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Opgave 5 
 
Varen op het conjunctuurkompas 
Een statistisch bureau van een land publiceert een conjunctuurkompas. 
Het conjunctuurkompas geeft in één oogopslag een beeld van de economische 
situatie. Dit kompas wordt opgesteld aan de hand van acht gegevens. 
Voor elk gegeven is een score bepaald, waarbij geldt dat hoe verder de score 
van A af ligt, hoe gunstiger dit is voor de groei van de welvaart (in enge zin).  
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Toelichting 
 De scores op de acht gegevens uit 2010 zijn verbonden door een lijn. Deze 

lijn vormt de buitenrand van het grijze vlak.  
 De scores op de acht gegevens uit 2009 zijn verbonden door een cirkel.  
 Een voorbeeld bij de inflatie: De score op dit gegeven ligt voorbij de cirkel en 

ligt dus in 2010 hoger dan in 2009. De inflatie heeft zich gunstig ontwikkeld 
voor de groei van de welvaart en is hier afgenomen. 

 
2p 14 Leg uit waarom groei van de welvaart in enge zin wordt gemeten op basis van 

volumeveranderingen. 
 

2p 15 Ligt het aantal faillissementen in 2010 hoger of lager dan in 2009? Leg het 
antwoord uit aan de hand van de figuur. Betrek in het antwoord het effect op de 
welvaart. 
 

2p 16 Geef met behulp van de figuur een oorzaak voor de gunstige ontwikkeling van 
de inflatie. Licht het antwoord toe. 
 

2p 17 Is de gemiddelde arbeidsproductiviteit in 2010 gestegen of gedaald? Licht het 
antwoord toe met behulp van de figuur. 
 
Een econoom heeft kritiek op dit conjunctuurkompas. Hij stelt: “Zowel een 
stijging als een daling van het prijspeil uitvoer kan leiden tot een daling van de 
uitvoerwaarde.” 

2p 18 Leg de stelling van de econoom uit.




