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Samenvatting

Suriname is een kleine economie die gedragen wordt door de overvloedige natu-
urlijke rijkdommen van het land. De winning en verwerking van de aanzienlijke 
bauxiet-, olie- en goudvoorraden waren in het verleden goed voor ongeveer 30 
procent van het bruto binnenlands product (BBP) en maar liefst 90 procent van de 
export. De landbouw is een andere belangrijke economische sector, die de jong-
ste jaren heeft bijgedragen aan meer dan 10 procent van de export. Deze sector 
is wel geconcentreerd en ook afhankelijk van grondstoffen. Samen nemen de twee 
sectoren naar schatting 40 procent van de totale werkgelegenheid van het land 
voor hun rekening. De Surinaamse economie wist begin deze eeuw sterk te prof-
iteren van gunstige prijzen op de wereldmarkt voor de exportprijzen van zijn 
grondstoffen. Dit resulteerde in de periode 2001–2013 in een reële groei van het 
BBP met 4,7 procent per jaar.

Aan die sterke stijging van de grondstoffenprijzen is de jongste jaren echter 
een einde gekomen. Dit veroorzaakte een inkrimping van de economie, hetgeen 
aangeeft hoe afhankelijk Suriname is van de winningssector. De inkomsten uit 
goud, olie en bauxiet worden door de Overheid van Suriname (OvS) doorgest-
roomd in de vorm van significante werkgelegenheid in de publieke sector. Naast 
de winningsindustrie is er ook nog de private sector. Deze is over het algemeen 
onderontwikkeld en bestaat overwegend uit bedrijven die zich toeleggen op niet-
verhandelbare diensten, veelal gerelateerd aan de winningsindustrie. Deze kwets-
baarheid voor schommelingen van de grondstoffenprijzen heeft ertoe geleid dat 
de Overheid en het maatschappelijk middenveld steeds meer pleiten voor econo-
mische diversificatie en door de private sector gestuurde groei.

Dit rapport bevat informatie voor OvS-strategieën die gericht zijn op diver-
sificatie van de economie, met een accent op het verhogen van private in-
vesteringen en het wegnemen van beperkingen voor het concurrentievermo-
gen in de landbouw en de winningsindustrie. Recent beleidsonderzoek naar 
diversificatie maakt de voordelen duidelijk van het ontwikkelen van betere produc-
ten en het betreden van nieuwe markten, naast het ontwikkelen van nieuwe indus-
trieën. ‘Hoe’ men produceert en exporteert, qua productkwaliteit, kan belangrijker 
zijn dan ‘wat’ men produceert en exporteert. Suriname heeft bestaande produc-
tiecapaciteit en overvloedige natuurlijke hulpbronnen in de landbouw en de win-
ningsindustrie, wat een relatief voordeel aangeeft. Deze twee elementen bieden 
ook de mogelijkheid om substantiële inkomsten uit de export te genereren en dat 
is gezien de huidige economische uitdagingen een belangrijke beleidsdoelstell-
ing van de OvS. De huidige productie en export zijn echter geconcentreerd in 



6 ●   Suriname Sector Competitiveness Analysis

enkele grondstoffen en beide sectoren kampen met beperkingen voor groei. Dit 
rapport bevat beleidsaanbevelingen om de OvS te begeleiden bij inspanningen 
die een klimaat mogelijk maken dat nieuwe investeringen en een groter concur-
rentievermogen bevordert voor de landbouw en de winningsindustrie.

Landbouwsector

Suriname beschikt over een overvloed aan grond en water en gunstige teeltom-
standigheden voor vele producten die in de binnenlandse vraag zouden kunnen 
voorzien (en de huidige import van landbouwproducten zouden kunnen vervan-
gen) en die men naar de Caribische en mondiale markten zou kunnen exporteren. 
De landbouw is een traditionele groeisector. Rijst, bananen, vis en garnalen zijn 
reeds belangrijke exportproducten. Suriname heeft talentvolle agrarische onder-
nemers. Verschillende bestaande verwerkende bedrijven zijn gecertificeerd vol-
gens internationale normen. Tevens is er belangstelling van buitenlandse bedri-
jven uit de agrosector voor potentiële nieuwe investeringsmogelijkheden.

