
Opgave 7 

Prijzenslag 

Veranderingen in de hoogte van de algemene prijsindex van de gezinsconsumptie (API), 

zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het statistisch bureau van een land onderscheidt 

de volgende onderdelen: 

• verandering in de invoerkosten; 

• verandering in de loonkosten; 

• verandering van de tarieven van de indirecte belastingen en van de prijzen van kwartaire 

diensten; 

• verandering van de winstmarge van bedrijven. 

In figuur 4 wordt dit voor de periode 1998-2003 in beeld gebracht.        

Het statistisch bureau gebruikt figuur 4 in een verslag, waaruit de volgende citaten genomen 

zijn: 

“In de periode 1998-2003 wordt de stijging van de API vooral bepaald door prijsstijgingen 

van kwartaire diensten en door belastingmaatregelen van de overheid. Deze twee factoren 

zijn tevens de belangrijkste verklarende factoren voor de loonkostenstijgingen. 

Wij komen tot de volgende conclusie: blijkbaar was de marktsector in de meeste jaren niet 

in staat de hogere kosten volledig door te berekenen in de verkoopprijzen, hetgeen de 

stijging van de API enigszins afgeremd heeft.” 

1p 23  Noem een economische activiteit die tot de kwartaire sector wordt gerekend. 

2p 24  Bereken met hoeveel procent de API in 2000 is veranderd ten opzichte van 1998 (in 

tenminste twee decimalen nauwkeurig). 

2p 25  Leg uit hoe een verhoging van de indirecte belastingen een verklarende factor kan zijn voor 

een stijging van de loonkosten. 

2p 26  Leg uit dat de conclusie van het statistisch bureau kan worden afgeleid uit figuur 4. 

figuur 4 
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