
Opgave 5 

uit een economisch tijdschrift (november 2002): 

De Misery Index 

Veel kiezers vinden werkloosheid en inflatie de twee grootste economische kwalen. Bij de 

voorspelling van verkiezingsuitslagen kan daarom de zogenaamde Misery Index goede 

diensten bewijzen. De Misery Index is de som van het inflatiepercentage en het 

werkloosheidspercentage. De geschiedenis leert dat kiezers de regerende politieke partijen 

hierop afrekenen en veel minder op zaken als economische groei en een evenwichtige 

begroting.   

Nederland heeft sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw, vergeleken met 

andere Europese landen, een lage Misery Index. Algemeen wordt dat toegeschreven aan het 

succesvolle Nederlandse beleid in de jaren negentig dat gericht was op loonmatiging.  

2p 18  Leg uit dat een beleid gericht op loonmatiging de beide onderdelen van de Misery Index 

gunstig kan beïnvloeden. 

In 2001-2002 stelden sommige politici voor om in Europees verband via de bestedingen de 

werkgelegenheid te stimuleren. Een onderzoeksbureau verwachtte dat dit beleid in 2003 in 

Duitsland en Frankrijk tot een lagere Misery Index zou leiden en in Nederland tot een 

hogere (zie figuur 2). Volgens een econoom van het onderzoeksbureau hangt deze 

uiteenlopende ontwikkeling van de Misery Index samen met het feit dat Nederland in een 

andere uitgangssituatie verkeerde. 

2p 19  Geef een verklaring voor de opvatting van de econoom. 

Niet iedereen is zonder meer positief over een daling van de Misery Index, ook de 

samenstelling kan een rol spelen. Uit onderzoek in Frankrijk en Duitsland bleek dat 

ondernemers in deze landen aan inflatiebestrijding de voorkeur geven boven 

werkloosheidsbestrijding. 

Volgens het onderzoek zijn de ondernemers van opvatting dat inflatiebestrijding de beste 

remedie tegen werkloosheid is.  

2p 20  Geef een verklaring voor deze opvatting van de ondernemers.  

1p 21  In welk land, Duitsland of Frankrijk, zullen de ondernemers het voorgestelde 

bestedingsbeleid het meest positief beoordeeld hebben? Verklaar het antwoord met behulp 

van figuur 2. 

figuur 2 
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