De sector heeft echter te kampen met grote beperkingen. Exporteurs van land-
bouwproducten noteren problemen met naleving van kwaliteit en toegang tot de 
markt. Er is slechts een beperkt aantal laboratoria voor de certificering van voed-
selveiligheid en bedrijven kampen met niet-tarifaire handelsbelemmeringen in tal 
van exportmarkten. De binnenlandse arbeidskosten zijn hoog en grote landgoe-
deren zijn vaak afhankelijk van arbeidsmigranten uit andere Caribische landen. Het 
grootste deel van de gronden is eigendom van de overheid en de processen en 
vereiste procedures voor toegang tot land zijn veelal onduidelijk, zeker voor bu-
itenlandse investeerders. Er zijn agrarische staatsbedrijven met onderbenutte pro-
ductiemiddelen, maar de inspanningen voor meer particuliere investeringen door 
privatisering of concessies zijn tot dusver beperkt gebleven.

Een verhoging van de landbouwproductie, onder meer door productdiversifi-
catie en het aanboren van nieuwe exportmarkten, vereist een aanzienlijke stimuler-
ing van nieuwe particuliere investeringen in de Surinaamse agrosector. Maar om-
dat het investeringsklimaat de bewegingsvrijheid van de sector beperkt, zullen er 
proactieve hervormingen van de OvS vereist zijn teneinde een gunstig klimaat tot 
stand te brengen voor investeringen in de agrosector. De ervaring van de Wereld-
bankgroep is dat een doelgerichte sector- of ‘subsector-’gerichte benadering het 
meeste effect kan sorteren voor het genereren van concrete investeringen uit deze 
initiatieven voor het hervormen van de agrosector en het bevorderen van 
investeringen.

Dit rapport presenteert de bevindingen van een ‘scan’ van de agrosector met 
het oog op het identificeren van subsectoren met goed potentieel voor het 
aantrekken van investeringen. De analyse bekijkt nieuwe investeringen in de sub-
sector zowel vanuit het oogpunt van de potentieel commerciële aantrekkelijkheid 
voor nieuwe investeerders als in het licht van de potentiele bijdrage van dergelijke 
investeringen aan economische ontwikkelingsdoelstellingen in Suriname. De scan 
houdt verder ook rekening met specifieke beperkingen voor nieuwe investeringen 
en de export en beoogt kansen te identificeren die ‘quick wins’ of snelle resultaten 
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kunnen opleveren in het aantrekken van nieuwe investeringen. Het doel van de 
analyse is subsectoren te identificeren waar doelgerichte inspanningen ter bev-
ordering van investeringen die op relatief korte termijn resultaten kunnen oplev-
eren. Het doel is dus niet subsectoren te identificeren of te prioritizeren op basis 
van het algemeen belang ervan voor de landbouwsector of de economie.

De subsectoren die een groot potentieel hebben voor het aantrekken van 
nieuwe investeerders en het genereren van ontwikkelingsvoordelen voor Su-
riname zijn: groenten/fruit, granen/dierenvoer, kokosnoten, varkensvlees en 
aquacultuur. De belangrijkste aanbeveling van het rapport is twee van deze sub-
sectoren te selecteren voor prioritaire ondersteuning en vervolgens een cam-
pagne voor te bereiden en uit te voeren die investeringen en strategische her-
vormingen zal bevorderen. Een overzicht van verdere aanbevelingen is opgenomen 
in Tabel i hieronder.

Winningssector

De winningsindustrieën spelen een centrale rol in de Surinaamse economie. Baux-
iet was het grootste deel van de vorige eeuw de dominante industrie. De winning 
en export zijn recent echter tot stilstand gekomen vanwege uitputting van de 
toegankelijke voorraden. Goud heeft zich ontpopt als de belangrijkste winningsin-
dustrie. Deze industrie omvat private industriële goudmijnen en substantiële am-
bachtelijke en kleinschalige mijnbouwoperaties (AKM) die een belangrijke bron 
van werkgelegenheid vertegenwoordigen. De nationale oliemaatschappij Staat-
solie slaagt er al decennialang in onshore-olie te winnen tegen lage kosten en 
onlangs zijn nieuwe perspectieven voor offshore-olie geïdentificeerd.

Er is potentieel voor een nog grotere bijdrage van de sector aan de Surinaamse 
economie. Er zijn aanwijzingen voor significant extra winningspotentieel, en dit 
zowel in de bestaande industrieën als bij nieuwe delfstoffen. Benutting van dit 
potentieel zou hogere exportinkomsten, nieuwe investeringen en banen kunnen 
opleveren en de afhankelijkheid van de bestaande sleutelsectoren kunnen vermin-
deren. Ook is er ruimte voor een beter beheer van de winningsindustrieën en dat 
kan op de lange termijn aan de gehele bevolking ten goede komen. Dit kan bi-
jvoorbeeld door bestaande informele activiteiten te introduceren in de formele 
economie en het sociaal en milieugerelateerd beheer te verbeteren.

