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Opgave 5 
 
uit een krant (januari 2007): 
Nederland heeft na Finland de laagste inflatie 
Over de periode 2003-2006 was de inflatie in Nederland lager dan gemiddeld in 
de Eurozone. De naar verhouding lage inflatie in Nederland is onder andere het 
gevolg van de geringe prijsstijging van de artikelgroep ‘voeding en alcoholvrije 
dranken’. De woninghuren en de prijzen van energie en gezondheidszorg stegen 
in Nederland sneller dan gemiddeld in de Eurozone. 
 
inflatie 2003-2006   
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Voor de prijsontwikkeling in Nederland over de periode 2003-2006 zijn enkele 
oorzaken aan te geven: 
− er was in Nederland sprake van laagconjunctuur; 
− de loonstijging in Nederland was beperkt; 
− de supermarkten voerden een hevige concurrentieslag met elkaar. 
 
Stel dat in 2003 een pakket goederen in zowel Finland als Nederland € 10.000 
kost. Stel verder dat dit pakket over de periode 2003-2006 in prijs stijgt volgens 
de gegevens in de figuur. 
 

2p 14 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, hoeveel procent het pakket in 2006 in 
Nederland duurder is dan in Finland. 
 

2p 15 Leg uit hoe een periode van laagconjunctuur kan bijdragen aan een beperkte 
stijging van de lonen. 
 

2p 16 Leg uit hoe een beperkte loonstijging kan leiden tot een concurrentieslag tussen 
supermarkten. 
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De prijsstijging in de landen van de Eurozone wordt berekend met een gewogen 
consumentenprijsindexcijfer. In de onderstaande tabel staan de gegevens 
waarop de prijsstijging in Nederland tussen 2003 en 2006 is gebaseerd. 
 
artikelgroep weging prijsindexcijfer 
voeding en alcoholvrije dranken 11 103,5 
overige producten 89 105,0 
totaal 100 104,8 

 
Stel dat het prijsindexcijfer van de artikelgroep ‘voeding en alcoholvrije dranken’ 
over de periode 2003-2006 in Nederland 110,9 had bedragen. 

2p 17 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, hoe groot de procentuele prijsstijging in 
Nederland over de periode 2003-2006 dan zou zijn geweest.  
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