
STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS – 19 januari 2009) 
CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS EN INFLATIE OVER december 2008 

 
Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn de consu- 
menten prijzen in december 2008 t.o.v. december 2007 gemiddeld met 9.4% gestegen, (een 
12maandsinflatie van 9.4%). Wellicht ten overvloede worde benadrukt dat het hier niet de cijfers van 
januari 2009 betreft maar de cijfers van december 2008. Dit cijfer is veel lager dan het cijfer van de 
vorige maand. De items in het CPI pakket lieten op twaalfmaandbasis schommelingen zien van tussen de 
-28% en +118%, met een gewogen gemiddelde van 9.4%. De hoofdgroepen die het meest gestegen zijn, 
zijn  “Voeding en Niet Alcoholische Dranken” (21.4%), “Recreatie, Cultuur en Onderwijs” (11.3%),  en 
“Buitenshuis Eten” (11.1%). 
De jaarinflatie Dec/Dec  is dus 9.4%  en  jaarinflatie gemiddeld/gemiddeld (zie tabel) is dus 14.7%. 
 
De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast 
pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. De CPI wordt vaak  “index voor de kosten van 
levensonderhoud” (COL)  genoemd, maar dat is niet geheel juist aangezien in een COL substituties onder meer als gevolg van 
veranderingen in relatieve prijzen en in smaak WEL en in CPI NIET worden meegenomen. Er zitten 240 items in Suriname’s 
CPI pakket en prijsopnames worden verricht in Paramaribo en Wanica alsook in Nickerie, exclusief Wageningen, bij  een totaal 
van  circa 260 meetpunten. 
Tabel: Consumentenprijs indexcijfers en inflatie 2005-2008 Consumer price indices and inflation 2005-2008                         

Jr / Yr Totaalindex gemiddeld /  All items index average Totaalindex december / All items index    dcember 
 Index / index Inflatie# / % change Index / index Inflatie#  /  % change 

2005 177.4 9.5 193.6 15.8 
2006 197.4 11.3 202.8 4.7 
2007 210.0   6.4 219.7 8.3 
2008  * 240.9 14.7 240.3 9.4 

 # Inflatie berekend uit de indices die gepubliceerd zijn, kan afrondingsverschillen opleveren / 
 # Inflation computed, based on published figures, may produce rounding errors 
 * Voorlopige cijfers / Provisional figures 
                   Basis : oktober 2000 - december 2000 / Base : October 2000 - December 2000 
 
Ministers van PLOS, Financiën  en Handel & Industrie alsook de Governor van de Centrale Bank krijgen 1-2 uur 
voorsprong bij verspreiding / Ministers of  PLOS, Finance and Trade & Industry as well as the Governor of the 
Central Bank get  a 1-2 hours headstart at dissemination.    
 

Grafiek/Graph.  Jaar inflatie (jan 2007 - dec * 2008) 
Annual inflation (January 2007 - December * 2008)
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Contact: Mw. S.J. Valdink (hoofd/Head: CPI) / Tel:+597-470231 / 474861 # 243 

Next Release concerning:  CPI  January 2009 – February 2009  (11.00 h) 
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