
Opgave 4 

Samen het dal in 

De groeicijfers van de industriële productie in de drie grote economische blokken  de 

Europese Unie (EU), de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Japan  schommelen niet 

alleen sterk, ze hangen ook nauw met elkaar samen (figuur 2). In 2002 ontstond er 

overcapaciteit in de industriële sector van de drie grote economische blokken hetgeen 

invloed had op de investeringen in die sector. Sommige economen waarschuwden voor een 

terugval in het consumentenvertrouwen en wezen op het gevaar van een recessie.  

2p 11  Kon in 2002 voor de periode 2002-2003 een stijging of een daling van de investeringen in 

de industriële sector van de drie grote economische blokken worden verwacht? Verklaar het 

antwoord. 

Hieronder staan drie uitspraken over de industriële productie van Japan in 2001 vergeleken 

met 2000. 

uitspraak 1 

De industriële productie is in 2001 gelijk gebleven omdat de groei aan het begin én aan het 

einde van het jaar 0% bedraagt.  

uitspraak 2 

De industriële productie is in 2001 gestegen omdat de groei in het tweede halfjaar groter is 

dan de afname in het eerste halfjaar. 

uitspraak 3 

De industriële productie is in 2001gedaald omdat de groei in alle vier de kwartalen nul of 

negatief is. 

2p 12  Welke van deze uitspraken is juist? 

figuur 2 

Legenda:
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Als de industriële productie in Japan en de VS daalt, zullen die landen ...(1)... gaan 

importeren waardoor de EU ...(2)... zal kunnen exporteren. Daardoor worden de bestedingen 

in de EU ...(3)... en wordt de kans op een recessie in de EU ...(4)... zodat de industriële 

productie in de EU kan ...(5).... 

2p 13  Wat moet op basis van de gegevens in plaats van de cijfers worden ingevuld om een 

economisch correcte tekst te krijgen? 

bij (1) meer / minder  

bij (2) meer / minder 

bij (3) afgeremd / gestimuleerd 

bij (4) groter / kleiner 

bij (5) afnemen / toenemen 

2p 14  Leg uit dat een terugval in het consumentenvertrouwen zowel oorzaak als gevolg van een 

recessie kan zijn. 
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