

6. (rente plus ontvangen provisie / alle rentedragende activa) - (rente plus betaalde 

provisie / alle rentedragende passiva). 

 

Er wordt verwezen naar 1, 2 en 3 als ‘smalle’ definities en 4, 5 en 6 als ‘brede’ definities van 

de rentemarge. De brede definities worden ook aangeduid als de nettorentemarge (NRM). Het 

verschil ligt erin dat de NRM betrekking heeft tot de totale activa, maar de rentemarge of 

rentespread niet. Verder wordt er gebruik gemaakt van dezelfde groeperingen van variabelen 

voor zowel de NRM als de rentemarge, omdat veranderingen in deze reeks variabelen kunnen 

inwerken op zowel de krediet- als de depositorente.  

In dit onderzoek is het gewogen gemiddelde van de depositorente afgetrokken van het gewogen 

gemiddelde van de kredietrente, aangezien er gebruik is gemaakt van secundaire data.  
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1.2 Empirische literatuur 
Commerciële banken zijn van groot belang voor de allocatie van economische middelen. Door 

kredieten kunnen economische subjecten hun koopkracht versterken en meer consumeren, 

zonder vooraf te sparen. Ondernemers kunnen investeringen financieren om de afzet van 

producten of diensten te verhogen of om kosten te verlagen. Krediet dient dus ter financiering 

van economische groei. Het krediet komt tot stand doordat de banken de niet gebruikte 

middelen van economische subjecten doorspelen naar andere economische subjecten die er 

behoefte aan hebben. De kredietnemers zullen kredietrente betalen aan de bank en de bank zal 

depositorente betalen aan de depositohouders. Voor elke economie van een land is deze 

intermediaire rol van banken belangrijk, of het nu een binnenlandse of een buitenlandse bank 

is. De rentemarge is een zeer belangrijk element van de winstgevendheid van banken en bepaalt 

ook de kosten van bemiddeling door banken (Tarus, Chekol & Mutwol, 2012).  

Tarus et al. (2012) onderzoeken met behulp van secundaire gegevens de determinanten van de 

NRM van commerciële banken in Kenia op een panel van 44 Keniaanse banken in de periode 

2000-2009. Uit de schattingsresultaten blijkt dat de operationele kosten en het kredietrisico een 

positief en significant effect hebben op de NRM van de commerciële banken in Kenia. Wat 

betreft de macro-economische variabelen heeft de inflatie een positief effect op de NRM, 

terwijl groei en marktconcentratie een negatief effect hebben op de NRM.  

Were en Wambua (2014), verbonden aan het onderzoek centrum van Kenya School of 

Monetary Studies en The Central Bank of Kenya, hebben ook onderzoek gedaan naar de 

determinanten van de rentemarge in de banksector van Kenia, maar over 2002 – 2011. Uit de 

resultaten blijkt dat bankspecifieke variabelen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van 

het verloop van de rentemarge. Deze omvatten de bankomvang, het kredietrisico, het 

rendement op de gemiddelde activa en de operationele kosten. Grote banken hebben bredere 

rentemarges ten opzichte van kleine banken. Deze factoren beïnvloeden de rentemarge positief. 

De impact van macro-economische factoren, zoals de reële economische groei, is beperkt. De 

rentemarge wordt negatief beïnvloed door de liquiditeitsratio van de banken, maar het effect 

van de beleidsrente is positief, hoewel niet erg significant (Were & Wambua, 2014).  

Neli. (2015) heeft in Albanië onderzoek gedaan naar macro-economische en markt-

gerelateerde variabelen die de rentemarge hebben beïnvloed in de periode 2005-2014. De 

resultaten laten op basis van kwartaalpanelgegevens zien dat de rentemarge negatief wordt 

beïnvloed door het ontwikkelingsniveau van de banksector en de discontovoet, terwijl de 

inflatie, het begrotingstekort en het geldaanbod een positieve invloed hebben op deze indicator.  
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Sharma et al. (2011) onderzoeken de determinanten van de NRM van banken in Fiji over de 

periode 2000-2010 en gebruiken het model van Ho en Saunders (1981), met uitbreidingen 

daarop, als basis. In overeenstemming met het theoretische model heeft de NRM een positieve 

associatie met impliciete rentebetaling (de verhouding tussen de bedrijfskosten na aftrek van 

niet-rentebaten en de totale activa), bedrijfskosten tot activa ratio, marktmacht en kredietrisico, 

en een negatieve associatie met de kwaliteit van management en liquiditeitsrisico. Bankkapitaal 

en alternatieve kosten van vereiste kasreserves voldoen echter niet aan de positieve 

verwachting en zijn niet significant.  

Ghasemi (2016) analyseerden de determinanten die van invloed zijn op de rentemarge in een 

tijdsbestek van 19 maanden bij een Iraanse bank. De geschatte coëfficiënt voor de verhouding 

tussen direct opvraagbare deposito's en totale deposito’s hield een positief verband met de 

rentemarge. Niet-presterende leningen en niet-rentebaten hielden ook een positief verband met 

de rentemarge. Echter was de invloed op de rentemarge door de ratio inkomstenverdienende 

activa tot totale activa negatief. De kapitaaltoereikendheidsratio was ook negatief gerelateerd 

aan de rentemarge. De wisselkoersfluctuaties kunnen van invloed zijn op de beslissing van 

mensen die niet bereid zijn risico te nemen. Daarom wordt er geconcludeerd dat in onzekere 

situaties, de toename van de inflatie en wisselkoersfluctuaties, de deposito’s bij banken zullen 

toenemen. Het effect van inflatie en wisselkoers op rentemarge is klein, maar de relatie tussen 

hen is significant. 

Hamadi et al. (2012) hebben een soortgelijke studie gedaan onder banken die actief waren 

tussen 1996 en 2009 in Libanon waarbij onderscheid gemaakt is tussen bankspecifieke 

factoren, branchespecifieke factoren, monetaire beleidsfactoren, macro-economische factoren 

en een verdeling naar eigendom van banken (binnenlands of buitenlands). Het groeitempo van 

deposito's, kredietverlening, inflatie, discontovoet, nationale besparingen, binnenlandse 

investeringen en in mindere mate de interbancaire rente, verhoogden allemaal de NRM van de 

binnenlandse banken. Bankomvang, liquiditeit, efficiëntie en in mindere mate kapitalisatie- en 

kredietrisico hadden een negatieve invloed op de NRM. Alleen de efficiëntie (kosten-

batenverhouding) vertoonde een aanzienlijk negatief effect op de buitenlandse banken, terwijl 

de bankomvang van buitenlandse banken, liquiditeit, kapitalisatie en kredietrisico geen 

significante impact vertoonden. Ook bleek dat de macro-economische omstandigheden op de 

gastmarkt (groei en inflatie van het BBP), sectorkenmerken (concentratie en dollarisering), 

discontovoet, interbancaire rente en binnenlandse investeringen allemaal veel minder impact 

hadden op buitenlandse banken.  
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1.3 Determinanten 

1.3.1 Kredietrisico en de rentemarge 
In de studie gedaan door Tarus et al. (2012) is het kredietrisico een determinant van de 

rentemarge. Het wordt gedefinieerd als het risico dat wordt genomen wanneer er krediet wordt 

verstrekt, waarbij de kredietnemer door gebrekkigheid de betaling van de hoofdsom of betaling 

van de rente kan stagneren. Er wordt verondersteld dat het kredietrisico de rentemarge positief 

beïnvloed, omdat een groot aantal slechte leningen ertoe kan leiden dat banken hun 

rentemarges met een risicopremie verhogen om mogelijke wanbetalingsrisico's te 

compenseren. De resultaten bevestigen de verwachting, dus hoe hoger het kredietrisico, des te 

hoger de rentemarge. Were en Wambua (2014) hanteren dezelfde definitie en vinden een 

positieve en significante relatie tussen het kredietrisico en de rentemarge.  

Hypothese 1: Kredietrisico heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.2 Bankomvang en de rentemarge 
De bankomvang is ook meegenomen de studie van Were en Wambua (2014) en wordt gemeten 

aan de hand van de totale bankactiva. Normaliter worden grotere banken geassocieerd met 

smallere rentemarges, vanwege de grote schaalvoordelen en het vermogen om in technologie 

te investeren die de efficiëntie zou verbeteren. Voor zover de bankgrootte de beheersing van 

de deposito- en kredietmarkten betreft, werd er een positieve relatie tussen rentemarge en 

bankomvang verwacht. Uit de bevinding van de studie van Were en Wambua (2014) blijkt een 

positieve relatie tussen bankomvang en de rentemarge. Deze bevinding is in zekere mate een 

weerspiegeling van de marktstructuur van de banksector waarin grote banken worden 

geassocieerd met meer marktmacht, want deze banken genieten ook een goede reputatie en 

kunnen gemakkelijk deposito's mobiliseren, zelfs tegen lagere tarieven, en leningen 

verstrekken tegen hogere tarieven. 

Hypothese 2: Bankomvang heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.3 Bankconcentratie en de rentemarge 
Tarus et al. (2012) hebben verschillende assumpties in hun onderzoek met betrekking tot de 

relatie tussen de bankconcentratie en de NRM. Een van deze assumpties is van Porter (1979) 

die beweert dat bankconcentratie de marktmacht versterkt en zo de NRM verhoogt. Naar 
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aanleiding van deze zienswijze heffen banken in sterk geconcentreerde markten hogere rente 

op leningen en betalen zij lagere tarieven op deposito's, waardoor de NRM wordt vergroot.  

Een andere assumptie vloeit voor uit de resultaten van het onderzoek van Demirgüç-Kunt en 

Huizinga (1999), waarbij een hoge concentratie van banken de rentemarges in 80 ontwikkelde 

en ontwikkelingslanden positief heeft beïnvloed. Er worden hierbij twee maatstaven gebruikt. 

De eerste maat is de 3-firm-concentration index (CR3), die verwijst naar de verhouding van de 

activa van de grootste drie banken tot de totale bankactiva in een bepaald jaar. De tweede maat 

is de Herfindahl-Hirschman Index (HHI), die wordt berekend door de gekwadrateerde 

marktaandelen van alle banken op de markt op te tellen en te vermenigvuldigen met 10.000. 

Het onderzoekvan Tarus et al. (2012) impliceert een negatief concentratie-effect op de 

bankmarkt. Dit kan worden veroorzaakt door de hoge concentratie van buitenlandse banken 

die lagere rentemarges hanteren. 

Hypothese 3: Bankconcentratie heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.4 Overheadkosten en de rentemarge 
Naceur et al. (2008) geven aan dat overheadkosten informatie geven over de bankkosten en 

ook wat zeggen over de werkgelegenheid bij de bankoperaties die geen directe invloed hebben 

op de kernactiviteiten van de bank. De kosten komen onder andere tot uiting door het bedrag 

aan lonen die ten koste gaan van de activa. Er werd gesteld dat overheadkosten een negatieve 

werking hebben op de prestaties, omdat er wordt verwacht dat efficiënte banken tegen lagere 

kosten zullen werken. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat 78% van de 

overheadkosten wordt verwerkt in termen van lagere depositorenten en/of hogere 

kredietrenten. 

