economie havo 2019-I
Opgave 2 Een crisis maakt verschil

fragment uit een CBS-persbericht, 2015:
Als gevolg van de kredietcrisis die eind 2008 begon, zijn in 2012 de
inkomensverschillen tussen Nederlandse huishoudens veranderd. In 2012
was het totale inkomen van huishoudens 0,7 procent lager dan in 2008,
maar deze inkomensdaling was niet gelijk verdeeld over de huishoudens.
Bij werknemers is de inkomensdaling beperkt gebleven dankzij
ingebouwde stabilisatoren zoals werkloosheidsuitkeringen en het
progressieve belastingstelsel. Daarnaast is het inkomen van werknemers
als gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) meestal erg
vast. Gemiddeld gingen zij er door de kredietcrisis nauwelijks op achteruit,
tenzij ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten.
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Citeer uit het bovenstaande persbericht de zin waaruit blijkt dat er sprake
is van loonstarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Leg uit dat werkloosheidsuitkeringen een dempende invloed kunnen
hebben op een neergaande conjunctuur.
Gebruik bron 1.
Zijn de inkomens van Nederlandse huishoudens na de kredietcrisis
genivelleerd of gedenivelleerd? Maak een keuze en licht deze toe met
behulp van getallen uit bron 1.
Gebruik het fragment uit het CBS-persbericht en bron 1 en 2.
Zijn de verhoudingsgetallen in bron 1 gebaseerd op het primaire
huishoudinkomen of op het secundaire huishoudinkomen? Licht het
antwoord toe. Ga als volgt te werk:
 Leg uit welke staven in bron 2 het primaire huishoudinkomen en welke
staven het secundaire huishoudinkomen weergeven.
 Beredeneer vervolgens op welke huishoudinkomen de
verhoudingsgetallen in bron 1 zijn gebaseerd.
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“Uit het CBS-persbericht blijkt ook dat als
de periode vóór de kredietcrisis (2005 2008) vergeleken wordt met de periode ná
de kredietcrisis (2009 - 2012) het inkomen
uit arbeid is gedaald en het inkomen uit
vermogen is gestegen. Heeft u daar een
verklaring voor?”

“Het inkomen uit
arbeid is gedaald
omdat werknemers
hun baan
kwijtraakten.”

“De ontwikkeling van
het consumentenvertrouwen heeft
eraan bijgedragen dat
het inkomen uit
vermogen is
gestegen, omdat…”
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Gebruik bovenstaand gesprek.
Geef een mogelijke verklaring voor de stijging van het inkomen uit
vermogen als gevolg van de ontwikkeling van het
consumentenvertrouwen.
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Een crisis maakt verschil
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primaire en secundaire huishoudinkomens in euro’s in 2012
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