Er zijn echter veel factoren die de sector ervan weerhouden om het volle po-
tentieel te bereiken. Zo is er niet veel betrouwbare geologische informatie over 
delfstofvoorraden die kan worden gebruikt om het investeringspotentieel te bev-
orderen. Het juridisch en institutioneel kader voor milieugerelateerde en sociale 
bescherming is onderontwikkeld en dit veroorzaakt onzekerheid over de voor-
waarden en gevaar voor schadelijke gevolgen. Het gehele juridisch en institution-
eel kader voor de sector is aan hervorming toe. Mijnbouwrechten worden slecht 
beheerd, het juridisch kader geeft de staat aanzienlijke discretionaire bevoeg-
dheid bij het onderhandelen over investeringen, en de institutionele capaciteit om 
de sector te reguleren is zwak en versnipperd over verschillende instellingen. Er is 
weinig gedaan aan het ontwikkelen van lokale toevoerketens teneinde verbindin-
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gen tot stand te brengen tussen investeringen in de winningsindustrie en de rest 
van de Surinaamse economie.

Dit rapport analyseert het ondernemingsklimaat voor de winningsindustrie te-
neinde opties te identificeren voor het aantrekken van nieuwe investeringen en 
tegelijkertijd het bestuur van de winningsindustrieën beter te verbeteren zodat er 
positievere en duurzamere voordelen kunnen worden gerealiseerd voor de Suri-
naamse economie en bevolking. In de eerste plaats wordt aanbevolen het po-
tentieel van Suriname op het gebied van delfstoffen beter te begrijpen en te 
bevorderen en tegelijkertijd essentiële sociale, milieugerelateerde, juridische 
en institutionele, alsmede sectorale beleidshervormingen te implementeren. 
Specifieke aanbevelingen zijn in Tabel ii hieronder opgenomen.

Overzicht Van Beleidsaanbevelingen

TABEL I Aanbevolen Prioritaire Hervormingen voor de Landbouwsector

Aandachtsgebied Specifieke aanbevolen actie

Prioritaire 
ondersteuning ter 
bevordering van 
investeringen in 
subsectoren

Selecteer twee subsectoren voor investeringspromotie uit de lijst van sectoren met 
investeringspotentieel op de korte termijn: groenten/fruit, granen/veevoer, kokosnoten, 
varkensvlees en aquacultuur.

Strategische actieplannen ontwikkelen en uitvoeren gericht op beleidshervorming ter 
bevordering van investeringen in de twee subsectoren. Door middel van diepgravend 
onderzoek van elke subsector: de belangrijkste investerings- en exportbeperkingen identificeren; 
hervormingsplannen ontwikkelen die de beperkingen verlichten; waardevoorstellen voor 
investeerders en lijsten van investeerdersdoelgroepen opstellen; handreikingen inleiden voor 
lokale en buitenlandse investeerders door ondersteuning in de vorm van informatie en het elkaar 
helpen vinden (match-making).

Een inter-ministeriele taakgroep Projectuitvoering oprichten voor het uitvoeren van deze 
investeringspromotieplannen, wellicht in samenwerking met MHIT, LVV en IDCS.

Verbetering van 
het algemeen  
investeringsklimaat 
voor de agrosector

Beperkingen voor toegang tot exportmarkten voor de agrosector aanpakken, met name 
door de inspecties en certificeringsfaciliteiten voor voedingskwaliteit te verbeteren; door de 
markttoegang te verbeteren, in het bijzonder door niet-tarifaire handelsbelemmeringen aan 
te pakken in CARICOM; en door boeren meer technische ondersteuning te bieden zodat zij 
aan de normen kunnen voldoen. Deze hervormingen dienen te worden gecoördineerd met de 
programma’s van andere ontwikkelingspartners actief in de betreffende subsectoren.

Inventarisatie en publicatie van de bestaande procedures en eisen voor toegang tot land 
voor investeringen in de landbouw teneinde potentiële geïnteresseerde investeerders meer 
transparantie en informatie voor investeringsbesluiten te bieden.

Institutioneel raamwerk voor het bevorderen van investeringen verduidelijken door de 
oprichting van één overheidsinstantie die bevoegd wordt voor het bevorderen van investeringen 
en door de bevoegdheid van deze instantie wettelijk te regelen in het kader van de herziening 
van Investeringswet.