Er wordt verondersteld dat de kosten afgewenteld zullen worden door de kredietrente te 

verhogen en de depositorente te verlagen en dit van invloed zal zijn op de rentemarge. 

Hypothese 4: Overheadkosten hebben een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.5 Liquiditeitsrisico en de rentemarge 
Were en Wambua (2014) gebruiken de verhouding tussen de liquide middelen en de totale 

activa van de bank als maatstaaf om het liquiditeitsrisico te meten. Verondersteld wordt dat er 

bij een toename van de liquiditeit van de bank, het liquiditeitsrisico van de bank afneemt, 

waardoor de rentemarge vanwege een lagere liquiditeitspremie kleiner wordt. Banken met een 
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hoog risico lenen doorgaans fondsen tegen hoge kosten en daardoor leidt de liquiditeitspremie 

tot bredere rentemarges. Deze positieve verwachting werd bevestigd.  

Sharma et al. (2011), vinden een negatieve en niet-significante relatie met de NRM en de 

uitkomst van Hamadi et al. (2012) is ook negatief, maar wel significant. Door de depositorente 

te verhogen kunnen er deposito’s worden aangetrokken, waardoor de liquiditeit van de banken 

verhoogt, maar de NRM versmalt. Dit kan ook verband houden met het effect van het monetaire 

beleid, waar een verhoging van de kasreserveverplichtingen, de rentemarges van de banken 

verbreedt, en omgekeerd. 

Hypothese 5: Liquiditeitsrisico heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.6 Bankkrediet en de rentemarge 
Door kredieten kunnen economische subjecten hun koopkracht versterken en meer 

consumeren, zonder vooraf te sparen. Ondernemers kunnen via krediet investeringen 

financieren om de afzet van producten of diensten te verhogen of om kosten te verlagen. 

Krediet dient dus ter financiering van economische groei. Het krediet komt tot stand doordat 

de banken de niet gebruikte middelen van economische subjecten doorspelen naar andere 

economische subjecten die er behoefte aan hebben (Wong Chung, 1997).  

Diko (2019) stelt dat de omvang van de bankkredieten gepaard gaan met hogere potentiële 

verliezen, waardoor de rentemarge breder wordt. Sami et al. (2008) verwachten een hogere 

rentemarge en winst naarmate er meer deposito's worden omgezet in leningen. Zij drukken de 

leningenratio uit als de verhouding tussen leningen die de banken verstrekken en de totale 

activa. De bankkredieten hebben een significante correlatie met de rentemarge en verbreden 

deze.  Deze verwachting werd bevestigd in het onderzoek van Sami et al. (2008). 

Hypothese 6: Bankkrediet heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.7 Monetaire kasreserve en de rentemarge 
Diko (2019) exploreert en definieert de monetaire kasreserve als “the opportunity cost of 

required reserves”; het geld dat de centrale bank aanhoudt van de deposito’s om aan de vraag 

van deposanten te voldoen. Het wordt uitgedrukt in de verhouding van de totale activa van de 

verplichte reserves tegenover de centrale bank en er blijkt ook een positief verband te zijn 

tussen de monetaire kasreserve en de rentemarge. Were et al. (2014) maken gebruik van 

onderzoek gedaan door Gambacorta (2004), die beweert dat veranderingen in monetair beleid 

invloed kunnen uitoefenen op de krediet- en depositorente door de rentemarge, bankleningen 
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en eigen vermogen. Bij het verkrappen van het monetaire beleid, dat de beleidsrente en de 

rentetarieven op korte termijn verhoogt, zal het de commerciële banken zo duurder kosten om 

deposito’s aan te trekken. Deze kosten verhalen de banken dan op de kredietnemers door 

hogere kredietrente, omdat de banken hun bedrijfswinsten willen behouden en zo min mogelijk 

aan depositorente willen betalen. Het onderzoek bevestigt een positieve maar zwakke relatie 

tussen het monetair beleid en de rentemarge. 

Hypothese 7: De monetaire kasreserve heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.8 Bruto binnenlands product  en de rentemarge 
Het bruto binnenlands product (BBP) is de maatstaf voor economische activiteit en wordt 

uitgedrukt in de vergelijking: 

 𝑌𝑌 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝐺𝐺 + 𝑁𝑁𝑁𝑁, 

waarbij 𝑌𝑌 het nationaal inkomen is, 𝐶𝐶 de consumptie, 𝐼𝐼 de investeringen, 𝐺𝐺 de 

overheidsbestedingen en 𝑁𝑁𝑁𝑁 de netto exporten (Mankiw, 2000a). 

Het BBP kan worden omschreven als een maatstaaf voor de monetaire waarde van 

eindproducten en -diensten, welke door de eindgebruiker worden gekocht en die in een bepaald 

tijdsbestek in een land worden geproduceerd (Callen, 2020). Were et al. (2014) stellen dat de 

vraag naar leningen kan toenemen door een verhoging in economische activiteit, wat leidt tot 

hogere kredietrenten. Aan de andere kant, kan verhoogde economische activiteit de 

projectmarge winstgevender maken, wanbetalingen verminderen en de deposito's verhogen, 

wat allemaal de rentemarge versmald. Desondanks bleek uit de analyse dat de macro-

economische variabelen, waaronder het BBP, statistisch insignificant zijn bij het bepalen van 

de rentemarge. 

Hypothese 8: Het BBP heeft een negatief effect op de rentemarge. 

 

1.3.9 Inflatie en de rentemarge 
Tarus et al. (2012) definiëren inflatie als de totale procentuele stijging van de 

consumptieprijsindex (CPI) voor een pakket goederen en diensten. Inflatie vermindert dus de 

reële waarde van kosten en inkomsten. De auteurs gebruiken de bevinding van Perry (1992) 

dat de banken de rentetarieven kunnen aanpassen om de inkomsten en uitgaven te verhogen als 

er inflatie wordt verwacht. Wordt inflatie niet verwacht, kunnen de banken hun kosten sneller 

stijgen dan de winsten, doordat zij de rentetarieven niet correct kunnen aanpassen. Uit de 

resultaten blijkt dat inflatie wel een positief effect heeft op de NRM, omdat de banken hun 
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kosten zo laag als mogelijk willen houden en inkomsten willen verhogen als zij inflatie 

verwachten. Dit verbreedt dus de NRM doordat banken de kosten afwentelen op de 

kredietnemers. Were et al. (2014) hun bevindingen wijzen echter uit dat de inflatie statistisch 

niet significant is om het verloop van de rentemarge te verklaren.  

Hoewel er geen empirische consensus bestaat over de effecten van inflatie op rentemarges, 

worden hoge inflatiecijfers over het algemeen worden geassocieerd met hoge rentetarieven en 

dus hogere rentemarges. Zelfs als banken de inflatie niet voorzien, weerspiegelen de 

rentetarieven op korte termijn mogelijk niet de verhoogde inflatie, maar op middellange en 

lange termijn zullen banken hun rentetarieven aanpassen om dit te compenseren. 

Hypothese 9: Inflatie heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.10 Wisselkoers en de rentemarge 
De nominale wisselkoers is de relatieve prijs van de munteenheden van twee landen en de reële 

wisselkoers is de nominale wisselkoers gecorrigeerd voor het inflatieverschil tussen twee 

landen. Als de wisselkoers laag is, zijn buitenlandse goederen relatief goedkoper en lokaal 

geproduceerde goederen duurder en vice versa. Als goederen in het buitenland relatief 

goedkoop zijn, zullen ingezetenen meer willen importeren (Mankiw, 2000b). In de literatuur 

hanteren Hamadi et al. (2012) de theorie van Reinhart (2000). Deze theorie stelt dat een vaste 

wisselkoers tussen een nationale valuta en een harde valuta de valutarisico-component in de 

binnenlandse rentetarieven kan verminderen. Hierdoor worden de leenkosten voor zowel de 

overheid als de particuliere sector verlaagd en kunnen de vooruitzichten voor financiële 

verdieping, investeringen en groei worden verbeterd. Andersom wekken 

wisselkoersfluctuaties, gepaard gaande met inflatie, onzekerheden voor investeringen en 

kunnen leiden tot verliezen vanwege kredietrisico. Banken willen dit risico vermijden door 

kosten te verhogen.  

Hypothese 10: De wisselkoers heeft een positief effect op de rentemarge. 

 

1.3.11 Maatschappelijke geldvoorraad en de rentemarge 

In officiële statistieken wordt de hoeveelheid geld in een economie over het algemeen gemeten 

aan de hand van het zogenaamde “broad money” oftewel M2. Volgens het IMF kunnen chartaal 

geld, overdraagbare deposito's, andere deposito's en andere effecten dan aandelen, zoals 

verhandelbare certificaten en handelspapier gerekend worden tot broad money (Asmundson & 
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Oner, 2012). De kwantiteitstheorie van geld anticipeert dat de mate van inflatie bepaald wordt 

door de mate van geldgroei. De kwantiteitstheorie van geld en de Fisher theorie vertellen ons 

hoe geldgroei effect heeft op de nominale rente. Bij een geldgroei van 1%, neemt de inflatie 

ook toe met 1% en dit resulteert in een toename van 1% van de nominale rente (Mankiw, 2000). 

Khan et al. (2020) concluderen dat de maatschappelijke geldvoorraad positief gerelateerd is 

aan de rentemarge en deze wel beïnvloedt bij commerciële banken in Pakistan. In Albanië had 

de maatschappelijke geldvoorraad heel veel invloed op de rentemarge (Neli, 2015). Als het 

geldaanbod groter is dan de geldvraag, zullen de kosten voor het lenen uitgedrukt in rente 

afnemen, wat de rentemarge versmalt. Als de spaartegoeden omgezet worden in leningen, is er 

minder geld om uit te lenen, waardoor de kredietrente omhoog gaat. Hier wordt de geldvraag 

groter, waardoor het tot stand gekomen equilibrium aangeeft dat de kredietrente zelfs hoger zal 

zijn. In beide gevallen is er een effect op de rentemarge. 

Hypothese 11: De maatschappelijke geldvoorraad heeft een positief effect op de rentemarge. 
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Hoofdstuk 2. Het commercieel bankwezen in Suriname 

2.1 Structuur van het bankwezen en eigendomsverhouding van de banken 
In de Surinaamse banksector opereerden per december 2018 negen banken algemene banken. 

Deze zijn de Surinaamsche Bank N.V., de Republic Bank, de Hakrinbank N.V., de Surinaamse 

Volkskredietbank, de Surinaamse Postpaarbank, de Finabank, de Surichange Bank, de 

Coöperatieve Spaar-en Kredietbank Godo en de Trust Bank Amanah. De negen commerciële 

banken domineerden de financiële sector met 74.8 % van de totale activa van financiële 

instellingen anno 2018. Deze banken mogen deposito’s met verschillende looptijden 

aantrekken en kredieten op korte, middellange, en lange termijn uitvoeren. 

