
Eindexamen economie 1-2 vwo 2009 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Opgave 6 
 
Doet de markt het werk van de centrale bank?  
Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan van invloed zijn op de 
economie. Zo kan de ECB in een situatie van toenemende bestedingsinflatie 
door rentebeleid proberen de inflatie te matigen.  
 

2p 20 Beschrijf de werking van het rentebeleid van de ECB in een situatie van 
bestedingsinflatie. 
 
Een econoom vraagt zich af of deze manier van ingrijpen nog nodig is in een tijd 
waarin de (vrije) marktwerking voor goederen en diensten sterk wordt 
bevorderd. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen de mate van marktwerking 
en inflatie in tien landen. Uit dit onderzoek komt de onderstaande figuur.       
 
winstmarge 1) en inflatie in tien landen (langjarige gemiddelden per land) 
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Op basis van de figuur luidt de stelling van de econoom: “De toename van de 
marktwerking remt de inflatie.” 
 
De toename van de marktwerking heeft ook andere effecten. Zo zal de 
prijsflexibiliteit toenemen. Met prijsflexibiliteit bedoelt deze econoom de snelheid 
waarmee de prijs reageert op veranderingen van vraag en aanbod. Toenemende 
prijsflexibiliteit kan leiden tot een stijging van de bezettingsgraad in het 
bedrijfsleven. De conclusie van de econoom luidt: “Bij toegenomen 
prijsflexibiliteit zal een renteverlaging door de ECB minder effectief zijn bij het 
stimuleren van economische groei.” 
 

2p 21 Beschrijf op welke manier de figuur de stelling van de econoom ondersteunt. 
 

2p 22 Leg uit dat toegenomen prijsflexibiliteit in een situatie van onderbesteding kan 
leiden tot een stijging van de bezettingsgraad in het bedrijfsleven. 
 

2p 23 Leg de conclusie van de econoom uit. 

noot 1 Een gemiddelde voor het totale bedrijfsleven in een land dat gezien wordt als een indicator voor
 de mate van marktwerking in een land. 