Private investeringen in agrarische staatsbedrijven aantrekken, op basis van informatie 
verkregen uit een interne toetsing—uit te voeren door de OvS—van de juridische en 
beleidsmatige eisen voor het bevorderen van privatiseringen en het opstellen van een 
actieplan voor het prioritizeren en samenstellen van specifieke investeringsmogelijkheden voor 
ondernemingen. 

Het beleidskader voor investeringen verbeteren ter bevordering van investeringen in 
de landbouw en directe buitenlandse investeringen in het algemeen, door de wettelijke 
bescherming van investeerders te verbeteren en de investeringsstimulansen bij te werken in een 
herziening van de Investeringswet.
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TABEL II Aanbevolen Prioritaire Hervormingen voor de Winningssector

Aandachtsgebied Specifieke aanbevolen actie

Bevordering  
van het potentieel 
voor delfstoffen

Een uitvoerig geologisch programma financieren en introduceren voor het verzamelen, 
interpreteren en stimuleren van nieuwe geologische gegevens betreffende de 
beschikbaarheid van delfstoffen.

Sociale en 
milieugerelateerde 
zaken

Het programma betreffende kwik bevorderen voor een verdere afname van het gebruik 
van kwik in de goudwinning, specifiek met het oog op ratificatie van het Minamata-verdrag 
inzake kwik.

Een strategische sociale en milieugerelateerde beoordeling verrichten teneinde specifieke 
behoeften te identificeren voor een beter sociaal en milieugerelateerd beheer, een consensus 
over hervormingsplannen te bereiken onder belanghebbenden en passende hulpmiddelen 
voor strategische planning te verkrijgen.

Juridische en 
institutionele 
hervormingen

Voortgang maken met de herziening van de mijnbouwwet, met een focus op een 
vermindering van ruimte voor discretionaire bevoegdheid voor investeringsstimulansen en 
een versterking van het kader voor mijnbouwrechten.

Voor de subsector Mijnbouw: Een institutionele beoordeling verrichten met het oog op 
het vaststellen van specifieke plannen voor het oprichten van een Delfstoffen Instituut

Voor de subsector Olie: Beleid maken voor de scheiding van de regelgevende 
en operationele taken van Staatsolie en een plan opstellen voor een afzonderlijke 
regelgevende instantie

Hervormingen per 
sector

Als prioriteit in het sectoraal beleid, maak door een beleid te maken dat de respectieve 
rollen van de overheid en de private sector uiteenzet voor het ontwikkelen van 
de winningsindustrie teneinde duidelijkheid te verschaffen, richting te geven aan 
overheidsplannen en informatie te verstrekken voor investeringsbesluiten.

Voortgang maken met het Winningsindustrieën Transparantie Initiatief teneinde de 
transparantie van overheidsinkomsten uit de winningssector te vergroten.

Analyses voor de 
langere termijn

Bestaande leveranciersrelaties beoordelen tussen grote winningsoperaties en lokale 
toeleveranciers en ontwikkelingskansen en -behoeften identificeren voor toeleveranciers 
teneinde meer verbindingen tot stand te brengen tussen de winningssector en de rest van de 
economie.

Fiscale modellen opstellen van verschillende scenario’s voor fiscale kaders teneinde 
meer inzicht te verkrijgen in de implicaties ervan voor het realiseren van inkomsten en het 
aantrekken van investeringen.
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Executive Summary

Suriname is a small economy driven by its abundant natural resources. The extrac-
tion and processing of its significant bauxite, oil, and gold deposits have histori-
cally accounted for around 30 percent of gross domestic product (GDP) and as 
much as 90 percent of exports. Agriculture is another important sector of the 
economy, contributing more than 10 percent of exports in recent years, but it is 
concentrated and dependent on commodities as well. The two sectors together 
account for an estimated 40 percent of total employment in the country. Surina-
me’s economy benefitted significantly from favorable global prices for its com-
modity export prices early this century, achieving real GDP growth of 4.7 percent 
per year from 2001 to 2013.

As the commodity boom ended in recent years, however, the economy began 
to contract, reflecting Suriname’s dependence on the extractives sector. The Gov-
ernment of Suriname redistributes revenue earned from gold, oil, and bauxite 
through significant public sector employment. Outside of the extractives sector, 
the private sector is generally underdeveloped, with most firms engaged in non-
tradable services often linked to extractives. This vulnerability to commodity price 
fluctuations has led to increased calls for economic diversification and private 
sector-led growth from government and civil society in Suriname.

