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opgave 1. De conjunctuur indiceren AM 

Bron 1. Gegevens van de Nederlandse economie 2005 - 2017 

 

 

1. Bereken de inflatie in de periode 2014 t/m 2016 met 2013 als basisjaar 2013 = 

100) 

100*1,0098*1,0064*1,0032 = 101,95 dus een groei van 1,95%  

2. Wat is het verschil tussen nominale groei en reële groei van het BBP? 

Nominale groei is de groei in euro’s. Reële groei is de groei gecorrigeerd voor 

de inflatie (geldontwaarding), oftewel uitgedrukt in koopkracht. 

3. Hoeveel bedroeg de reële groei van de Nederlandse economie in 2016 ten 

opzichte van 2015? 

NIC/PIC*100% = RIC 

NIC = 702,6/683,5*100% = 102,79 

102,79/100,32 * 100 = 102,46 

De reële groei was 2,46% 

4. Is de reële groei van de economie in 2016 op onder of boven de trendmatige 

groei? Leg uit waarom. 

Boven de trend. De trend is 2% 

Het consumentenvertrouwen wordt door het CBS (centraal bureau voor de statistiek) 

gezien als een conjunctuurindicator. 

5. Wat is de betekenis van het begrip “conjunctuur” 

De werkelijke groei of krimp van de economie in de loop van de tijd.  

6. Spreek je in 2016 van laagconjunctuur of van hoogconjunctuur? 

Van hoogconjunctuur. De groei is boven de trend. 

7. Noem drie andere conjunctuurindicatoren. 

Producentenvertrouwen, werkloosheid, vacatures, etc. 

8. Leg uit op welke manier het consumentenvertrouwen het BBP beïnvloedt. 

jaar: CPI Nederland BBP Nederland in mld €

2005 2,04% € 545,6

2006 1,00% € 579,2

2007 1,87% € 613,3

2008 2,49% € 639,2

2009 1,19% € 617,5

2010 1,28% € 631,5

2011 2,34% € 642,9

2012 2,47% € 645,2

2013 2,53% € 652,7

2014 0,98% € 663,0

2015 0,64% € 683,5

2016 0,32% € 702,6

2017 1,40% onb
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Als consumenten vertrouwen hebben in de economie en dus hun eigen 

financiële toekomst zijn ze bereid meer te besteden waardoor de economie 

ook daadwerkelijk gaat groeien. 

9. Kan inflatie ook als een conjunctuurindicator worden gezien? Leg uit waarom 

wel of niet. 

Ja, als het hoogconjunctuur is verkrapt de arbeidsmarkt waardoor lonen snel 

gaan stijgen en de inflatie gaat stijgen. In een laagconjunctuur verruimd de 

arbeidsmarkt juist en zullen lonen in de loop van de tijd (reëel) dalen, 

waardoor de inflatie daalt. 

 