 

Wat betreft de drie grootste banken, is één van de negen banken voor 100 procent in buitenlands 

bezit, terwijl de andere twee grote banken gedeeltelijk in handen zijn van de staat. Twee 

commerciële banken zijn volledig in handen zijn van de staat en de vier overige banken zijn 

volkomen in bezit van particulieren. (tabel 1).  

 

Tabel 1. 
Aandelenbezit van de commerciële banken (2017) 

(in procenten) 
Commerciële banken Staatsbezit Buitenlandsbezit Lokaal 

particulier bezit 
De Surinaamsche Bank 10 0 90 
Republic Bank 0 100 0 
Hakrinbank 51 0 49 
Surinaamse Volkskredietbank 100 0 0 
Surinaamse Postspaarbank 100 0 0 
Finabank 0 0 100 
Surichange Bank 0 0 100 
Coöperatieve Spaar- en 
Kredietbank Godo 

0 0 100 

Trustbank Amanah 0 0 100 
Bron: Centrale Bank van Suriname  

2.2 Rentabiliteit van de banken en de ontwikkeling van de rentemarge 
Een rendement op activa (ROA) ratio groter dan 1,00 indiceert een winst.  De liquiditeitsratio 

wordt berekend door de liquide middelen te delen door de totale activa, waarbij de banken 

verondersteld liquide te zijn als de ratio groter is dan 20,0. 
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Tabel 2. 
Wistgevendheidsverhoudingen, de liquiditeit en de kwaliteit van de kredietportefeuille 

Jaar Totale activa 
(in duizenden 

SRD) 

ROA (%) NPLs/Bruto 
leningen(%) 

Liquide middelen 
/Totale activa (%) 

2009 5.141.620,52 2,4 7,89 29,8 

2010 5.841.012,13 2,2 7,94 29,2 

2011 6.994.819,85 1,9 7,97 26,4 

2012 8.546.037,54 1,9 6,16 28,4 

2013 9.846.303,00 1,7 5,94 29,3 

2014 10.541.493,57 1,7 6,17 30,9 

2015 11.822.295,00 1,3 8,35 32,15 

2016 17.807.963,05 -0,7 10,79 32,66 

2017 20.048.552,91 0,9 12,98 37,9 

2018 22.001.977,22 0,1 12,01 40,16 
Bron: Centrale Bank van Suriname  

 

Van de beschouwde periode zijn de ontwikkelingen vanaf grofweg 2014 belicht, omdat er 

gedurende de voorgaande jaren geen dusdanige beduidende ontwikkelingen waren. 

 

Kredietverlening 

De groei van de totale bancaire kredietverlening aan de particuliere sector daalde van 8,5% in 

2014 naar 8,2% in 2015. Deze daling werd gedreven door de kredietverlening in vreemde 

valuta, waarvan de groei van de US-dollar kredietverlening afnam van 5,5% in 2014 naar 1,8% 

in 2015 en de euro-kredietverlening daalde van 10,5% naar 7,3%. De oorzaak van de afname 

in vreemde valuta kredietverlening zijn instabiliteit op de binnenlandse valutamarkt en de 

daarmee samenhangende wisselkoersrisico’s.  Echter groeide de SRD-kredietverlening van 

12,1% naar 14,6%. De SRD-kasreserve percentages werden in november 2015 verhoogd van 

30% naar 35% ter beperking van de kredietverlening (Ministerie van Financiën, 2016a).  

 

De kredietgroei voor zowel de SRD als vreemde valuta vertraagde van 8,2 % in 2015 naar  

-2,4% in 2016. De vertraagde groei houdt verband met geïnduceerde vraagcorrigerende 

effecten vanwege de wisselkoersdepreciatie en de terugbrenging van subsidies van de zijde van 

de overheid, alsook de gedaalde economische activiteit en daling in koopkracht. Bij bedrijven 
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in de sectoren handel, dienstverlening en overige was er een enorme daling van 

kredietverlening te bespeuren, waarvan de SRD-kredietgroei afnam van 14,6% in 2015 naar -

0,8% in 2016. De groei van de US-dollar kredietverlening vertraagde van -1,8% in 2015 naar 

-7% in 2016 en kredietverlening in euro daalde van 7,3% naar 3,7%.  

Een verbetering van de liquiditeitspositie van de banken was te constateren uit de gedaalde 

krediet-deposito ratio van 110% naar 100%. Rekening houdend met de 

kasreserveverplichtingen, verminderde het liquiditeitstekort van approximatief SRD 168 

miljoen in 2015 tot SRD 38 miljoen in 2016 (Ministerie van Financiën, 2017a). 

 
Tabel 3. 

Kredieten in lokale en vreemde valuta van commerciële banken 
 Vreemde valuta Lokale valuta  

Jaar Bedrag 
(in miljoenen SRD) 

Aandeel 
van totale 
kredieten 

(%) 

Bedrag 
(in miljoenen SRD) 

Aandeel 
van totale 
kredieten 

(%) 

Jaarlijkse 
verandering 

(%) 

2009 1.101,2 45,91 1.297,2 54,09 - 
2010 1.112,0 41,26 1.583,0 58,74 12,4 
2011 1.121,3 36,91 1.916,9 63,09 12,7 
2012 1.476,0 40,49 2.169,2 59,51 20,0 
2013 1.756,9 41,67 2.459,6 58,33 15,7 
2014 1.990,9 40,05 2.980,4 59,95 17,9 
2015 2.055,4 38,10 3.339,5 61,90 8,5 
2016 2.447,1 38,99 3.828,4 61,01 16,3 
2017 4.298,8 53,10 3.797,5 46,90 29,0 
2018 4.339,1 53,15 3.825,1 46,85 0,8 

Bron: Centrale Bank van Suriname  

 
De groei van consumptieve kredietverlening aan huishoudens in de vorm van persoonlijke 

leningen en afbetalingsfinanciering nam toe in 2017 ten opzichte van 2016, wat een toename 

van de totale kredietverlening aan de particuliere sector aanduid. De US-dollar kredietgroei 

ging van -7% in 2016 naar 1,5% in 2017, met een omzetting van een eurokrediet als oorzaak. 

De kredietgroei in euro daalde in dezelfde periode van 3,7% naar -14,5%. De verminderde 

kredietvraag vanuit de dienstverlenende sector heeft ook bijgedragen aan deze trend (Ministerie 

van Financiën, 2018a).  
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De SRD-kredietgroei steeg van 0,7% in 2017 tot 10,9 % in 2018. De vraag naar 

bedrijfskredieten en consumptieve kredieten, waaronder persoonlijke leningen en 

autofinanciering nam toe. De afname van kredietvraag in de handel resulteerde in een daling 

van de US-dollar kredietverlening tot -7,5% ten opzichte van 2017. De verminderde 

kredietvraag in vreemde valuta is in zekere mate een effect geweest van de verscherpte richtlijn 

van de CBvS, waarbij vreemde valuta kredieten slechts verstrekt mogen worden aan vreemde 

valuta verdieners (Ministerie van Financiën, 2019a). 

 

Banken ten opzichte van de gehele financiële sector 

Een van de taken van de CBvS is het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het 

pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van 

financiële middelen van en naar het buitenland (Central Bank of Suriname, 2015a). 

Tabel 4 benadrukt de importantie van de algemene banken in Suriname, gezien deze meer dan 

70 procent van de totale activa van de financiële sector bezitten.  

Tabel 4. 
Het aandeel van banken in de financiële sector 

Jaar Totale activa van de banken 
(in miljoenen SRD) 

Totale activa van de 
financiële sector  

(in miljoenen SRD) 

Aandeel 
van banken 

(%) 
2009 5.141,6 6.988,3 73,6 
2010 5.841,0 7.775,4 75,1 
2011 6.994,8 9.476,5 73,8 
2012 8.546,0 11.403,4 74,9 
2013 9.846,3 13.015,3 75,7 
2014 10.541,5 14.090,6 74,8 
2015 11.822,3 16.046,2 73,7 
2016 17.808,0 24.100,4 73,9 
2017 20.048,6 26.376,3 76,0 
2018 22.030,7 29.459,4 74,8 

Bron: Centrale Bank van Suriname  

 

Rentetarieven  

Met de verhoging van het SRD-kasreservepercentage, stegen zowel de kredietrente als 

depositorente in geringe mate in 2013, wat aangeeft dat reserveverplichtingen een bepalende 

indicator zijn voor de kosten van financiële bemiddeling, omdat het de banken duurder kost 

om deposito’s aan te trekken. Deze kosten worden afgewenteld door de kredietrente te 

verhogen. De aanleiding van een stijging van de SRD kredietrente van 12% naar 12,5% in 



24 
 

2014, was een toename van rekening-courant kredieten en persoonlijke leningen (Centrale 

Bank van Suriname, 2015b). 

De kredietrente voor de SRD nam in 2015 toe met 90 basispunten, door de verhoging van het 

kasreservepercentage van de SRD. De depositorente nam toe met 40 basispunten ter 

aantrekking van meer funding (Ministerie van Financiën, 2016b). 

In 2016 steeg de kredietrente van 13,40% naar 14,10% en de depositorente van 7,7% naar 

8,5%. De hoge inflatie van 2015 en 2016 was de aanleiding ter verhoging van de rentetarieven. 

De depositorente werd verhoogd om funding te verzekeren. Deze kosten voor hogere funding 

zijn doorberekend in de kredietrente (Ministerie van Financiën, 2017b). 

De kredietrente werd in 2017 14,3% en de depositorente nam ook toe tot 9,1%. De banken 

verhoogden vooral de rentevoeten op termijndeposito’s tijdens de eerste helft van het jaar, maar 

door daling in de inflatie werden de rentevoeten geleidelijk verlaagd (Ministerie van Financiën, 

2018b). 

In 2018 was er een matige toename van 10 basispunten voor zowel de kredietrente als de 

depositorente. De rente op vooral spaar- en termijndeposito’s werden verlaagd in 2018 

(Ministerie van Financiën, 2019b). 

 

Figuur 1. 
Gemiddelde kredietrente, depositorente en de rentemarge 

            
Bron: Centrale Bank van Suriname  

2.3  Macro-economische ontwikkelingen  

2.3.1 Economische groei en inflatie  
Economische groei 

Als gevolg van kwetsbare internationale en nationale ontwikkelingen, waarbij grondstofprijzen 

op de internationale markt daalden, stagneerde de economische groei in 2013. De Surinaamse 
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economie is erg kwetsbaar door de sterke afhankelijkheid van inkomsten uit grondstoffen, 

waaronder goud, aardolie en (vóór 2015) bauxiet. Daling van de grondstofprijzen brachten 

negatieve multiplier effecten met zich mee, waardoor economische bedrijvigheid afnam. Om 

de economie weer te stabiliseren moest de overheid een pakket van maatregelen 

implementeren, gericht op een duurzame verbetering van het fiscaalbeleid, het verminderen 

van gevolgen van de macro-economische aanpassingen en hervorming en verbetering van het 

ondernemersklimaat (Ministerie van Financiën, 2015c).  

 
Figuur 2. 

