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Opgave 4 Recessie door het buurland
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de overheid
Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn:
 Op korte termijn blijft het prijspeil gelijk, dus de centrale bank hoeft
gezien haar doelstelling niet in actie te komen.
 Het reële bbp is in de nieuwe situatie gedaald. Dit betekent een lagere
vraag naar arbeid en dus een toename van de werkloosheid. De
overheid streeft naar bestrijding van werkloosheid en zal moeten
ingrijpen.
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Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
 Bedrijven zullen hun verkoopprijzen pas verlagen als hun (loon)kosten
gedaald zijn om zo verliezen te vermijden. Op korte termijn zijn lonen
star dus zullen bedrijven de prijzen niet op korte termijn verlagen.
 Bedrijven zijn op korte termijn gebonden aan verkoopcontracten /
hebben te maken met menukosten. Hierdoor zullen ze de prijzen op
korte termijn niet verlagen.
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Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Een toename van de geldhoeveelheid op de vermogensmarkt leidt tot
(een toename van de vraag naar rentedragende vermogenstitels,
waardoor de koers van deze vermogenstitels stijgt en) een daling van
de rente
• Door een dalende rente wordt sparen minder aantrekkelijk en lenen
aantrekkelijker, waardoor de bestedingen stijgen en daarmee ook de
productie
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Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Een hogere verwachte inflatie betekent dat (de verwachte koopkracht gaat
dalen en) werknemers in de loononderhandelingen hun looneisen naar
boven aanpassen aan de verwachte inflatie. Dit leidt tot stijgende lonen die
verrekend worden in de verkoopprijzen. Dat leidt weer tot verdere stijging
van het prijspeil.
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Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting leidt tot een
grotere koopkracht van gezinnen (gegeven de rente) en tot een
verschuiving van de GV-lijn naar rechts (bij elk prijspeil)
• Verlaging van de milieuheffingen voor bedrijven leidt tot lagere kosten
per eenheid product. Dit leidt tot een verschuiving van de GAkt-lijn
naar beneden
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