This report seeks to inform the Government of Suriname about strategies 
to diversify the economy, with a focus on increasing private investment and 
removing constraints to competitiveness in agriculture and extractives. Recent 
policy research about diversification highlights the benefits of developing better 
products and entering new markets, in addition to developing new industries. 
‘How’ you produce and export, in terms of product quality, can be more important 
than ‘what’ you produce and export. Suriname has existing productive capacity 
and abundant natural resources in agriculture and extractives, indicating a com-
parative advantage. Both also offer the potential to generate substantial export 
revenue, a key policy goal of the Government of Suriname given the current eco-
nomic challenges. But current production and export is concentrated in a few 
commodity products, and both sectors face constraints to growth. This report 
provides policy recommendations to guide the Government of Suriname in its ef-
forts to create an enabling environment that facilitates new investment and in-
creased competitiveness in agriculture and extractives.
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Agriculture Sector

Suriname has abundant land and water and a favorable growing environment for 
many products that could supply domestic demand (replacing current agricultural 
imports) and be exported to the Caribbean and global markets. Agriculture has 
been a traditional growth sector, and rice, bananas, fish, and shrimp are already 
important export products. Suriname has talented agro-entrepreneurs, several ex-
isting processing facilities have been certified to international standards, and for-
eign agribusiness firms have expressed interest in potential new investment 
opportunities.

However, the sector faces significant constraints. Agricultural exporters report 
challenges with quality compliance and market access; laboratory facilities for food 
safety certification are limited, and firms face non-tariff barriers in many export 
markets. Domestic labor costs are high, and large estates often rely on migrant 
workers from other Caribbean countries. The majority of land is publicly owned, 
and processes and procedural requirements to access land are not transparently 
understood, especially for foreign investors. There are state-owned agricultural 
estates with underutilized productive assets, but efforts to increase private invest-
ment such as through privatization or concessions have been limited.

To increase agricultural production, including diversifying products and target-
ing new export markets, there is significant need to stimulate new private agribusi-
ness investment in Suriname. Given the investment climate constraints facing the 
sector, proactive reforms by the Government of Suriname will be necessary to 
improve the enabling environment for agribusiness investment. World Bank Group 
experience is that a targeted industry or ‘subsector’ approach can be the most 
effective way to generate concrete investments from such agribusiness reform and 
investment promotion efforts.

This report presents the findings of an agribusiness ‘sector scan’ to identify 
subsectors with high potential for investment attraction. The analysis considers 
both the potential commercial value to new investors and the potential develop-
ment value to Suriname of new investment in the subsector. The scan also consid-
ers specific constraints to new investment and exports, with the goal of identifying 
opportunities for ‘quick wins’ in terms of attracting new investment. The purpose 
of the analysis is to identify subsectors for initial value chain support and invest-
ment promotion efforts, not to identify or prioritize subsectors based on their 
overall importance to the agriculture sector or economy.

The subsectors identified as having high potential to attract new investors 
and generate development benefits for Suriname are fruits and vegetables, 
cereals and animal feed, coconuts, pork, and aquaculture. The main recom-
mendation of the report is to select two of these subsectors for priority support, 
and then design and implement a strategic reform and investment promotion 
campaign. Additional recommendations are summarized in Table iii below.
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Extractives Sector

The extractive industries play a central role in Suriname’s economy. Bauxite has 
been the dominant industry for most of the past century, although extraction and 
exports have come to a halt recently as accessible reserves were exhausted. Gold 
has emerged as the primary extractive industry, including private industrial gold 
mines and substantial artisanal and small-scale mining (ASM) operations that rep-
resent a significant source of jobs. The state oil company Staatsolie has been suc-
cessfully extracting low-cost onshore oil for decades, with new prospects for off-
shore oil recently identified.

There is potential for even greater contribution of the sector to Suriname’s 
economy. There is evidence of potential for significant additional extraction, both 
in the existing industries and of new minerals. Exploiting this potential could in-
crease export revenue, generate new investment and jobs, and decrease depen-
dency on the existing core industries. There is also scope to better govern the 
extractive industries to benefit the entire population in the long term, such as 
through bringing existing informal activates into the formal economy and improv-
ing social and environmental management.