Reële economische groei  

 
      Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek  

 

Inflatie  

In 2011 was er een inflatie van 15,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. De drie opvolgende 

jaren kenden een relatief lage inflatie ratio. Als gevolg van de aanpassing van elektra- en 

watertarieven in oktober 2015, de systematische depreciatie van de wisselkoers op de vrije 

valutamarkt, de invoering van de solidariteitsheffing op brandstof in september, en de 

devaluatie van de SRD in november, was er in 2015 een inflatie van 25,1% (Ministerie van 

Financiën, 2016c). 

De inflatie van 52,4% in 2016 kan worden verklaard door de wisselkoersontwikkelingen van 

2016 en de verhoging van water- en elektratarieven (Ministerie van Financiën, 2017c). 

In 2017 en 2018 waren er inflatiepercentages van 9,2% om 5,4%. De sterke afname van de 

inflatie tot 9,2% in 2017 reflecteert het gevoerd beleid van de CBvS in 2016 ter stabilisering 

van de wisselkoers (Ministerie van Financiën, 2018c). 
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De relatieve rust op de binnenlandse valutamarkt en de prijsontwikkelingen van 

voedselproducten en olie op de internationale markt verklaren de lagere inflatie in van 5,4% 

2018 (Ministerie van Financiën, 2019c). 

Figuur 3. 
Consumptieprijsindex 

 
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 

2.3.2 Prijzen en wisselkoers 
In 2009 en 2010 was er een stabiele wisselkoers waarbij 1 US-dollar, SRD 2.78 kostte. Vanaf 

2011 tot en met het derde kwartaal van 2015 was de officiële wisselkoers SRD 3.35 (document 

gemiddelde maandkoersen). Er ontstond een druk op de wisselkoers in 2013, veroorzaakt door 

de afname van overheidsinkomsten en een sterke groei van kredietverlening aan de private 

sector, wat leidde tot een toegenomen vraag naar import goederen. De CBvS voerde beleid 

door interventies op de binnenlandse valutamarkt. De internationale reserves namen voor een 

groot deel af door de ingekrompen exportopbrengsten uit de goudsector (Ministerie van 

Financiën, 2014a). 

In 2014 stelde de CBvS deviezen beschikbaar ter financiering van importen. Het jaar 2015 was 

een verkiezingsjaar en gedurende de tweede helft van het jaar nam de druk op de wisselkoers 

toe, en de inflatie ook door stijgende prijzen van voedselproducten. De CBvS stelde deviezen 

beschikbaar voor het publiek door middel van kleine kasverhandelingen. 

Later in 2015 nam het verschil tussen de vrijemarkt koers en de officiële koers drastisch toe en 

werd de munt gedevalueerd. De CBvS stelde de officiële wisselkoers bij van SRD 3,35 per US-

dollar naar SRD 4,04 per US-dollar. De valuta-interventies werden afgebouwd in het begin van 

2016 en in maart van dat jaar besloten de monetaire autoriteiten de wisselkoersbepaling te laten 
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geschieden door middel van valutaveilingen, waaraan de algemene banken aan meededen, om 

de wisselkoers voor de US-dollar stabiel te krijgen. (Ministerie van Financiën, 2015a). 

In mei 2016 ging de CBvS over naar een flexibele wisselkoers, waarbij er werd nagegaan via 

de banken, en een beperkt deel van cambio’s wat de valutabehoefte was voor met name reële 

importen, buitenlandse diensten en andere noodzakelijke in vreemde valuta te plegen 

transacties. Er moest twee keren in een dag gerapporteerd worden aan de CBvS over de 

gepleegde valutatransacties ter bepaling van de wisselkoers door het vraag- en 

aanbodmechanisme (Ministerie van Financiën, 2016d). 

 

Ter voorkoming van arbitragepraktijken, resulterende in koersopdrijving, werd op 1 december 

2016 een verbod opgelegd aan geldwisselkantoren voor de verkoop aan euro’s aan het publiek. 

De geldwisselkantoren mochten, in het verlengde van deze maatregel, geen vreemde valuta 

meer kopen van exporteurs - en verkopen aan importeurs, met het oog op het laten verlopen 

van het deviezenverkeer via de algemene banken. Ook de herkomst van gelden bij stortingen 

boven USD of EUR 3.000 moest verklaard worden. Deze maatregelen werden ingevoerd in het 

eerste kwartaal van 2017 (Ministerie van Financiën, 2017d). 

De prijs voor de US-dollar fluctueerde tussen 7,03 en 7,75, waarbij deze aan het eind van 2017 

SRD 7,52 bedroeg. In 2018 werd een bedrag van EUR 19,5 miljoen in beslag genomen door 

het Openbaar Ministerie in Nederland. Geldverschepingen van de CBvS werden stopgezet en 

er werden ook geen US-dollar bankbiljetten geïmporteerd. Er ontstond een druk op de 

wisselkoers door de schaarste aan cash US-dollars. De banken gingen daarom over tot het 

opleggen van beperkingen aan hun cliënten voor de opname van US-dollarbiljetten. Ook 

werden additionele kosten in rekening gebracht (Ministerie van Financiën, 2019d). 

Het vertrouwen van het publiek in het financieel systeem nam af. De koers van SRD 7,52 was 

nog geldig per eind 2018, hoewel het een overgewaardeerde koers was, gezien de veel hogere 

parallelmarkt koers.  

 

2.3.3 Lopende rekening betalingsbalans  
Uit de betalingsbalans is af te leiden dat er vanaf 2013 een tekort is op de lopende rekening. 

Het tekort bedroeg in dat jaar US$ 196 miljoen. De saldo op de handelsbalans daalde van US$ 

701 miljoen tot US$ 221 miljoen, vanwege de afname van de exporten door dalende 

grondstofprijzen en een snelle groei van de goederenimporten. Het saldo op de 

dienstenrekening vertoonde in 2013 een afname van 13% vergeleken met het jaar daarvoor, 
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met als oorzaak de verminderde betalingen aan constructiewerkzaamheden van de Staatsolie 

raffinaderij. De uitstroom van primaire inkomens is ook afgenomen vergeleken met 2012, wat 

voor een groot deel heeft gelegen aan afgenomen winstuitkering door Surinaamse 

dochterondernemingen aan de buitenlandse moederbedrijven. Renteontvangsten van de CBvS 

en de algemene banken op beleggingen in het buitenland vormden de instroom van primaire 

inkomens (Ministerie van Financiën, 2014b). 

 

In 2014 nam het tekort op de lopende rekening toe door lagere olie- en goudprijzen en een 

afgenomen exportvolume. Op de dienstenrekening nam het tekort ook toe met 45% ten 

opzichte van 2013, door toegenomen betalingen door Staatsolie voor geleverde 

constructiewerkzaamheden en overige technische en handelsgerelateerde diensten in verband 

met de bouw van de nieuwe olieraffinaderij. Het tekort op de primaire inkomensrekening 

halveerde echter (Ministerie van Financiën, 2015b). 

 

In 2015 bedroeg het tekort op de lopende rekening US$ 786,4 miljoen. Op de handelsbalans 

ontstond er, voor het eerst sinds 1996, een tekort die voornamelijk veroorzaakt was door de 

afname van export van mijnbouwproducten, in het bijzonder goud. Aluinaardeexport nam 

drastisch af door de afbouw van de productieactiviteiten van Suralco door vertrek uit Suriname. 

De dienstenrekening verbeterde en zo ook de inkomensrekening (Ministerie van Financiën, 

2016e). 

 

In 2016 stegen de wereldmarktprijzen voor goud en nam de export van goud toe en ook de 

export van olie. Ook importen verminderden door afname van import op kapitaalgoederen, 

voornamelijk door het vertrek van Suralco. De depreciatie van de Surinaamse dollar heeft 

geresulteerd in een afname van de vraag naar geïmporteerde goederen en diensten. Op de 

primaire inkomensrekening nam het tekort toe van US$ 25 miljoen tot US$ 111 miljoen 

(Ministerie van Financiën, 2017e). 

 

In 2017 was er geen tekort op de lopende rekening, maar een overschot van US$ 60,9 miljoen. 

Vanaf het jaar 2017 is de export van aluinaarde nihil.  

De wereldmarktprijzen voor goud en olie bleven stijgen en zo ook de exporten van deze 

mijnbouwproducten. De export van hout- en houtproducten, voedsingswaren, dieren en 

dierlijke producten nam toe. Door verminderde ontvangsten uit hoofde van reisverkeer en 
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verzekeringsdiensten nam het tekort op de dienstenrekening toe. Tekorten op de primaire 

inkomensrekening bleven stijgen (Ministerie van Financiën, 2018e). 

 

Het overschot op de goederenrekening nam in 2018 af door toenemende importen van 

kapitaalgoederen, ten behoeve van voornamelijk de mijnbouwsector en enkele grote 

dienstverlenende bedrijven, terwijl de exporten langzaam toenamen. Op de dienstenrekening 

was er een toename van het tekort in hetzelfde jaar. De primaire inkomensrekening nam af met 

US$ 6.5 miljoen (1,7 %). De uitstroom was bestemd voor herinvesteringen en 

dividendovermakingen door buitenlandse mijnbouwbedrijven, rentebetalingen door de 

overheid, rentebetalingen door de particuliere sector en betaling van arbeidsinkomen 

(Ministerie van Financiën, 2019e). 

 

De Surinaamse economie wordt gedomineerd door de mijnbouw, met export van olie en goud 

voor ongeveer 89,76%, wat de economie zeer kwetsbaar maakt voor volatiliteit van minerale 

prijzen. Zo bereikte de goudprijs de laagste waarde in 5 jaar, in 2015, van US$ 1.088,05 per 

troy ounce, wat ook resulteerde in de daling op van de exportwaarden (Starnieuws, 2015).  

 
Figuur 4. 

Saldo lopende rekening op de betalingsbalans 

Bron: Centrale Bank van Suriname  

 

2.3.4 Staatsschuld  
In 2015 daalde de kredietverlening van de algemene banken aan de overheid, doordat de 

banken schatkistpromessen vervroegd hebben afstoten, om hun debestanden bij de CBvS weg 

te werken, vanwege het verbod van debetstanden op de werkrekening bij de CBvS met de 
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introductie van Suriname National Electronic Payment System (SNEPS (Ministerie van 

Financiën, 2016f). 
De kredietverlening van de banken aan de overheid steeg naar SRD 451 miljoen per eind 2016, 

hoofdzakelijk door aankoop van schatkistpapier ter waarde van US$ 17 miljoen en € 2 miljoen. 

Ook zijn er vaste leningen opgenomen ad US$ 31 miljoen en € 5 miljoen (Ministerie van 

Financiën, 2017f). 

De kredietverlening aan de overheid in 2017 ging van SRD 451 miljoen naar SRD 1.121 

miljoen. Er was weer aankoop van schatkistpapier ter waarde van US$ 19 miljoen en € 3 

miljoen en vaste leningen van US$ 10 miljoen en € 10 miljoen (Ministerie van Financiën, 

2018f). 

