Eindexamen economie vwo 2010 - I
havovwo.nl

Opgave 6
Tijd om op te staan
Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt een aantal
gegevens over de Nederlandse economie bij elkaar gebracht in de
Conjunctuurklok. Een puntenwolk van indicatoren laat zien in welke fase van de
conjunctuur Nederland zich bevindt.
In de onderstaande figuur staat een bewerkte weergave van de stand van de
Conjunctuurklok in december 2005. Deze klok moet gelezen worden in de
richting van de pijlen (tegen de klok in).
Aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) is te zien dat er
sprake is van economisch herstel. Hierop volgt een herstel van de groei van het
arbeidsvolume: het aantal banen van werknemers uitgedrukt in arbeidsjaren.
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In een commentaar bij deze gegevens van de Conjunctuurklok schrijft een
journalist onderstaande beweringen:
1 “De snellere groei van de indicator uitzenduren in vergelijking met de groei
van de indicator arbeidsvolume past bij fase I.”
2 “In november en december van 2005 is sprake van economisch herstel en
een beginnende opgang van de conjunctuur. Ik verwacht dat deze
ontwikkeling zich in 2006 zal voortzetten en dat de arbeidsmarkt dan zal
verkrappen.”
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Leg bewering 1 uit.
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Leg met behulp van de indicator bbp uit dat er in december 2005 sprake is van
economisch herstel.
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Beschrijf hoe de door de journalist verwachte verkrapping van de arbeidsmarkt
tot stand komt:
− via de indicator uitvoer en,
− via de indicator orders.
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De groei van het bbp wordt gemeten tussen dezelfde maanden van twee
opeenvolgende jaren. Zo is de groei van het bbp in december 2005 dus gemeten
tussen december 2004 en december 2005.
Verder is gegeven dat de trendmatige groei van het bbp 1,8% bedraagt.
Bereken de procentuele groei van het bbp in november 2005.
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