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Opgave 7 
 

Een peiling van de ruimte op de arbeidsmarkt         
Een economie werd getroffen door een crisis, waardoor het consumentenvertrouwen is 
aangetast en de werkloosheid stijgt. Sommige politici wijzen op het gevaar dat deze 
ontwikkeling aan de vraagzijde van de economie zichzelf versterkt. Ze pleiten voor 
verlaging van de belastingdruk door de overheid. 
Een econoom wijst er op dat verlaging van de belastingdruk, gelet op de vraagkant en 
op de aanbodkant van de arbeidsmarkt, twee tegengestelde effecten kan hebben op de 
ruimte op de arbeidsmarkt.  
In de volgende figuur wordt met behulp van een pijlenschema een aantal factoren dat 
samenhangt met de ruimte op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. 
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Investeringen hebben zowel een bestedingseffect als een capaciteitseffect. 

2p 24 Hoe blijkt uit het pijlenschema dat beide effecten hierin zijn opgenomen? 
 

2p 25 Beschrijf met behulp van het pijlenschema de twee tegengestelde gevolgen van 
de verlaging van de belastingdruk op de ruimte op de arbeidsmarkt. 
 

2p 26 Moet in de pijl, die het verband tussen ‘lonen’ en ‘vraag arbeid’ aangeeft, op de 
plaats van de puntjes een  of een  staan? Leg vervolgens dit verband uit. 
 
Uit het pijlenschema is af te leiden dat de toename van de werkloosheid als 
gevolg van het afgenomen consumentenvertrouwen kan worden afgeremd. 

2p 27 Leg met behulp van het pijlenschema uit dat de toename van de werkloosheid 
minder groot kan zijn. Gebruik in de uitleg ook de pijl tussen ‘prijzen’ en ‘export’. 