De kredietverlening aan de overheid nam af tot SRD 937 miljoen per eind 2018, doordat de 

tegoeden van de overheid bij de algemene banken de opgenomen kredieten overtrof. Er was 

weer aankoop van schatkistpapier ter waarde van US$ 22 miljoen en € 5 miljoen en de vaste 

leningen werden afgelost voor bedragen van US$ 10 miljoen en € 13 miljoen (Ministerie van 

Financiën, 2019f). 

 

De overheidsschulden volgens de definitie in de Wet op de Staatsschuld namen toe, waardoor 

de lokale munt deprecieerde. Figuur 5 geeft een overzicht van de toename van deze schuld. In 

2016 bedroeg de buitenlandse schuld 1.425,4 miljoen US$ en liep op tot 1.715,4 miljoen US$ 

in 2018. De binnenlandse schuld van de overheid bedroeg in 2016 SRD 3.797,1 miljoen en liep 

op tot SRD 5.833,1 miljoen in 2018.  

 
Figuur 5. 

Staatsschuld 

Bron: Bureau voor de Staatsschuld 
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Hoofdstuk 3. Data en methodologie 

3.1 Onderzoeksontwerp 
Het onderstaande onderzoeksmodel is een grafische weergave van de elf hypothesen die 

werden geformuleerd in het theoretisch kader. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen bank-

specifieke variabelen, regelgevings- en macro-economische variabelen. 

 

Figuur 6. 
Onderzoeksontwerp 

 
Bron: Auteur 
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3.2 Dataverzameling  
Alle algemene banken die actief waren over de periode 2009 – 2018 in Suriname zijn 

inbegrepen in dit onderzoek. Gezien dit onderzoek op mesoniveau is en over de banksector 

gaat, is er geaggregeerde data verzameld. In totaal zijn het er 9 banken. De data is verzameld 

over 10 jaren op kwartaalbasis, dus 40 kwartalen. Het aantal waarnemingen is in totaal 440 

voor de 11 onafhankelijke variabelen en 40 voor de afhankelijke variabele. De data met 

betrekking tot kredietrisico, bankomvang, bankconcentratie, liquiditeitsrisico en bankkrediet 

zijn op aanvraag verkregen van de CBvS. Op de website van de CBvS zijn er monetaire 

statistieken, waaruit de SRD rentemarge afgeleid kon worden terwijl de monetaire kasreserve 

en de maatschappelijke geldvoorraad daar staan vermeld. Ook zijn daar te vinden macro-

economische statistieken, waaronder de wisselkoers, het bruto binnenlands product en de 

inflatie. De cijfers van de overheadkosten van de banken zijn gehaald uit financiële rapporten 

van de drie grootste banken, de Surinaamsche Bank N.V., Hakrinbank N.V. en de Republic 

bank. De gegevens zijn allemaal kwantitatief.  

 

Volgens het gepresenteerde model zijn er elf exogene variabelen die de rentemarge bepalen: 

kredietrisico, bankomvang, bankconcentratie, overheadkosten, liquiditeitsrisico, bankkrediet, 

monetaire kasreserve, BBP, inflatie, wisselkoers en de maatschappelijke geldvoorraad.  

 

1. Kredietrisico wordt gemeten door de niet presterende leningen te delen door het totaal 

aan leningen (Were & Wambua, 2014). Dit is overeenkomstig de werkwijze van het 

IMF dat Financial Soundness Indicators publiceert, waarbij het kredietrisico valt onder 

de categorie Asset Quality. De vreemde valuta kredietverlening is ook hierin verwerkt.  

 

2. De bankomvang wordt gemeten aan de hand van de totale activa van een bank (Were 

& Wambua, 2014). In deze studie worden de totale activa van negen algemene banken 

geaggregeerd.  

 

3. Om de mate van concentratie op de bankmarkt te meten, wordt er gebruik gemaakt van 

de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De HHI is een algemeen aanvaarde statistische 

maat voor marktconcentratie. Deze index wordt berekend door de marktaandelen van 

elke onderneming die op een markt concurreert te kwadrateren en de som van de 

kwadranten te vermenigvuldigen met 10.000. Het model van de HHI is aldus weer te 

geven als: 10.000∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  
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Een HHI lager dan 1.000 duidt op een zeer lage concentratie, een resultaat tussen 1.000 

- 1.800 geeft een matige concentratie aan, terwijl een resultaat boven 1.800 een zeer 

hoge concentratie aangeeft. Een indexwaarde gelijk aan 10.000 impliceert volledige 

concentratie oftewel monopolie. Voor de berekening van HHI worden de leningen aan 

de particuliere sector als indicator gebruikt.  

 

4. De overheadkosten worden als percentage uitgedrukt van de totale kosten (Naceur & 

Goaied, 2008). Overheadkosten zijn gelijk aan de som van personeelskosten, overige 

kosten en afschrijvingskosten die een bank als lasten heeft. De totale lasten omvatten 

ook nog voorzieningen op kredietrisico’s. De bedragen zijn gehaald uit jaarverslagen 

en halfjaarlijkse verslagen van de Hakrinkbank N.V. en De Surinaamsche Bank over 

de periode 2009 tot en met 2018. De data van de Republic Bank is verkregen van de 

Finance Manager bij de Republic Bank. De data van de drie banken worden 

geaggregeerd middels de volgende formule:  

𝑌𝑌 =
𝑁𝑁1𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐 + 𝑁𝑁2𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐 + 𝑁𝑁2𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐

𝑁𝑁3𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐
 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻,𝑅𝑅𝐻𝐻 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻,𝑅𝑅𝐻𝐻 + 𝑂𝑂𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ℎ𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻,𝑅𝑅𝐻𝐻

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻,𝑅𝑅𝐻𝐻
 

 

Omdat dit onderzoek gedaan is op kwartaalbasis en er per variabele 40 waarnemingen 

moeten zijn, is er sprake van ontbrekende data met betrekking tot overheadkosten. Het 

aantal waarnemingen per bank was gelijk aan 20. Uitgaande dat personeelskosten, 

overige kosten en afschrijvingen zich regelmatig vermenigvuldigen, zijn de 

halfjaarlijkse bedragen gedeeld door twee om het bedrag te verkrijgen voor het eerste 

kwartaal. Om het bedrag van het derde kwartaal te verkrijgen is het eerste kwartaal 

vermenigvuldigd met drie.  

 

5. Het liquiditeitsrisico wordt in kaart gebracht door de liquide middelen te delen door de 

totale activa (Were & Wambua, 2014). Dit is ook overeenkomstig de werkwijze van 

het IMF. Liquiditeit is de categorie waar deze Financial Soundness Indicator toe 

behoort.  

 



34 
 

6. Volgens Naceur et al. (2008), wordt de ratio van bankkrediet gemeten als het totaal 

verstrekt aan kredieten tot het totale activa van de bank.  

 

7. De CBvS publiceert data met betrekking tot de monetaire kasreserve, die onderverdeeld 

is in vier categorieën te weten: 

1. de reserve base; deze is de som van alle bankdeposito’s (giro-, spaar- en 

termijndeposito’s); 

2. de verplichte kasreserve die thans 35% is van de reserve base anno 2020;  

3. hypotheekleningen uit verplichte kasreserve; banken mogen woningbouwkredieten 

verstrekken aan de middenklasse tegen 7% rente in mindering op de verplichte 

kasreserve; 

4. de effectieve kasreserve die minder dan 35% is. 

 

Om een betere verklaring te krijgen van de invloed van de monetaire kasreserve op de 

rentemarge, is er gewerkt met de effectieve kasreserve (Centrale Bank van Suriname, 

z.d.-a), omdat de subsidiering van 7% op hypotheken al verwerkt is in de gemiddelde 

kredietrente. De verplichte kasreserve zou het effect dus minder goed verklaren. 

 

8. De data van het bruto binnenlands product is gehaald uit tabel 21. Bruto Binnenlands 

Product per Bedrijfstak in Lopende Prijzen in miljoenen SRD gepubliceerd door de 

CBvS, maar de bron is het ABS (Centrale Bank van Suriname, z.d.-b). Deze data 

worden op jaarbasis verzameld en niet op kwartaalbasis. Voor de datareeks is gewerkt 

met het BBP tegen basisprijzen en voor elk kwartaal wordt het BBP cijfer van een jaar 

gebruikt. 

 

9. De inflatiecijfers zijn gehaald uit tabel 20. Suriname: Consumptieprijsindex- en 

Inflatiecijfers (Basis: april 2016 - juni 2016), op de website van de CBvS. De data is 

verzameld door CBvS en ABS (Centrale Bank van Suriname, z.d.-c). Voor de variabele 

inflatie is toegepast, de variatie tussen de maand(en) in het lopende jaar en dezelfde 

maand(en) van het jaar daarvoor. De data is op kwartaalbasis verzameld. Voor het jaar 

2018 ontbraken de cijfers van de maanden mei en juni. Om invulling te geven hieraan, 

is voor het derde kwartaal van 2018 het gemiddelde van de gegevens berekend en 

opgenomen in de reeks.  
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10. De CBvS heeft een publicatie van de gemiddelde maandkoersen die als basis dienen 

voor calculaties met import- en exporttarieven door de douane, vanaf 1994 tot en met 

2018 (Centrale Bank van Suriname, 2012). De cijfers van de variabele wisselkoers is 

gehaald uit de reeks van de verkoop koers van de US-dollar in Surinaamse dollars 

weergegeven.  

 

11. De laatste exogene variabele is de maatschappelijke geldvoorraad, waarvan de 

bedragen in geld uitgedrukt zijn in Tabel 5. Suriname: Liquiditeitenmassa in Ruime Zin 

(Miljoenen SRD) van de categorie monetaire statistieken op www.cbvs.sr (Centrale 

Bank van Suriname, z.d.-d). 

 

De endogene variabele, de rentemarge, is berekend als het verschil tussen de krediet- en 

depositorente (Wong, K, 1997). De berekeningen voor de rentemarge over de 40 kwartalen zijn 

gemaakt door de gewogen gemiddelde depositorente af te trekken van de gewogen gemiddelde 

kredietrente, die beide te halen zijn uit Table 12. Suriname: Other Depository Corporations 

(1) - Interest Rates in SRD (In percent) van de monetaire statistieken op www.cbvs.sr (Centrale 

Bank van Suriname, z.d.-e). 

 

3.3 Econometrisch model 
Er is gebruik gemaakt van een meervoudige lineaire regressie analyse, waarbij de analyses zijn 

gedaan in het statistisch programma STATA. In dit onderzoek is er nagegaan welke 

verandering de rentemarge ondergaat als een van de elf exogene variabelen verandert.  

 

Het theoretisch regressiemodel wordt weergegeven als: 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑁𝑁1 + 𝛽𝛽2𝑁𝑁2 + 𝛽𝛽3𝑁𝑁3 + 𝛽𝛽4𝑁𝑁4 + 𝛽𝛽5𝑁𝑁5 + 𝛽𝛽6𝑁𝑁6 + 𝛽𝛽7𝑁𝑁7 + 𝛽𝛽8𝑁𝑁8 + 𝛽𝛽9𝑁𝑁9
+ 𝛽𝛽10𝑁𝑁10 + 𝛽𝛽11𝑁𝑁11 + 𝜇𝜇 

 

Waar Y de rentemarge is, β0 de intercept en μ is de storingsterm. β1 tot en met β11 zijn onbekende 

parameters die geschat moeten worden.  

