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 Kleine overlevingskansen bananensector 
DBS 
01.08.08. 

De VS wil samen met de Latijns- en Zuid- Amerikaanse landen verlaging van 176 
euro per ton aan invoerrechten om hun bananen kwijt te raken op de Europese 
markt. Als de EPA ervoor zorgt dat de invoerrechten niet lager dan 140 euro 
wordt, kan er nog steeds 2 euro winst behaald worden per doos voor Sur. 

 

 Regering investeert miljoenen euro`s om verkoop SBBS te vergemakkelijken 

De West 
13. 08. 08 

De regering heeft miljoenen euro`s uitgegeven om de licentiegelden van de 
Stichting Behoud Bananensector Suriname te betalen zodat deze een duidelijke 
marktpositie krijgt en uiteindelijk verkocht kan worden op de internationale 
markt. Er zijn al twee verkooprondes geweest.   

  

 EU erkent goede potentie Surinames bananenindustrie 

DBS 

1 mrt 2006 

 

Ter versterking en continuering van de bananenindustrie in Suriname, heeft 
gisteren op het ministerie van PLOS, de ondertekening plaatsgehad van een 
financieringsovereenkomst tussen het ministerie van PLOS en de Europese Unie 
ter waarde van 4.46 miljoen euro.  

 
  

 Surinaamse bacoven krijgen het moeilijk op Europese markt 

Times 

3 mei 2007 

 

De EU heeft de ACP-landen voorgesteld een nultarief en een nulquotumsysteem 
voor bacoven in de Europese Gemeenschap in te voeren. Suriname en andere 
ACP-landen zullen daarbij een 30 jaren oude voorkeurspositie moeten inleveren. 
Voor de ACP-landen schijnt geen andere oplossing mogelijk dan efficiëntere 
bedrijfsvoering en verlaging van de productiekosten. 

 
 

 Hiwat verdedigt ACP-babanen 

DWT 
26-Feb-08 

Ambassadeur Hiwat verdedigt vandaag 't standpunt van ACP-bananen 
producerende landen bij WTO in Geneve/ voert vandaag namens ACP 
bespreking met WTO-baas Pascal Lammy om aan te geven dat verlaging of 
afschaffing v.EU-importtarief v.176 euro p/ton desastreus 

 

 Padieprijs bereikt recordhoogte 

DWT 
7-Mar-08 

Opkoopprijs v.e.baal natte padie van 79 kg, heeft bij de voorjaarsoogst een 
recordhoogte bereikt v.50 SRD/Sh.Guptar wijst erop dat de vooruitzichten 
v.d.markt op dit moment intern.heel hoog is/ zelfs sprake v.grotere vraag, dan 
aanbod 

 

 Recordproductie SBBS in 2007: exportwaarde bacoven stijgt naar US$ 20 milj. 

DWT 
10-Mar-08 

De verhoogde inkomsten zijn behaald, vanwege de gunstige prijzen 
o.d.wereldmarkt en een toename v.20% v.d.productie/ komt neer op  iets meer 
dan 56.000 ton geëxporteerde bacoven/ dit is te danken a.d.efficientere 
bedrijfsvoering die wordt gevoerd binnen SB 

  



 EU complimenteert Surinaamse bananensector 

DBS 
14-Mar-08 

Tijdens WTO m.d.EU heeft EU de herstructurering v.Sur.bananen-sector belicht/ 
dit wordt als een v.d. successen ervaren/ bananenexport v.sur.is in vergelijking 
met 2006 en 2007 toegenomen met 20,4%/ onder de caribische 
bananenproducerende landen is Sur. De 

 

 SBBS sluit deuren Jarikaba 

DWT 
19-Mar-08 

Jarikaba branche van SBBS is vanaf vandaag voor onbepaalde tijd 
gesloten/Reden: verstoring arbeidsrust door krachten buiten 't bedrijf/gevolg: 't 
bedrijf derft dagelijks netto 100.000US$ aan inkomsten/ arbeidsrust in Nick.is 
gisteren o.d.valreep veilig gesteld. 

 

 Regering maakt zich zorgen over Jarikaba 

TOS 
20-Mar-08 

VP maakt zich zorgen over ontwikkelingen i.d.bacovensector/ tijdelijke sluiting 
v.h. emplacement v.Jarikaba noemt hij zorgwekkend, maar vertrouwt erop dat 
sticht.bestuur zkn.in goede banen leidt/ ontkent dat er politiek wordt bedreven / 
er is frequent co 

 

 

 

 

 

 

 Verruimd bananenquotum 

 Bacove sector heeft rijstsector overtroffen 
 


