
1. Waarom gaat men minder in eigen land op vakantie als het inkomen van de 

mensen stijgt? 

 

Vakanties in eigen land worden vaak beschouwd als inferieure goederen. Hiervan koopt 

men minder bij een hoger inkomen.  

 

2. Waarom gaat men minder in een land op vakantie als de koers van dat land stijgt? 

 

Door de hogere koers worden de producten van dat land uitgedrukt in de eigen valuta 

duurder. 

 

3. Waarom leidt een krappe arbeidsmarkt tot een grotere participatiegraad? 

 

De krappe arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen. Door de hogere lonen gaan meer mensen 

zich aanbieden op de arbeidsmarkt. 

 

4. Waarom neemt de arbeidsproductiviteit af als de participatiegraad van lager 

opgeleiden stijgt? 

 

Lager opgeleiden hebben arbeidsproductiviteit dat onder het gemiddelde ligt. Hierdoor 

zal de gemiddelde arbeidsproductiviteit dalen. 

 

5. Hoe kan de groei van menselijk kapitaal, via de conjunctuurzijde van de 

economie, economische groei stimuleren? 

 

De groei van menselijk kapitaal leidt tot hogere lonen. Deze hogere lonen leiden tot meer 

bestedingen. Hierdoor groeit de economie. 

 

6. Hoe zou een nivellering van de secundaire inkomens kunnen leiden tot een daling 

van de onderbesteding? 

 

Als de lagere inkomens een hogere consumptiequote hebben zullen de bestedingen 

toenemen bij nivellering. De afname van de consumptie van de hogere inkomens is 

kleiner dan de toename van de consumptie van de lagere inkomens.  

 

7. Waarom heeft een aanpassing van het wettelijk minimumloon gevolgen voor de 

primaire inkomensverdeling? 

 

De inkomens verkregen uit het ter beschikking stellen van de productiefactor arbeid 

zullen aan de onderkant worden bijgesteld. Dit zal de primaire verdeling van inkomens 

beïnvloeden. 

 

8. Leg uit hoe de vergrijzing tot financiële problemen bij de overheid kan leiden. 

 

Door de vergrijzing zullen de uitgaven voor gezondheidszorg toenemen. Ook zullen de 

belastingontvangsten dalen vanwege de lagere inkomens van mensen boven de 65 jaar. 



9. Hoe kunnen financiële problemen bij de overheid leiden tot verslechtering van de 

internationale concurrentiepositie? 

 

De overheid heeft niet genoeg geld voor verbetering van de infrastructuur. Hierdoor daalt 

de arbeidsproductiviteit (immers je komt moeilijker van A naar B). Hierdoor worden 

onze producten duurder. Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie. 

 

10. Waarom zal het bestrijden van werkloosheid over het algemeen leiden tot inflatie? 

 

Werkloosheid (conjuncturele) wordt bestreden door een vergroting van de bestdingen. 

Als de bestedingen toenemen komen we dichter bij de productiecapaciteit. Als we dichter 

bij de productiecapaciteit komen nemen de prijzen toe. 

 

11. Waarom moeten de primaire liquiditeiten groeien met een percentage dat gelijk is 

aan de verwachte economische groei plus de aanvaardbaar geachte inflatie? 

 

Als de primaire liquiditeiten met een hoger percentage groeien ontstaat er 

onaanvaardbaar geachte inflatie, groeien ze met een lager percentage dan wordt de 

economische groei afgeremd. Immers als er meer geld in omloop komt dan nodig is om 

goederen te kopen zal dat leiden tot meer aanbod van geld bij de banken (immers de 

mensen hebben het niet nodig). Hierdoor zal de rente dalen. Omdat de rente daalt zullen 

de bestedingen toenemen. Hierdoor ontstaat er een grotere vraag naar goederen. Als de 

productie van goederen dit niet kan bijhouden ontstaat er inflatie. 

Als er te weinig geld in omloop is ontstaat er een tekort aan geld bij de banken. De rente 

zal stijgen. De bestedingen worden nu afgeremd.  

 

12. Hoe kan de verkoop van waardepapieren door de Centrale Bank de groei van 

primaire liquiditeiten afremmen? 

 

Als de Centrale Bank waardepapieren verkoopt aan de banken hebben de banken minder 

geld tot hun beschikking. Hierdoor kunnen de banken minder geld uitlenen. Hierdoor 

wordt de groei van de primaire liquiditeiten afgeremd. 

 

13. Hoe leidt een renteverhoging van de Centrale Bank tot een hogere wisselkoers 

van de munt van dat land? 

 

De renteverhoging van de Centrale Bank zal leiden tot een hogere rente bij de banken. 