 

 

 

 

http://www.cbvs.sr/
http://www.cbvs.sr/
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ϰ1 = Kredietrisico (KRER) 

ϰ2 = Bankomvang (BOMV) 

ϰ3 = Bankconcentratie (BCON) 

ϰ4 = Overheadkosten (OVER) 

ϰ5 = Liquiditeitsrisico (LIQR) 

ϰ6 = Bankkrediet (BKRE) 

ϰ7 = Monetaire kasreserve (KASR) 

ϰ8 = Bruto Binnenlands Product (BBPR) 

ϰ9 = Inflatie (INFL) 

ϰ10 = Wisselkoers (EXCR) 

ϰ11 = Maatschappelijke geldvoorraad (MGVR) 

 

Het gespecificeerd model van de analyse is aldus: 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑁𝑁𝑇𝑇𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐺𝐺𝑂𝑂

= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐾𝐾𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 + 𝛽𝛽2𝐵𝐵𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂 + 𝛽𝛽3𝐵𝐵𝐶𝐶𝑂𝑂𝑁𝑁 + 𝛽𝛽4𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅 + 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐼𝐼𝑄𝑄𝑅𝑅

+ 𝛽𝛽6𝐵𝐵𝐾𝐾𝑅𝑅𝑂𝑂 + 𝛽𝛽7𝐾𝐾𝑂𝑂𝑆𝑆𝑅𝑅 + 𝛽𝛽8𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝛽𝛽9𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐿𝐿 + 𝛽𝛽10𝑂𝑂𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅

+ 𝛽𝛽11𝑅𝑅𝐺𝐺𝑂𝑂𝑅𝑅 + 𝜇𝜇 
 

 

Deze meervoudig lineaire regressie analyse bevat de volgende veronderstellingen: 

• De onafhankelijke variabelen zijn foutloos en worden als gegeven beschouwd; 

• Het lineair model is correct gespecificeerd; 

• Er is sprake van stricte exogeniteit. Dit betekent dat de verwachting van de 

storingstermen nul moet zijn. 𝑂𝑂(𝜇𝜇|𝑁𝑁) = 0; 

• De storingstermen zijn onafhankelijk en normaal verdeeld. 𝜇𝜇𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,𝜎𝜎2).  

Dat betekent: 𝑂𝑂(𝜇𝜇1) = 0 

           𝑂𝑂(𝜇𝜇𝑖𝑖2) =  𝜎𝜎2 

 𝑂𝑂�𝜇𝜇𝑖𝑖𝜇𝜇𝑗𝑗� = 0 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂 ≠ 𝑗𝑗  
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De correlatiewaarden, weergegeven in tabel 6, worden geïnterpreteerd met de volgende 

veronderstellingen:  

1. Als de correlatiewaarde (r) < 0,3, indiceert dit een zeer zwakke tot geen correlatie 

2. Als de correlatiewaarde 0,3 < r < 0,5, indiceert dit een zwakke correlatie 

3. Als de correlatiewaarde 0,5 < r < 0,7, indiceert dit een matige correlatie 

4. Als de correlatiewaarde r > 0,7, indiceert dit een sterke correlatie 

Deze correlaties kunnen ook in procenten worden weergegeven. 

 

Om de interpretatie van statistische significantie te doen wordt er gekeken naar de p-waarde, 

met een significantieniveau van 95%. Als de p-waarde kleiner of gelijk is aan 0.05, is er sprake 

van statistische significantie.  

 

In Tabel 7b, 8b en 9b wordt multicollineariteit gemeten door een Variance Inflation Factor 

(VIF) analyse. De VIF-waarde is een maat voor om multicollineariteit te identificeren in een 

set van meervoudige regressievariabelen. Deze waarde wordt berekend voor elke 

onafhankelijke variabele. Een hoge VIF-waarde geeft aan dat de bijbehorende onafhankelijke 

variabele sterk gecorreleerd is aan de andere variabelen in het model. 

De VIF-waarde wordt geanalyseerd met de volgende veronderstellingen:  

1. Als de gemiddelde VIF-waarde ligt tussen 1 en 10, is er geen sprake van 

multicollineariteit 

2. Als de gemiddelde VIF-waarde <1 of >10, is er wel sprake van multicollineariteit. 
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Hoofdstuk 4. Resultaten van het onderzoek 

4.1 Beschrijvende statistieken en correlaties 
De beschrijvende basisstatistieken van de variabelen worden weergegeven in tabel 5. Tabel 5 

toont voor elke variabele het gemiddelde, de standaarddeviatie, de minimum- en 

maximumwaarde.  

Tabel 5. 
Beschrijvende statistieken 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rentemarge 40 4.80 5.80 5.1775 .28509 

Kredietrisico 40 .05 .13 .0870 .02226 

Bankomvang 40 3753389.00 22001977.22 11082254.2559 5689597.86430 

Bankconcentratie 40 2060.46 2787.93 2429.7090 196.28656 

Overheadkosten 40 .56 .96 .8083 .10485 

Liquiditeitsrisico 40 .27 .42 .3217 .03910 

Bankkrediet 40 .38 .61 .4849 .04852 

Monetaire  

kasreserve 

40 229100000.00 1570300000.00 716252500.0000 357381910.91604 

BBP Basisprijzen 40 9769000000.00 24292000000.00 16025300000.0000 4410870628.63604 

Inflatie 40 -.70 5.20 .8150 1.31530 

Wisselkoers  40 2.78 7.75 4.4181 1.94996 

Maatschappelijke 

geldvoorraad 

40 4438400000.00 19196300000.00 10191672500.0000 4738832940.17265 

Valid N (listwise) 40     

Bron: Eigen bewerking 

 

Tabel 6 toont de correlatiewaarden, schat de mate van associatie tussen de variabelen, 

kwantificeert deze sterkte en illustreert de onderlinge associatie van de afhankelijke en 

onafhankelijke variabelen. Het verband tussen KRER en RENTEMARGE is positief en 

significant en ook zo tussen INFL en RENTEMARGE.  

BOMV, BKRE, BCON, EXCR en MGVR zijn positief gecorreleerd aan RENTEMARGE, 

maar zijn insignificant. De variabelen die een negatieve relatie hebben met RENTEMARGE 

zijn LIQR, KASR, OVER en BBPR, die insignificant zijn.  
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Tabel 6. 
Correlaties 

   

 
Bron: Eigen bewerking 
 

De correlaties zijn niet hoger dan 45,17%, dus er is geen multicollineariteit tussen de 

onafhankelijke variabelen in relatie tot de afhankelijke variabele. Wel blijkt duidelijk dat er 

hoge onderlinge collineairiteiten zijn tussen de onafhankelijke variabelen, wat wilt zeggen dat 

de een, de ander voor een groot deel bepaalt. Opvallend is de correlatie tussen BOMV en 

EXCR, BBPR en MGVR, respectievelijk 95,53%, 96,03% en 99,9%. MGVR heeft een 

correlatie van 96,1% met zowel BBPR als EXCR. KASR is voor 94,77% om 95,96% 

gecorreleerd aan BBPR en MGVR en voor 96,15% aan BOMV. BKRE heeft ook een sterke 

correlatie met MGVR en BBPR. Echter zijn deze negatief.  

4.2 Beschrijving model 1 
In Tabel 7a zijn alle onafhankelijke variabelen die meegenomen zijn in de theorie, in het 

regressiemodel opgenomen. De adjusted R-Squared waarde in dit model is 0,5584, dat zegt dat 

de opgenomen variabelen voor 55,84% de variabiliteit van de rentemarge bepalen. Echter is 

alleen BBPR statistisch significant. Dit wil zeggen als het BBP toeneemt met SRD 1, neemt de 

rentemarge af met 0.000000000107 procentpunt. Dat er maar één variabele significant is, komt 

zeer waarschijnlijk omdat er een hoge mate van multicollineairiteit is in dit model.  
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Tabel 7a. 
Regressiemodel 1 

Source SS df MS Number of obs   = 40  
    

F(11, 28)              = 5.48  
Model 2.164723 11 0.196793 Prob > F               = 0.0001  
Residual 1.005027 28 0.035894 R-squared           = 0.6829  
    

Adj R-squared    = 0.5584  
Total 3.16975 39 0.081276 Root MSE            = 0.18946  
      

 

RENTEMARGE Coef. Std. Err. t P>|t|      [95% Conf.   Interval]       
 

KRER 4.681439 4.574946 1.02 0.315 -4.68991 14.05279 
BOMV -4.03E-08 1.99E-07 -0.20 0.841 -4.48E-07 3.67E-07 
BCON 0.000275 0.000387 0.71 0.484 -0.00052 0.001068 
OVER 0.132763 0.437693 0.30 0.764 -0.76381 1.029336 
LIQR 0.45425 2.033858 0.22 0.825 -3.71192 4.620418 
BKRE -1.26547 2.551548 -0.50 0.624 -6.49208 3.961135 
KASR 5.14E-10 6.01E-10 0.85 0.4 -7.18E-10 1.75E-09 

BBPR -1.07E-10 3.96E-11 -2.70 0.011 -1.88E-10 -2.60E-11 
INFL 0.029044 0.032347 0.90 0.377 -0.03722 0.095303 
EXCR 0.212253 0.158036 1.34 0.19 -0.11147 0.535976 
MGVR -8.72E-12 3.04E-10 -0.03 0.977 -6.31E-10 6.14E-10 
_cons 5.386855 1.316833 4.09 0 2.689446 8.084265 

Bron: Eigen bewerking 

 

De VIF-waarde is 352,44, waarbij de variabelen MGVR en BOMV individueel een VIF-

waarde hebben van 2253,75 om 1391,18 (tabel 7b). Dat het BBP alleen statistische significantie 

vertoont is wel terecht, omdat de rentemarge in een land afhankelijk is van de economische 

groei, in de zin dat verhoogde economische activiteit de projectmarge winstgevender maakt en 

de deposito's verhogen, de rentemarge versmalt (Were & Wambua, 2014).  

De werkelijkheid indiceert dat de economische groei stagneerde in 2012, 2013 en 2014 en in 

2015 was er zelfs een negatieve groei te constateren. Deze groei schoot in 2016 en 2017 weer 

omhoog met ongeveer 23% en in 2018 was er een groei van 7,77% van het reëel BBP tegen 

basisprijzen (zie figuur 2).  

