
2013 Internationaal Jaar van de Statistiek 

Waarom de Bank met trots dit viert 

 
(Toespraak Governor Hoefdraad 8 november 2013)  

 

“Statistiek is de kunst van een verhaal vertellen met cijfermatige gegevens.”  

Dit zei eens een leermeester aan zijn leerlingen.  

Het jaar 2013 is uitgeroepen tot internationaal jaar van de statistiek. Diverse 

organisaties en landen vieren dit. Vandaag gedenken wij wat statistiek voor de 

Bank en Suriname betekent en welke rol onze eigen afdeling Statistieken in de 

afgelopen periode heeft vervuld.  

 

Statistiek is informatie. Het systematisch en overzichtelijk presenteren van 

gegevens. Deze gegevens worden verzameld, bewerkt en geanalyseerd. Er 

worden tabellen en andere overzichten opgesteld die in één oogopslag de lezer of 

beschouwer belangrijke informatie verschaffen.  

Statistiek is nuttig voor besluitvorming. Met duidelijke en betrouwbare informatie 

voor handen kan er worden gediscussieerd en worden besluiten genomen. Dit is 

natuurlijk al vroeg door de mens ontdekt. Het woord "statistiek" is dan ook 

afkomstig van de moderne Latijnse zin statisticum collegium (les over staatszaken).  

 

We kennen echter allemaal het fenomeen: van kleine waarheden, grote 

onwaarheden verkondigen. Dit kan alleen effectief bevochten worden wanneer 

statistiek zo objectief mogelijk en hoog van kwaliteit is, zodat wanneer besluiten 

vallen ook het belang van de brede samenleving of van kwetsbare groepen is 

getoetst en afgewogen. Ik hecht enorm veel belang aan de objectiviteit van de 

statistieken en dit is dan ook een cruciaal aandachtspunt voor de Bank in het 

vervaardigen en publiceren van data. 

 

Internationale standaarden worden steeds meer verfijnd opdat de statistiek aan 

de nodige eisen van informatie-ontsluiting, duidelijkheid, objectiviteit en kwaliteit 

kan voldoen.  



 

Dit is waar onze afdeling Statistieken zich midden in heeft bevonden gedurende 

de achterliggende drie jaar. Zij is bezig geweest de macro-economische en 

financieel-monetair statistieken van Suriname diepgaand te ontwikkelen en tot 

een hoog kwalitatief niveau te brengen. Met het opstellen en distribueren van 

deze belangrijke statistieken voor Suriname is de afdeling Statistieken het hart 

van economische en financiële informatie. Zij vergaart rauwe informatie van 

binnen en buiten de Bank en zet deze om in nuttige overzichten, tabellen en 

andere presentaties. Definities en internationale standaarden worden steeds 

nauwkeuriger toegepast, de statistieken bevatten meer details en komen veel 

vaker uit. In hoeveelheid en snelheid is de statistiek output figuurlijk gegaan van 

kilo’s papier naar miljarden bytes.  

 

Een scala aan statistieken die handelen over de productie van entiteiten en 

sectoren, koopkracht en inflatie, het financiële systeem en de kosten van lenen en 

beloning van sparen, de handelsrelaties met het buitenland, en veel meer, vormt 

de bron voor onze analyses. Afnemers zijn diverse andere geledingen binnen de 

Bank, zoals de Research afdeling, de Directoraten Toezicht en Directoraat 

Monetaire Zaken, en last-but-not least het Management team en ikzelf. Maar ook 

buiten de Bank maakt men gretig gebruik van onze statistische informatie. 

 

Afdeling statistiek heeft dit niet bereikt zonder een goede investering in haar 

human capital. We zien hier een goede tendens. Er is technische assistentie en 

training ontvangen in alle vier gebieden van de macro statistiek: monetaire 

statistieken, overheidsfinanciën, reële sector statistiek, gemiddeld 2 tot 3 missies, 

en voor de betalingsbalans: wel 10 missies. Maar ook in gespecialiseerde materie, 

zoals remittances, en in data disseminatie en mega data. Regelmatig gaan 

medewerkers op training of een cursus. Zo is er vanaf 2011 tot heden voor wel 

193 dagen aan een buitenlandse training meegedaan. Ten slotte zijn er velen in 

STA die een vervolgstudie, zoals een HBO financiële opleiding, hebben opgepakt.  

 

De afdeling draagt ook bij aan verhoogde kennis, interesse en begrip over 

statistiek. Als voorbeeld dient de participatie van STA in verschillende nationale 



werkgroepen, commissies en fora. Dit nam toe van 2 in 2011, tot 10 in 2012 en 

tot 16 in 2013. En STA begeleid ook stagiaires; jonge economen die door een 

vergroting van kennis over statistische methodes en de samenhang tussen 

sectoren en de onderdelen hun werk als onderzoeker of beleidsvoorbereider veel 

beter kunnen verrichten. Maar ook scholieren hebben stage gelopen bij de 

afdeling Statistieken.  

Om u een indruk te geven, er is door de afdeling tussen 2011 en heden 4,440 uren 

in totaal aan stage begeleid. Om te benchmarken: een vaste Bankmedewerker 

werkt normaal 540 uren per kwartaal. Met andere woorden, de afdeling 

Statistieken heeft in die 8 kwartalen dus steeds gelijk aan 1 volwaardige kracht 

iemand begeleid.  

 

U mag weten dat ik bijzonder trots ben op uw prestaties als afdeling, dat ik altijd 

vol vertrouwen jullie vervaardigde economische statistieken aan de buitenwacht 

presenteer, en dat ik de beleidskeuzes in het treffen van monetaire 

beleidsmaatregelen terdege afstem op de realiteit weergegeven door statistische 

informatie. Ik wil dit succes daarom feestelijk met u vieren. Gefeliciteerd met het 

Internationale Jaar van de Statistiek. Gefeliciteerd met uw bereikte resultaten. 

Hartelijk dank voor uw inzet en kwaliteit. Een bijzondere dank aan Mw. Jahangir 

voor integriteit en voorbeeld! Samen op weg naar steeds betere statistiek!  
 

 


