
De grote recessie 

 

 

a maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat door de inzakkende 

wereldconjunctuur de Nederlandse export en dus het inkomen van 

de exportsector daalt, waardoor ook gezinnen hun budget zien 

dalen en minder gaan besteden. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat door de inzakkende 

wereldconjunctuur het consumentenvertrouwen in Nederland zal 

afnemen, waardoor gezinnen minder zullen gaan lenen / meer 

zullen gaan sparen en dus minder gaan besteden. 

 

b maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat een recessie kan leiden tot lagere 

belastingontvangsten en dat, indien de overheid haar uitgaven 

handhaaft, het overheidstekort zal toenemen, hetgeen gefinancierd 

moet worden wat tot geldschepping kan leiden. 

 

Opmerking 

Als geldschepping niet is verwoord, maximaal 2 scorepunten 

toekennen. 

 

c maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat bij een verwachte prijsdaling 

aankopen kunnen worden uitgesteld, waardoor de bestedingen 

verder kunnen dalen. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat bij een prijsdaling de reële waarde 

van spaargeld toeneemt en sparen aantrekkelijker wordt, zodat de 

bestedingen verder kunnen dalen. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat bij een prijsdaling de omzet van 

bedrijven kan dalen, waardoor de winst onder druk kan komen te 

staan, hetgeen kan leiden tot een verdere daling van de 

investeringen. 

 

  



d maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 

‒ De nominale waarde van de productie daalt met 

 3,0%100%
594,0

594,0576,3
=

−
, terwijl de reële waarde daalt met 

 3,5%, hetgeen betekent dat het prijsniveau gestegen is en er dus 

geen sprake is van deflatie. 

‒ De reële waarde van de productie in 2009 is 

 0,965  € 594,0 miljard = € 573,2 miljard, terwijl de nominale waarde 

€ 576,3 miljard bedraagt, hetgeen betekent dat het prijsniveau 

gestegen is en er dus geen sprake is van deflatie. 

 

e maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

• uitvoer 

 Een antwoord waaruit blijkt dat de Nederlandse economie vooral 

afhankelijk is van de export en dat de omvang van de export sterk 

afhankelijk is van de wereldhandel en dat Nederlands beleid daarop 

weinig invloed heeft  1 

• invoer 

 Een antwoord waaruit blijkt dat een inkomensgroei als gevolg van 

een stimuleringsbeleid voor een groot deel in het buitenland zal 

worden besteed en dus niet tot grotere productie in Nederland zal 

leiden  1 


