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opgave 1. Crisis en deflatie AM 

De kredietcrisis van 2009 werd gevolgd door een opleving van de economieën van 

de Eurozone in 2010. Daarna ontstond de Griekse schuldencrisis. Het gevolg 

daarvan was dat er deflatie ontstond. Deze deflatie beperkte zich tot de zuidelijke 

landen van de Eurozone. In Nederland kwam de inflatie op het laagste niveau uit op 

0,5%. 

Deflatie in Griekenland en Spanje. 

 

Deflatie is veelal het gevolg van economische krimp, en bij economische krimp kan 

deflatie er toe leiden dat schulden onhoudbaar worden. Als schulden onhoudbaar zijn 

gaan mensen hun onderpanden verkopen, wat weer tot verdere deflatie kan leiden. 

Zoiets gebeurde op de Europese huizenmarkt. Mensen verkochten hun huizen om 

hun, te grote schulden, af te lossen. Dat leidde tot dalende huizenprijzen.  

 

1. Wat is deflatie. 

De daling van het gemiddelde prijspeil 

2. Leg uit dat deflatie tot koopkrachtverbetering leidt. 

Als goederen en diensten in prijs dalen kun je meer goederen en diensten van 

je inkomen kopen. Je koopkracht verbetert dus. 

3. Leg uit hoe deflatie de economische crisis kan versterken. 

Bij deflatie zijn mensen geneigd hun bestedingen uit te stellen omdat in de 

toekomst goederen en diensten goedkoper zullen zijn. Daardoor daalt de 

productie van goederen en diensten nog verder en verergert de crisis. 

4. Leg uit waarom economische krimp voor veel mensen leidt tot het onhoudbaar 

worden van schulden. 

Economische krimp leidt tot een daling van het inkomen. Mensen zijn daarom 

soms niet meer in staat hun schulden af te lossen. De schuld wordt daarom 

onhoudbaar. 

5. Leg uit hoe het aflossen van je schulden, door het verkopen van je huis, 

verdere deflatie kunnen versterken. 

Als iedereen zijn schulden wil aflossen door zijn huis te verkopen is er veel 

aanbod van huizen en weinig vraag (crisis), waardoor de waarde van het 

onderpand (huis) verder daalt. Dalende prijzen is deflatie. 
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