Suriname bevordert betrekkingen met
Caribbean Export om handel te stimuleren
•

Surinaamse Regeringsdelegatie houdt besprekingen op hoog niveau met Caribbean
Export

•

Suriname gaat een regionaal distributiecentrum vestigen op Barbados

•

Caribbean Export committeert zich Surinaamse bedrijven te ondersteunen met een
reeks van op maat gemaakte interventies.

Bridgetown, BARBADOS
Op donderdag 7 april j.l. benadrukte Z.E. Albert Ramdin, Minister van Buitenlandse Zaken,
International Business en Internationale Samenwerking, de immense mogelijkheden voor export
tijdens een topontmoeting tussen de Regering van Suriname en de Caribbean Export
Development Agency, op het hoofdkantoor van dit Agentschap gevestigd te Barbados.
De delegatie, bestaande uit Z.E. Armand Achaibersing, Minister van Financiën en Planning
alsmede Z.E. Parmanand Sewdien, Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, andere hoge
regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de Surinaamse particuliere sector
beijverden zich het raamwerk en de ondersteuningsmechanismen om export naar Barbados en
het Caribisch gebied in ruimere zin te verwezenlijken door middel van het verdiepen van de
samenwerking met dit regionale export ontwikkelingsagentschap .
" Caribische export is hoogst noodzakelijk... gezien het feit dat wij onze economie weer op gang
proberen te brengen [en] export is daar een belangrijk onderdeel van" deelde Minister Ramdin.
Met mogelijkheden in de export van voedselproducten uit Suriname deelde Min. Ramdin zijn
visie over de oprichting van een regionaal distributiecentrum op Barbados, welke in staat is in te
spelen op de Caribische Gemeenschappelijke Markteconomie (CSME) en zodoende
ondersteunend is aan de intergatie in de regio.
"Als een verwerkingszone is het een groot voordeel voor Suriname omdat het inkomen zal
genereren, exportmogelijkheden, werkgelegenheid... en alleen door samen te werken geloven
wij dat de landen in het Caribisch gebied beter kunnen presteren" deelde Min. Ramdin.
Tijdens de bijeenkomst heeft Min. Ramdin ook de noodzaak om niet-tarifaire belemmeringen
weg te nemen om de regionale handel te vergemakkelijken aan de orde gesteld. Gehoopt wordt
dat verbeterde relaties met Caribbean Export meer Surinaamse bedrijven in staat zal stellen in te

spelen op de steun die beschikbaar is door de reeks van interventies van dit Agentschap, welke
gefinancierd wordt door de Europese Unie, via het 11de EDF (Europees Ontwikkelingsfonds)
Regionaal Programma voor de Ontwikkeling van de Particuliere Sector.
Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, deelde zijn enthousiasme over de
hernieuwde samenwerking met Suriname, aangezien het Agentschap zich richt op het
wereldwijd bevorderen van de Caribische handel en het aansturen van directe buitenlandse
investeringen richting de regio.
"Wij zijn verheugd om samen met onze Surinaamse partners te werken aan het versterken van
het export concurrentievermogen van de particuliere sector en om directe buitenlandse
investeringen naar Suriname aan te trekken".
De regering van Suriname zal in de komende maanden het Suriname Investment and Trade
Agency (SITA) oprichten om de particuliere sector van het land te ondersteunen. Caribbean
Export heeft toegezegd met Suriname samen te werken om een reeks interventies te
coördineren, waaronder een investeringsforum, workshops over de EPA om het begrip in de
particuliere sector te vergroten en de ontwikkeling van verbeterde handelsplatforms zoals ecommerce. Daarnaast is een conferentie van de creatieve industrieën gepland voor het laatste
kwartaal van het jaar om de handel in de culturele- en creatieve sector alsmede bij de jeugd te
stimuleren.

Over Caribbean Export
Caribbean Export is de toonaangevende regionale handels- en investeringspromotie Agenstschap
in de landengroep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACP). Wij richten ons op
het versnellen van de economische transformatie van het Caribisch gebied en werken samen met
de particuliere sector om de export te vergroten, directe buitenlandse investeringen aan te
trekken en zinvolle banen te creëren. Momenteel voeren wij het Regionale Programma voor de
particuliere sector uit, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Elfde
Europees Ontwikkelingsfonds (EDF).

Meer informatie over Caribbean Export is te vinden op www.carib-export.com.
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