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Opgave 1 Rek in het arbeidsaanbod 

In de periode 2010 tot en met 2014 groeide het reële bruto binnenlands 
product (bbp) in de VS en daarmee de vraag naar arbeid. De 
werkloosheid daalde in deze periode van 9,8% naar 5,7% van de 
beroepsbevolking. De daling van de werkloosheid zou volgens de 
economen hebben moeten leiden tot hogere lonen en daarmee tot inflatie. 
Opvallend is echter dat in dezelfde periode de stijging van de lonen en de 
inflatie beperkt bleef. 

Econome Janets stelt: “De combinatie van lage werkloosheid en lage 
inflatie werd mede veroorzaakt doordat het arbeidsaanbod sterker is gaan 
reageren op een stijging van de lonen. Als gevolg hiervan is de inflatie 
minder hoog dan verwacht.” 

2p 1 Verklaar de stelling van Janets. 

De loonelasticiteit van het arbeidsaanbod blijkt in de periode 2010-2014 
iets hoger te zijn geweest dan in de periode 2005-2009. 
Voor de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod geldt de volgende formule: 

ELA  
  

  

procentuele verandering arbeidsaanbod

procentuele verandering loon

Tabel 1 arbeidsmarktgegevens in de VS 

beroeps-
bevolking* 

werkgelegenheid* werkloosheid* werkloosheids
percentage  

1-1-2010 153.484 138.438 15.046 9,8

1-1-2015 157.180 148.201   8.979 5,7 

* x 1.000 arbeidsjaren

Tabel 2 procentuele groei van het gemiddelde loon in de VS 

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 

jaarlijkse groei 2,36 3,13 3,12 1,28 3,55 

2p 2 Bereken de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod in de periode 
aanvang 2010 tot en met einde 2014. 

Janets verwacht dat in de periode vanaf 2015 de groei van het 
arbeidsaanbod zal afnemen. Bij aanhoudende groei van het reële bbp kan 
volgens haar de inflatie dan weer hoger uitvallen dan wenselijk. Het lijkt 
haar raadzaam dat de rente wordt verhoogd, omdat daarmee op termijn 
de groei van het bbp kan worden beperkt: “Een renteverhoging heeft via 
de kapitaalrekening van de betalingsbalans effect op de wisselkoers van 
de US dollar, en daarmee op de lopende rekening. Dit kan leiden tot de 
gewenste afname van de groei van het bbp.” 
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4p 3 Leg uit dat verhoging van de rente in de VS via de kapitaalrekening de 
wisselkoers van de US dollar beïnvloedt, en daarmee via de lopende 
rekening de groei van het bbp in de VS kan beperken. 

Econoom Kurt Paulman meent dat de daling van de groei van het 
arbeidsaanbod niet tot veel meer inflatie hoeft te leiden. Paulman stelt: 
“Het feit dat in de periode 2010 tot en met 2014 de inflatie jaarlijks lager 
uitviel dan de groei van het gemiddelde loon, kan namelijk ook verklaard 
worden uit de stijging van de arbeidsproductiviteit.”  

2p 4 Verklaar de stelling van Paulman. 
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