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Opgave 2
De grote recessie
In maart 2009 voorspelt een economisch onderzoeksbureau dat in 2009 de
productie in Nederland 3,5% lager zal uitkomen dan in 2008. De recessie is een
feit. Als belangrijkste oorzaak van de recessie ziet het onderzoeksbureau de
inzakkende wereldconjunctuur, hetgeen onder andere zijn weerslag heeft op de
particuliere consumptie in Nederland.
In de onderstaande tabel staan enkele macro-economische cijfers over 2008 en
de door het onderzoeksbureau voorspelde cijfers voor 2009.

bestedingen ( € mld)
particuliere consumptie
particuliere investeringen
overheidsbestedingen
uitvoer
invoer
productie
totale productie ( € mld)
reële verandering totale productie (% t.o.v. het voorafgaande jaar)
overheidsfinanciën
overheidssaldo in % van de totale productie

2008

2009

gerealiseerd

voorspelling

275,0
103,6
167,7
456,6
408,9

270,4
96,6
179,0
383,9
353,6

594,0

576,3
3,5
2,8

Tegen deze achtergrond ontstaat er een discussie over de vraag of de overheid
over moet gaan tot anticyclisch begrotingsbeleid.
Econoom A vindt van niet en stelt dat de overheid helemaal geen anticyclisch
begrotingsbeleid hoeft te voeren, aangezien de overheidsbegroting werkt als
een ingebouwde conjunctuurstabilisator.
Econoom B stelt dat anticyclisch begrotingsbeleid alleen noodzakelijk is als er
sprake is van deflatieverwachtingen, aangezien die de recessie zouden kunnen
versterken, maar van deflatie is volgens hem nog geen sprake.
Econoom C wijst anticyclisch begrotingsbeleid van de hand, aangezien dat
volgens hem in de Nederlandse situatie niet effectief is. Hij doelt daarbij op het
open karakter van de Nederlandse economie.
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Geef een verklaring voor het verband tussen de inzakkende wereldconjunctuur
en de ontwikkeling van de particuliere consumptie in Nederland in 2009.
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Leg uit dat de overheidsbegroting bij een recessie kan werken als een
ingebouwde conjunctuurstabilisator.
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Leg uit dat deflatieverwachtingen een recessie kunnen versterken.

2p

9

Laat met een berekening zien of er volgens het onderzoeksbureau in 2009
sprake is van deflatie.
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Beschrijf de redenering van econoom C. Betrek daarbij zowel de uitvoer als de
invoer.
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