Immers de banken moeten hun geld inkopen bij de Centrale Bank. Als de Centrale Bank 

een hogere rente rekent zullen de banken dat ook doen bij hun klanten. Maar dit betekent 

dat ook de rente die je krijgt als je geld op de bank zet omhoog gaat. Immers de bank is 

bereid meer voor je geld te betalen. Zij moet immers elders ook meer betalen.  

Buitenlandse beleggers zullen worden aangetrokken door deze hogere rente. Zij zullen 

graag hun geld in dit land willen beleggen (op de bank zetten). Maar als buitenlandse 

beleggers hier willen beleggen zullen ze eerst de valuta van dit land moeten kopen. Door 

de grotere vraag naar deze munt zal de koers stijgen. 

 



14. Waarom zal een hogere rente leiden tot minder investeringen? 

 

Om te investeren moet je geld lenen. Als lenen duur is doe je dat minder snel. Immers 

een investering is alleen maar lucratief als het project waarin wordt geïnvesteerd zoveel 

oplevert dat de rente over het geleende bedrag wordt terugverdiend.  

 

15. Landen die zijn toegetreden tot de EMU kunnen geen zelfstandig rentebeleid 

voeren. Waarom is dat nadelig? 

 

In het EMU-gebied wordt één centraal rentebeleid gevoerd. Als een individueel land 

bijvoorbeeld te maken heeft met onderbesteding terwijl in de andere landen sprake is van 

overbesteding zou voor dat land met de onderbesteding een rentedaling op z’n plaats zijn. 

Immers de lagere rente leidt tot meer bestedingen. De andere landen zijn echter gebaat bij 

een rente stijging. 

 

16. Leg uit dat een te hoge koers van een valuta kan leiden tot een tekort op de 

lopende rekening van de betalingsbalans. 

 

Als de koers van een valuta hoog is zal dat de import stimuleren. Immers de hoge koers 

maakt het buitenland goedkoper (uitgedrukt in de eigen valuta). Aan de andere kant zal 

door de hoge koers de export van dat land afnemen. Immers de eigen producten zijn duur 

voor het buitenland. Een lagere export en een hogere import zal leiden tot een 

verslechtering van de lopende rekening. 

 

17. Waarom zal een volledig vrije wisselkoers leiden tot materieel evenwicht op de 

betalingsbalans? 

 

Bij volledig vrije wisselkoersen zal de koers van de munt zorgen voor gelijkheid van de 

gevraagde en aangeboden hoeveelheid van de munt. Maar als vraag en aanbod aan elkaar 

gelijk zijn zijn de eerste vier rekeningen van de betalingsbalans in evenwicht. Immers de 

vraag naar de munt van een land ontstaat door: de export van goederen, de export van 

diensten, de export van productiefactoren en de import van kapitaal. Dit zijn de eerste 

vier rekeningen van de ontvangstenkant van de betalingsbalans. Het aanbod van de munt 

van een land ontstaat door: de import van goederen, de import van diensten, de import 

van productiefactoren en de export van kapitaal. Dit zijn de eerste vier rekeningen van de 

uitgavenkant van de betalingsbalans. 

 

Ter verduidelijking: de import van kapitaal leidt tot vraag naar de munt van het 

betreffende land omdat de buitenlandse beleggers de munt van dat land nodig hebben om 

hun belegging te kunnen verwezenlijken. Immers zij zullen bijvoorbeeld obligaties willen 

kopen.  

 

18. Waarom is een koersdaling van het Britse Pond gunstig voor Britse exporteurs? 

 



Door de daling van het Britse Pond worden de producten van het Verenigd Koninkrijk 

uitgedrukt in buitenlandse valuta goedkoper. Er zal dus meer worden gekocht door 

buitenlanders in het Verenigd koninkrijk. 

 

19. Leg uit hoe diepte investeringen de structuurwerkloosheid kunnen vergroten. 

 

Structuurwerkloosheid wordt veroorzaakt aan de aanbodkant van de economie. Het heeft 

te maken met de manier waarop er wordt geproduceerd. Als er diepte investeringen 

plaatsvinden wordt er geproduceerd met machines die minder arbeiders nodig hebben. 

Hierdoor gaan arbeidsplaatsen verloren. 

 

20. Leg uit hoe breedte investeringen de structuurwerkloosheid kunnen verkleinen. 

 

Bij breedte investeringen worden machines aangeschaft die eenzelfde hoeveelheid arbeid 

nodig hebben. Als het machinepark hiermee wordt uitgebreid zijn er dus meer 

arbeidsplaatsen. 

 

  

 

 


