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Een nieuwe industriële maatschappij werd opgericht, welke zich o.a.
op het aannemersbedrijf zal toeleggen.
Verwacht wordt, dat er ten slotte toch een bierbrouwerij tot stand
zal komen, zij h»t dan geen grote onderneming; wellicht zal niet inheems
kapitaal gewerkt worden.
Een derde hygiënische wasserij werd te Paramaribo geïnstalleerd.
Recente onderzoekingen hebben de aanwezigheid in den Surinaamsen
bodem aangetoond van verscheidene tot dusver niet ontgonnen m i n e r a l e n , in verschillende delen des lands; in de meeste gevallen zal de
mogelijkheid van economische exploitatie nog moeten blijken.
Het volgend jaar zal aan beide kanten der Surinamerivier bauxiet
gedolven kunnen worden (exploitatie Roracconccssie), terwijl op Onoribo
dus niet te ver in het binnenland, nieuwe grote afzettingen aangetroffen
zijn.
De f i n a n c i e e 1-e c o n o m i s c h e coördinatie commissie, welke
dezen zomer te Paramaribo bijeenkwam, is tot de conclusie gekomen,
dat Suriname's monetaire en budgetaire positie gezond is, hoewel eredietrestrictie voorlopig gehandhaafd zou moeten blijven, totdat de
betalingsbalans in herstel zou zijn, waarna algemene liberalisatie in het
handelsverkeer mogelijk zou zijn. Ook de president van de Nederlandsche Bank, die wat later Suriname bezocht, achtte de economische toestand niet ongezond en zag geen reden tot ongerustheid over de betalingsbalans. Deze laatste intussen is gebleken voor 1952 in evenwicht
te zijn en voor 1951 zelfs een overschot te hebben gelaten.
In 1951 heeft de Maatschappij voor het Nationaal Herstel („Herstelbank") één millioen gulden Sur. courant aan Suriname geleend, t o t het
uitvoeren van projecten in het belang der economische ontwikkeling.
De Surinaamsche Volkscredietbank had tot eind Juni van dit jaar 7000
debiteuren, die in totaal 3,1 millioen schuldig waren. Vooral het landbouwcrediet is uitgebreid kunnen worden; de bank werkt thans met
winst. Haar kapitaal is versterkt, door d a t De Surinaamsche Bank ten
haren behoeve een millioen gulden ter beschikking der landsregering
gesteld heeft. In Nickerie is een filiaal der V.C.B, geopend.
De effectenhandel („beurscall") bepaalt zich vrijwel geheel t o t transacties in de 3 % obligaties (premielening) van het gouvernement; een
enkele maal worden ook de pandbrieven der Sur. Hypotheekbank
verhandeld.
De sanering van den h a n d e l is een moeilijk probleem gebleven;
de te grote voorraden slonken wel gaandeweg, maar de kooplust van het
publiek, gericht op importgoederen, werd nog als te groot beschouwd
en de credietbeperking is dan ook gehandhaafd. Natuurlijk moet er
rekening mede gehouden worden, d a t men ook in Suriname gebruik
wenst t e maken van de producten der moderne techniek (koelkasten,
electrische apparaten, enz.) welke nu eenmaal alleen door import uit het
buitenland te verkrijgen zijn; in het eerste halfjaar 1952 werden 81
personenauto's ingevoerd, behalve bussen, vrachtwagens en tractoren.
Ondanks het verzet van den kleinhandel, die zich benadeeld achtte,
is de contingentering niet geheel prijsgegeven. Op den weg naar de
liberalisatie is intussen een belangrijke stap gedaan kunnen worden,
hoewel er nog verboden en gecontingenteerde artikelen overgebleven
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