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 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een beschrijving waaruit blijkt dat een hoogconjunctuur gekenmerkt 

wordt door lage werkloosheid / krappe arbeidsmarkt versus hoge 
werkloosheid / ruime arbeidsmarkt in een laagconjunctuur. 

− Een beschrijving waaruit blijkt dat een hoogconjunctuur gekenmerkt 
wordt door hoge bezettingsgraad / overbesteding versus lage 
bezettingsgraad / onderbesteding in een laagconjunctuur. 

  • per juist verschil 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat de relatief hoge productiegroei in 

situatie A kan leiden tot een stijgende vraag naar producten die de 
(groei van de) productiecapaciteit overtreft, hetgeen leidt tot een 
hogere (bestedings)inflatie. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat de relatief hoge productiegroei in 
situatie A via een verkrapping van de arbeidsmarkt kan leiden tot 
stijgende loonkosten per eenheid product, hetgeen kan leiden tot een 
hogere (kosten)inflatie. 

 
 25 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat in een situatie van hoge inflatie de 

opeenvolging van loonsverhogingen en prijsverhogingen zal leiden tot 
een situatie van blijvend hoge inflatie, hetgeen de 
investeringsbereidheid van bedrijven en daarmee de productiegroei 
kan afremmen. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat in een situatie van hoge inflatie de 
opeenvolging van loonsverhogingen en prijsverhogingen zal leiden tot 
een situatie van blijvend hoge inflatie, hetgeen de internationale 
concurrentiepositie van bedrijven kan verslechteren, waardoor de 
exportgroei en daarmee de productiegroei kan worden afgeremd. 

 
 26 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de lage inflatie de internationale 
concurrentiepositie zal verbeteren, hetgeen de export zal vergroten, 
waardoor de productiegroei toeneemt. 

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat in de voorgaande fase van laagconjunctuur 
sprake kan zijn van onderbenutting van de productiecapaciteit, hetgeen 
betekent dat productiegroei in een fase van ‘economische opbloei’ (deels) 
gerealiseerd kan worden door een stijging van de bezettingsgraad. 