However, many factors constrain the sector from achieving its full potential. 
There is little reliable geological data about Suriname’s mineral reserves that could 
be used to promote investment potential. The legal and institutional frameworks 
for environmental and social protection are underdeveloped, creating uncertainty 
about requirements and risk of harmful impact. Indeed the legal and institutional 
framework for the sector as a whole needs reform; there is poor management of 
mining titles, the legal framework leaves significant discretion with the state to 
negotiate investment deals, and institutional capacity to regulate the sector is 
weak and fragmented across institutions. There has been little development of 
local supply chains to create linkages between extractive investments and the rest 
of the Surinamese economy.

This report analyzes the enabling environment for the extractives sector to 
identify options to attract new investment while at the same time better governing 
the extractive industries to achieve more positive and sustainable benefits for the 
economy and people of Suriname. The main recommendation is to better un-
derstand and promote Suriname’s mineral potential, while at the same time 
implementing critical social and environmental, legal and institutional, and 
sector policy reforms. Specific recommendations are provided in Table iv 
below.
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Summary Policy Recommendations

TABLE III Recommended Priority Reforms for the Agriculture Sector

Focus area Specific recommended action

Priority subsector 
investment promotion 
support

Select two subsectors for priority investment promotion support from the list identified 
as having high potential for short-term impact: fruits and vegetables, cereals and animal feed, 
coconuts, pork, and aquaculture.

Design and implement strategic reform and promotion action plans for the two 
subsectors. Through a deep dive into each subsector: identify key constraints to investment 
and export; develop reform plans to ease the constraints; prepare investor value propositions 
and target investor lists; and initiate outreach to local and foreign investors with information 
and match-making support.

Establish a cross-governmental implementation task force to implement these investment 
promotion action plans, likely including participation from MTIT, MOALF, and IDCS.

General investment 
climate improvements 
for agribusiness

Address constraints to agribusiness export market access, in particular improving food 
quality inspection and certification facilities; promoting market access, especially addressing 
non-tariff barriers in CARICOM; and increasing technical support for farmers to meet 
standards. These reforms should be coordinated across different development partner 
programs, including with the initial work on prioritized subsectors.

Review and publicize procedures and requirements for land access for agricultural 
investment to increase transparency and inform investment decisions of potentially interested 
investors.

Clarify institutional arrangements for investment promotion, establishing one agency with 
investment promotion mandate and providing a legal basis for that agency’s mandate through 
the Investment Law reform process underway.

Pursue private investment in agriculture SOEs, informed by an internal Government 
of Suriname review of the legal and policy requirements to advance privatizations and 
development of an action plan to prioritize and package investment deals for specific 
enterprises. 

Improve the investment policy framework for promoting investment in agriculture and FDI 
in general, by strengthening investor legal protections and updating investment incentives 
through an updated Investment Law.
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TABLE IV Recommended Priority Reforms for the Extractives Sector

Focus area Specific recommended action

Promoting mineral 
potential

Finance and launch a comprehensive geology program to acquire, interpret, and promote 
new geological data about mineral resource availability.

Social and 
environmental

Advance the mercury program to continue reduction of mercury usage in gold mining, with a 
specific goal of ratifying the MINAMATA convention on mercury.

Conduct a Strategic Environmental and Social Assessment to identify specific needs for 
improved social and environmental management, build stakeholder consensus around reform 
plans and lead to appropriate strategic planning tools.

Legal and 
institutional reforms

Advance the mining law reform, with a focus on decreasing room for discretion in investor 
incentives and strengthening the framework for mining titles.

For the mining subsector: conduct an institutional assessment to define specific plans to 
establish a mineral institute.

For the oil subsector: establish a policy to separate the regulatory and operational roles of 
Staatsolie and plan for a separate regulatory body.

Sector reforms As a priority sector policy, establish a policy that details the respective roles of the 
government and the private sector in developing the extractives industry to provide clarity, 
guide government planning, and inform investment decisions.

Advance progress with the Extractive Industries Transparency Initiative to increase 
transparency around government revenue from the extractives sector.

Longer-term 
analytical work

Assess existing supplier relationships between large extractives operations and local 
suppliers and identify supplier development opportunities and needs to increase linkages 
between the extractives sector and the rest of the economy.

Conduct fiscal modeling of different fiscal framework scenarios to understand implications for 
revenue generation and investment attraction.



SURINAME SECTOR  
COMPETITIVENESS ANALYSIS

Identifying Opportunities and Constraints to 
Investment and Diversification 

in the Agribusiness and 
Extractives Sectors

EXECUTIVE SUMMARY


	Blank Page