De statistische interpretatie wijst uit dat de variabelen BOMV, MGVR en BKRE de rentemarge 

negatief beïnvloeden en de hypothesen tegenspreken, maar ze zijn statistisch niet significant.  
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Tabel 7b. 
VIF analyse 1 

Variable VIF 1/VIF 
MGVR 2253.75 0.0004440 
BOMV 1391.18 0.0007190 
EXCR 103.18 0.0009691 
KASR 50.17 0.0199310 
BBPR 33.21 0.0301190 
BKRE 16.66 0.0600370 
KRER 11.27 0.0887200 
LIQR 6.87 0.1455030 
BCON 6.28 0.1592490 
OVER 2.29 0.4369960 
INFL 1.97 0.5084440 
MEAN VIF  352.44 

 

Bron: Eigen bewerking 
 

De regressie vergelijking kan geschreven worden als:  

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑁𝑁𝑇𝑇𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐺𝐺𝑂𝑂
= 5,386855 + 4,681439 𝐾𝐾𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 − 0,0000000403 𝐵𝐵𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂
+ 0,000275 𝐵𝐵𝐶𝐶𝑂𝑂𝑁𝑁 + 0,132763 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅 + 0,45425 𝐿𝐿𝐼𝐼𝑄𝑄𝑅𝑅
− 1,26547 𝐵𝐵𝐾𝐾𝑅𝑅𝑂𝑂 + 0,000000000514 𝐾𝐾𝑂𝑂𝑆𝑆𝑅𝑅 − 0,000000000107 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑅𝑅
+ 0,029044 𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐿𝐿𝑂𝑂 + 0,212253 𝑂𝑂𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅 − 0,000000000000872 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑂𝑂𝑅𝑅
+ 𝜇𝜇 

 

4.3 Beschrijving model 2 
Omdat er geen muticollineariteit mag zijn bij de statistische analyses, zijn de variabelen BOMV 

en MGVR uit het model gehaald. Deze hebben namelijk een correlatie-waarde van 99,99%. De 

andere sterk gecorreleerde variabelen aan BOMV zijn BBPR en EXCR. Aangezien BBPR in 

het vorig model al statistische significantie vertoonde, is EXCR ook uit dit model gelaten. Dit 

model verklaart dus 52,74% van de variantie van de rentemarge. Er is op deze manier ook geen 

sprake van multicollineairiteit, omdat de gemiddelde VIF-waarde gelijk is aan 7,37. Als deze 

drie variabelen weggelaten worden, toont het model aan dat KRER, BCON en BBPR wel 

statistisch significant zijn.  

 

Als het kredietrisico toeneemt met 1 procentpunt, neemt de rentemarge toe met 11,93 

procentpunt. Er is dus wel een positief verband tussen het kredietrisico en de rentemarge 

vanwege het risico dat wordt genomen wanneer een lening wordt verstrekt, waarbij de 

kredietnemer door wanprestatie de betaling van de hoofdsom of de rente kan stagneren. Dit 
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resultaat is echter niet helemaal realistisch, aangezien het onderzoek de SRD rentemarge 

betreft, en de vreemde valuta kredietverlening verwerkt is in de data. 

 

Tabel 8a. 
Regressiemodel 2 

Source SS df MS Number of obs   = 40 
 

    
F(8, 31)                 = 6.44 

 

Model 1.979019 8 0.247377 Prob > F               = 0.0001 
 

Residual 1.190731 31 0.038411 R-squared           = 0.6243 
 

    
Adj R-squared    = 0.5274 

 

Total 3.16975 39 0.081276 Root MSE            = 0.18946 
 

       

RENTEMARGE Coef. Std. Err. t P>|t|      [95% Conf.   Interval]        

KRER 11.92901 2.279468 5.23 0.000 7.280004 16.57802 
BCON 0.000686 0.000261 2.62 0.013 0.000153 0.001219 
OVER 0.492194 0.420349 1.17 0.251 -0.36511 1.349502 
LIQR -0.40496 1.773127 -0.23 0.821 -4.02127 3.21136 
BKRE -3.68481 2.168009 -1.70 0.099 -8.10649 0.736877 
KASR 3.19E-10 3.18E-10 1.00 0.324 -3.29E-10 9.67E-10 
BBPR -1.07E-10 3.24E-11 -3.32 0.002 -1.73E-10 -4.14E-11 
INFL 0.015371 0.03171 0.48 0.631 -0.0493 0.080044 
_cons 5.473997 1.329294 4.12 0.000 2.762884 8.18511 

Bron: Eigen bewerking 
 

De resultaten zijn in overeenstemming met de bevindingen van Tarus et al. (2012), Were et al. 

(2014), Sharma et al. (2011) en Ghasemi, A. (2016) die concluderen dat er door risicomijdend 

gedrag, een bank met een hoger kredietrisico, de risicopremie waarschijnlijk zal afwentelen op 

de leners van krediet, wat leidt tot bredere rentemarges. Dus hoe hoger het risico, hoe hoger de 

prijszetting van leningen en voorschotten om het waarschijnlijke verlies te compenseren. 

De resultaten zijn wel tegenstrijdig met de bevindingen van Hamadi et al. (2012) betreffende 

buitenlandse banken, omdat die geen hogere tarieven hanteren voor deposito's om een hoger 

kredietrisico te compenseren. Ze kunnen uitsluitend bogen op hun reputatie als 

dochteronderneming van een grotere internationale instelling.  
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Als de bankconcentratie toeneemt met 1 procentpunt, verbreedt de rentemarge met 0,000686 

procentpunt. Dit positief verband wordt ook bevestigd door de bevindingen van Sharma et al. 

(2011), wat weerspiegelt dat banken met een grotere marktmacht een hogere kredietrente 

kunnen aanrekenen en een lagere depositorente kunnen aanbieden.  

Echter komt dit niet overeen met de bevinding van Tarus et al. (2012). Een mogelijke 

verklaring voor het negatief effect van de concentratie op de NRM in het onderzoek van Tarus 

et al. (2012) zou de aanwezigheid kunnen zijn van buitenlandse banken die lagere rentemarges 

vertonen vanwege hogere efficiëntie in hun activiteiten. Ook Hamadi et al. (2012) constateren 

voor zowel lokale als buitenlandse banken een negatieve relatie waarbij de toename van de 

concentratie vergroot tussen de lokale banken, dus de concurrentie, wat een effect heeft op het 

verlagen van de kredietrente en/of het verhogen van de depositorente.  

 

De bankconcentratie, gemeten met de HHI geeft de concentratie binnen de banksector aan, 

waarbij de drie grootste banken in Suriname (De Surinaamsche Bank, de Hakrinbank en de 

Republic Bank) het grootste aandeel binnen de sector bezitten. Het aandeel van de Republic 

Bank, als buitenlandse bank, is niet van invloed op de banksector in Suriname, omdat De 

Surinaamsche Bank en de Hakrinbank de twee grootste banken. 

Het BBP behoudt de negatieve relatie met de rentemarge, zoals de literatuur aangeeft.  

 

Tabel 8b. 
VIF analyse 2 

Variable VIF 1/VIF 

BBPR 20.68 0.0483450 
KASR 13.10 0.0763380 
BKRE 11.24 0.0889890 
KRER 4.88 0.2048650 
LIQR 2.67 0.3744410 
BCON 2.61 0.3824350 
OVER 1.97 0.5070230 
INFL 1.77 0.566161 

MEAN VIF 7.37 
 

Bron: Eigen bewerking 
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4.4 Beschrijving model 3 
Er waren in totaal drie combinaties zonder multicollineairiteit, waarbij MGVR en BOMV 

werden uitgesloten. De extra variabelen die weggelaten waren per model zijn EXCR, die een 

adjusted R-squared waarde vertoonde van 52,74% en is besproken in Tabel 7a.  

In het tweede model zonder multicollineairiteit is KRER weggelaten, waarbij de variatie van 

de rentemarge verklaard wordt voor 58,19%, de gemiddelde VIF-waarde is 7,68 en alleen de 

wisselkoers (EXCR) en het BBP (BBPR) zijn statistisch significant.  

 

Het derde model is weergegeven in tabel 9a en is tevens het beste, omdat het de hoogste 

adjusted R-squared waarde vertoonde en de variabiliteit van de rentemarge verklaart wordt 

voor 59,04%. In dit model is er ook geen sprake van multicollineariteit, wat te zien is aan een 

gemiddelde VIF-waarde van 8,55. De statistisch significante variabelen zijn de wisselkoers 

(EXCR) en het BBP (BBPR). 

 

Tabel 9a. 
Regressiemodel 3 

Source SS df MS Number of obs  = 40 
 

    
F(11, 28)             = 8.03 

 

Model 2.137733 8 0.267217   Prob > F            = 0 
 

Residual 1.032017 31 0.033291  R-squared         = 0.6744 
 

    
Adj R-squared   = 0.5904 

 

Total 3.16975 39 0.081276    Root MSE        = 0.18246 
 

       

RENTEMARGE Coef. Std. Err. t P>|t|      [95% Conf.   Interval] 
       

KRER 2.381367 2.65818 0.90 0.3770 -3.04003 7.802761 

OVER 0.092169 0.346482 0.27 0.7920 -0.61449 0.798824 

LIQR 0.486499 1.69181 0.29 0.7760 -2.96397 3.936967 

BKRE -0.16965 1.734335 -0.10 0.9230 -3.70685 3.367548 

KASR 2.40E-10 2.98E-10 0.80 0.4280 -3.68E-10 8.48E-10 

BBPR -1.19E-10 3.03E-11 -3.91 0.0000 -1.80E-10 -5.67E-11 

INFL 0.03369 0.0275 1.23 0.2300 -0.0224 0.089777 

EXCR 0.196511 0.055109 3.57 0.0010 0.084116 0.308906 

_cons 5.6538 1.23023 4.60 0.0000 3.144728 8.162872 

Bron: Eigen bewerking 
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Tabel 9b. 
VIF analyse 3 

Variable VIF 1/VIF 
BBPR 20.96 0.0477130 
EXCR 13.53 0.0739210 
KASR 13.29 0.0752210 
BKRE 8.30 0.1205220 
KRER 5.13 0.1950370 
LIQR 4.10 0.2437410 
OVER 1.55 0.6467840 
INFL 1.53 0.6524410 
MEAN VIF 8.55 

 

Bron: Eigen bewerking 

 

Als de prijs voor de US-dollar toeneemt met SRD 1, verbreedt de rentemarge met 0,196511 

procentpunt. Dit is te verklaren door de continue wisselkoersfluctuaties vanaf het derde 

kwartaal van 2015. Ook is er een stijging te zien als gekeken naar de CPI over 2009-2018 op 

zowel jaarbasis als kwartaalbasis (zie figuur 3). Het effect van de wisselkoers op de rentemarge 

komt overeen met de verwachtingen van inflatie. Het positief verband is te verklaren door de 

onzekerheid en de maatregelen die banken treffen om hun winstmarge te behouden.  

Dit resultaat is in tegenspraak met de bevindingen van Hamadi et al. (2012), Ghasemi, A. 

(2016) en Neli, B. (2015). Het risico van wanbetaling door de overheid en het daarmee 

samenhangende risico van confiscatie van particuliere activa in zowel binnenlandse als 

buitenlandse valuta zijn echter waarschijnlijk de bron van hoge rentetarieven in opkomende 

markten (Hamadi & Awdeh, 2012).  

