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Opgave 2
De recessie voorbij
Een land met een open economie heeft te maken met een daling van het
nationaal inkomen, waardoor de consumptie en het consumentenvertrouwen sterk dalen.
Er ontstaat een discussie hoe de overheid moet reageren op deze
situatie.
Een woordvoerder van een regeringspartij, meneer Blauw, wijst er op dat
het progressieve systeem van de inkomstenbelasting leidt tot een
beperkte daling van de consumptie. Hij wil daarom niet dat er extra
maatregelen genomen worden.
Een woordvoerder van de oppositie, mevrouw Rood, wil dat de regering
stimulerende maatregelen neemt door een combinatie van
belastingverlaging en verhoging van de overheidsbestedingen. Hierbij
rekent mevrouw Rood op de relatief hoge multiplierwerking van de
overheidsbestedingen.
Een economisch adviesbureau heeft beide voorstellen vergeleken. Het
resultaat hiervan staat in de onderstaande tabel.
zonder stimuleringsbeleid

met stimuleringsbeleid

overheidsbestedingen

O  110

O  130

belastingen

B  0,27Y  20

B  0,27Y  35

marginale consumptiequote

c  0,75

c  0,8

multiplier van de overheidsbestedingen

1,8

multiplier van de autonome belastingen

1,2
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Leg uit waarom, volgens meneer Blauw, het progressieve systeem van de
inkomstenbelasting leidt tot een beperkte daling van de consumptie.
Betrek hierbij de ontwikkeling van de bruto- en netto-inkomens.
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Leg uit waardoor in een Keynesiaans model het multipliereffect van een
verhoging van de autonome overheidsbestedingen doorgaans groter is
dan het multipliereffect van een even grote verlaging van de autonome
belastingen.
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Bereken de verandering van het overheidssaldo (B  O) als gevolg van de
door de oppositie voorgestelde maatregelen.
Op langere termijn wil mevrouw Rood het overheidstekort verminderen
door het afschaffen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de
inkomstenbelasting.
Meneer Blauw stelt hier tegenover dat alleen al het aankondigen van deze
bezuinigingsmaatregel de effectiviteit van het stimuleringsbeleid zal
schaden.
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Leg de stelling van meneer Blauw uit.
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