Amsterdam en de crisis: Amsterdammers iets positiever over
economie
Amsterdamse consumenten hebben ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde
iets meer vertouwen in de economie en in hun financiën dan uit landelijke cijfers
blijkt. Ten opzichte van afgelopen maart verwachten nu meer Amsterdammers
verbetering van de economische situatie. De afgelopen 12 maanden zagen ze de
economische situatie vooral verslechteren.
In totaal zijn 422 Amsterdammers geënquêteerd over de economische situatie in
Nederland en de eigen financiële situatie. Bijna 200 Amsterdammers namen telefonisch
deel aan het onderzoek en 226 via het online panel van O+S.
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Financiële zorgen vaak gerelateerd aan baanverlies
Mensen maken zich vooral zorgen over een teruggang in inkomen (31%), te weinig
financiële reserve (27%) en baanverlies (23%). Op een schaal van 0 tot en met 10,
waarbij een 0 staat voor helemaal geen zorgen en een 10 voor heel veel zorgen) geven
Amsterdammers gemiddeld een 3,9 voor zorg om hun eigen financiële situatie. Dit is een
verbetering ten opzichte van maart 2009 toen gemiddeld een 4,4 werd gegeven.
De kans om hun baan te verliezen schatten Amsterdammer gemiddeld in op 19%. Vooral
mensen die in de ICT of de financiële sector werken zijn bang hun baan te verliezen.
Anderen die relatief vaak denken dat zij hun baan zullen verliezen zijn: mannen (22%) en
Amsterdammers tussen de 35 en 44 jaar oud (24%). Vooral mannen van 35 tot 44 jaar
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(zowel laag- als hoogopgeleid) schatten de kans om hun baan te verliezen relatief hoog in
(29%).
Amsterdammers verwachten dat gemeente gaat bezuinigen op ambtenaren, cultuur
en subsidies
Volgens 61% van de Amsterdammers heeft de crisis zeker invloed op het beleid van de
gemeente. Stoppen met de Noord/Zuidlijn noemen Amsterdammers vaak als middel om te
bezuinigen. Ook belastingverhoging, minder ambtenaren, banen creëren en bezuinigen in
het algemeen worden veelvuldig genoemd.
Mogelijke maatregelen volgens Amsterdammers voor de gemeente om de crisis te beheersen

Amsterdammers verwachten dat de gemeente vooral gaat bezuinigen op het
ambtenarenapparaat, cultuur, subsidies, infrastructuur en armoedebeleid. De verwachte
bezuinigingen komen lang niet altijd overeen met de gewenste bezuinigingen.
Amsterdammers zouden het liefst zien dat de gemeente gaat bezuinigingen op de
Noord/Zuidlijn en op ambtenaren en in mindere mate op infrastructuur, subsidies en
bureaucratie.
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