 

Als het BBP toe met SRD 1, versmalt de rentemarge met 0,000000000119 procentpunt. Dit is 

in overeenstemming met de hypothese en met de bevindingen van Hamadi et al. (2012) en 

Taurus et al. (2012). In goede economische omstandigheden hebben banken de neiging om de 

depositorente te verhogen om meer deposito's aan te trekken om hun 

kredietverleningscapaciteit te vergroten. Tegelijkertijd kunnen zij voor leningen lagere tarieven 

in rekening brengen, aangezien kredietrisico's in goede economische omstandigheden over het 

algemeen lager zijn.  

 

KRER, OVER, LIQR, BKRE, KASR en INFL zijn statistisch insignificant.  

Ondanks BKRE niet significant is, spreekt het de hypothese wel tegen door de negatieve 

coëfficiënt. Het is contradictoir aan de bevindingen van Naceur et al. (2008) en Hamadi et al. 
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(2012). De reden hiervoor kan zijn dat de banken efficiënt zijn in hun bedrijfsvoering en de 

bemiddelingskosten voor het verstrekken van een lening lager zijn.  

4.5 Samenvatting van de resultaten 
Bij het analyseren en het vaststellen van de resultaten van dit onderzoek is er gebruik gemaakt 

van de meervoudige regressie-analyse, waarbij er een overzicht is van de beschrijvende 

statistieken van de variabelen opgenomen in het onderzoek en drie regressie-modellen, gelet 

op multicollineariteit, gemeten in procenten (tabel 6), de adjusted R-squared waarde en de VIF-

waarden.  

In model 1 was alleen het BBP statistisch significant, met aan adjusted R-squared waarde van 

55,84%, maar er was een hoge mate van multicollineariteit in dit model, waardoor het model 

ongebruikelijk is.  

In model 2 zijn de variabelen BOMV, EXCR en MGVR weggelaten, door de hoge mate van 

multicollineariteit. Hierbij is te zien dat de adjusted R-squared waarde gelijk is aan 52,74% met 

een gemiddelde VIF-waarde van 7,73. In dit model zijn er drie significant variabelen, te weten 

KRER, BCON en BBPR. Over de significantie van KRER kan er geen concrete uitspraak 

worden gedaan, omdat het onderzoek de SRD rentemarge betreft en de vreemde valuta 

kredieten samen met de SRD kredieten opgenomen zijn in de datareeks.  

Model 3 is het meest gangbare model, door de hoogste adjusted R-squared waarde en doordat 

er geen multicollineariteit is in dit model. De weggelaten variabelen zijn BOMV, BCON en 

MGVR. Uit deze analyse blijkt dat het BBP en de wisselkoers statistisch significant zijn. 

Gekeken naar de macro-economische ontwikkelingen, zijn de wisselkoersfluctuaties sinds 

2013 en de dalende trend van de economische groei tussen 2012 en 2015 merkwaardig.  
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Tabel 10.  
Overzicht hypothesen 

Variabelen Verwachting Model 1 Model 2 Model 3 

KRER Positief Positief Positief** Positief 
BOMV Positief Negatief - - 
BCON Positief Positief Positief** - 
OVER Positief Positief Positief Positief 
LIQR Positief Positief Negatief Positief 
BKRE Positief Negatief Negatief Negatief 
KASR Positief Positief Positief Positief 
BBPR Negatief Negatief** Negatief** Negatief** 
INFL Positief Positief Positief Positief 
EXCR Positief Positief - Positief** 
MGVR Positief Positief - - 
Adjusted R-Squared  0,5584 0,5274 0,5904 
Mean VIF  352,44 7,37 8,55 

Bron: Eigen bewerking 

** De P-waarde van de determinant is statistisch significant bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% of 0.05. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies 

Banken hebben een belangrijke rol in de economie van een land, omdat zij kredieten 

beschikbaar stellen aan bedrijven en gezinnen voor de financiering van respectievelijk 

investeringen en consumptie. De kredieten moeten tegen een bepaald rentepercentage 

terugbetaald worden binnen een bepaalde periode. Dit percentage is de kredietrente. Bij 

economische groei en winstgevende projecten nemen deposito’s toe, omdat het publiek zijn 

geld bij de bank belegt voor een bepaalde periode om rente hierover te verkrijgen. Dit 

percentage is de depositorente. Het verschil tussen de kredietrente en de depositorente is de 

rentemarge, waaruit banken hun winsten halen.  

De totstandkoming van de krediet- en depositorente is afhankelijk van een reeks factoren. Voor 

deze studie zijn de mogelijke factoren die een invloed uitoefenen op de rentemarge gegroepeerd 

als bankspecifieke, regelgevings-, en macro-economische variabelen. 

De bankspecifieke factoren, zijnde kredietrisico, bankomvang, bankconcentratie, 

overheadkosten, liquiditeitsrisico en bankkrediet, hebben geen significant effect op de 

rentemarge. Bankkredieten staan contradictoir ten opzichte van de hypothese.  

De enige regelgevingsvariabele, monetaire kasreserve, was ondanks de verhogingen van het 

monetair kasreservepercentage wel positief, maar niet significant. In 2013 trok de CBvS het 

SRD-kasreservepercentage op van 25% naar 30%. Ter beperking van de kredietverlening, werd 

dit in november 2015 verder verhoogd naar 35%. 

Van de macro-economische variabelen is BBP negatief en significant, en wisselkoers is positief 

en significant.  

Door instabiliteit op de binnenlandse valutamarkt en druk op de wisselkoers nam de totale 

bancaire kredietverlening af in 2015. Deze trend hield aan in 2016 en hield verband met de 

negatieve economische groei in 2014, 2015 en 2016, door verminderde economische activiteit, 

daling in koopkracht en terugbrenging van subsidies door de overheid. Vanaf 2017 begon de 

kredietverlening weer een opwaartse trend te vertonen. 

Het effect van inflatie en wisselkoersen was duidelijk merkbaar sinds 2015. Voorheen waren 

dit niet duidelijk, omdat de CBvS deviezen beschikbaar stelde aan het publiek. Importen namen 

toe en de staatsschuld ook, maar de exporten fluctueerden door schommeling van prijzen op de 

internationale markt van grondstoffen en voedselproducten. Deze ontwikkelingen hebben 

geleid tot onzekerheid in de Surinaamse samenleving en tot depreciatie van de lokale munt.  
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Aanbevelingen 

Om de significantie van de variabelen te testen zouden er data geanalyseerd kunnen worden 

over een langer tijdsbestek. Hierdoor kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de 

verschillende beleidsperioden. Er zou individueel gekeken kunnen worden naar de 

verschillende banken en de verschillende diensten die zij aanbieden. Verder kan dit onderzoek 

grondiger gedaan worden door de kredietrente en depositorente van elkaar te scheiden en het 

effect van diverse determinanten hierop te testen. De rentemarge kan ook geanalyseerd worden 

voor de vreemde valuta kredietverlening en deposito’s. De liquiditeitsratio kan ook gemeten 

worden door de liquide middelen te delen door de korte termijnschulden.  De nettorentemarge 

zou ook gebruikt kunnen worden als afhankelijke variabele. Ook zouden kunnen er andere 

onafhankelijke variabelen kunnen worden meegenomen in het onderzoek, zoals 

winstgevendheidsratio’s en bankefficiëntie.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1.  
Meting variabelen 

 Variabelen Meting Notatie 

A
fh

an
ke

lij
ke

 
va

ria
be

le
 

Rentemarge Gewogen gemiddelde kredietrente-gewogen 

gemiddelde depositorente 

RENTEMARGE 

B
an

k 
sp

ec
ifi

el
e 

O
na

fh
an

ke
lij

ke
 v

ar
ia

be
le

n 

Kredietrisico Niet presterende leningen/totaal aantal 

leningen 

KRER 

Bankomvang Totale activa BOMV 

Bankconcentratie Herfindahl-Hirschman Index (HHI) BCON 

Overheadkosten (Personeelskosten+Afschrijfkosten+Overige 

kosten)/Totale kosten 

OVER 

Liquiditeitsrisico Liquide middelen/Totale activa LIQR 

Bankkrediet Totaal aantal leningen/Totale activa BKRE 

R
eg

el
ge

vi
ng

s 
O

na
fh

an
ke

lij
ke

 
va

ria
be

le
n 

Monetaire 

kasreserve 

Effectieve kasreserve KASR 

M
ac

ro
-e

co
no

m
is

ch
e 

 
O

na
fh

an
ke

lij
ke

 v
ar

ia
be

le
n 

Bruto Binnenlands 

Product (BBP) 

Jaarlijkse BBP tegen basisprijzen BBPR 

Inflatie variatie tussen de maand(en) in het lopende 

jaar en dezelfde maand(en) van het jaar 

daarvoor 

INFL 

Wisselkoers Officiële USD-SRD wisselkoers (Verkoop) EXCR 

Maatschappelijke 

geldvoorraad 

M1+Overige deposito’s+Effecten, andere 

dan aandelen 

MGVR 

Bron: Auteur 



 
 

Bijlage 2.  
Variabelen en bronnen 

 Variabelen Notatie Bron 

A
fh

an
ke

lij
ke

 
va

ria
be

le
 

Rentemarge RENTEMARGE Thomas S. Y. Ho en Anthony Saunders 

(1981), Tarus et al. (2012), Aboagye et al. 

(2008),  Maureen Were & Joseph Wambua 

(2014), Neli. (2015), Sharma et al. (2011) 

Ghasemi (2016), Hamadi et al. (2012) 

B
an

k 
sp

ec
ifi

el
e 

O
na

fh
an

ke
lij

ke
 v

ar
ia

be
le

n 

Kredietrisico KRER Tarus et al. (2012) 

Bankomvang BOMV Maureen Were en Joseph Wambua (2014) 

Bankconcentratie BCON Tarus et al. (2012) 

Overheadkosten OVER Naceur et al. (2008) 

Liquiditeitsrisico LIQR Were et al. (2014), Sharma et al. (2011), 
Hamadi et al. (2012) 
 

Bankkrediet BKRE Diko, A. (2019), Naceur et al. (2008), 

Wong Chung, I. (1997) 

R
eg

el
ge

vi
ng

s  
O

na
fh

an
ke

lij
ke

 
va

ria
be

le
n 

Monetaire 

kasreserve 

KASR Were et al. (2014) 
Diko, A. (2019) 
 

M
ac

ro
-e

co
no

m
is

ch
e 

 
O

na
fh

an
ke

lij
ke

 v
ar

ia
be

le
n 

Bruto Binnenlands 

Product (BBP) 

BBPR Callen, T. (2020), Mankiw, N. (2000) 
Were et al. (2014) 

Inflatie INFL Tarus et al. (2012), Were et al. (2014) 

Wisselkoers EXCR Hamadi et al. (2012), Mankiw, N. (2000) 
 

Maatschappelijke 

geldvoorraad 

MGVR Asmundson, I., & Oner, C. (2012) 

Khan, M., & Jalil, A. (2020), Mankiw, N. 

(2000), Neli, B. (2015) 
Bron: Auteur 
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