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Opgave 7 

In deze opgave gaat het steeds om de werkgelegenheid en werkloosheid 
in personen. 

Een appeltje voor de dorst 
Een groei van het bruto binnenlands product (bbp) gaat soms gepaard 
met een groei van de werkgelegenheid. Er zijn echter ook perioden dat 
het bbp toeneemt, terwijl de werkgelegenheid constant blijft 
( jobless growth), ondanks een flexibele arbeidsmarkt. 
Dit blijkt als in een Europees land de groeicijfers van het bbp met die van 
de werkgelegenheid worden vergeleken.         
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Toelichting bij de figuur: 
 De gestippelde lijn geeft de groei van het bbp weer ten opzichte van het 

voorafgaande jaar met daarbij de betreffende groei (in %). 
 De doorgetrokken lijn geeft de groei van de werkgelegenheid weer ten opzichte van 

het voorafgaande jaar met daarbij de betreffende groei (in %). 

Voor 2013 wordt een licht herstel van de groei van het bbp verwacht. 
Deze omslag komt onder andere door de anticyclische werking van een 
werkloosheidsfonds. Dit fonds dient om de werkloosheidsuitkeringen te 
betalen en is op basis van kapitaaldekking gefinancierd. 

2p 23 Bereken de procentuele verandering van de werkgelegenheid in 2012 ten 
opzichte van 2008 in twee decimalen. 

2p 24 Leg met behulp van een berekening in twee decimalen uit, met hoeveel 
procent de arbeidsproductiviteit is veranderd tijdens de periode van 
jobless growth. 

2p 25 Geef een verklaring voor het gelijkblijven van de werkgelegenheid in 
2011. 

2p 26 In welk geval zal het hierboven genoemde werkloosheidsfonds tijdens een 
recessie anticyclisch werken? Licht het antwoord toe. 




