
Conjunctuur (1) 

 

De economische ontwikkeling van een land kan gepaard gaan met zowel conjuncturele 

als structurele onevenwichtigheden. 

 

1. Wat is de oorzaak van een conjunctuurbeweging? 

 

De economische ontwikkeling in ons land gedurende de jaren tachtig kan worden 

gekenmerkt als een periode van economisch herstel. Begin jaren negentig traden er in ons 

land verschijnselen op die op een recessie (afnemende groei) duidden. 

 

2. Leg uit waarom een recessie kan leiden tot een vermindering van de 

kapitaalgoederenvoorraad. 

 

De gevolgen die een recessie heeft voor lonen en prijzen in een land kunnen in een open 

economie, ook zonder overheidsingrijpen, leiden tot een conjunctureel herstel. 

 

3. Geef hiervoor een verklaring. 

 

Als gevolg van de internationale economische integratie is de kans groter dat een recessie 

zich gelijktijdig in het binnenland en in het buitenland voordoet. 

 

4. Geef hiervoor een verklaring. 

 

Tijdens een recessie is er veelal sprake van een ruime arbeidsmarkt. In een situatie van 

overbesteding daarentegen kan er spanning op de arbeidsmarkt optreden. 

 

5. Leg uit waarom in een situatie van overbesteding de spanning op de arbeidsmarkt, 

via de aanbodzijde van deze arbeidsmarkt, kan verminderen. 

 

Het doel van een door de overheid te voeren anticyclische begrotingspolitiek is het 

afzwakken van de conjunctuurbeweging. 

Wijzigingen van belastingtarieven en overheidsbestedingen om de conjunctuurbeweging 

te dempen, zullen in een situatie van onderbesteding op minder weerstand stuiten bij de 

burgers dan in een situatie van overbesteding. 

 

6. Geef hiervoor een verklaring. 

 

7. Leg uit hoe ons progressief belastingstelsel een anticyclische werking heeft. 

 

8. Ook ons stelsel van sociale zekerheid werkt anticyclisch 

 

9. Hoe kan de centrale bank de inflatie die optreedt bij een hoogconjunctuur 

tegengaan? 

 

10. Hoe kan de centrale bank door openmarktpolitiek een laagconjunctuur bestrijden? 



Antwoorden: 

1. De conjunctuurbeweging wordt veroorzaakt door schommelingen in de vraag naar 

goederen. 

2. Omdat er tijdens een recessie veel minder wordt verkocht zullen de ondernemers 

minder investeren in kapitaal. Immers de productiecapaciteit wordt niet volledig 

benut. Vervanging van bestaande machines en/of uitbreiding wordt uitgesteld. 

3. In een recessie zullen de prijzen dalen. In een open economie zal dat leiden tot 

meer export. Immers de concurrentiepositie verbetert. 

4. Door de recessie in het ene land wordt er in dat land minder geïmporteerd 

waardoor de vraag in het andere land ook afneemt. 

5. De spanning op de arbeidsmarkt (teveel vraag naar arbeid in verhouding tot het 

aanbod) zal leiden tot hogere lonen. Deze hogere lonen zullen ertoe leiden dat 

meer mensen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. 

6. Bij onderbesteding moet de overheid de belasting verlagen en de uitgaven 

verhogen. Bij overbesteding het tegenovergestelde. Belastingverlaging is in het 

voordeel van de mensen. 

7. Bij een hoogconjunctuur verdienen we veel maar betalen we relatief meer 

belasting. Dit remt onze koopkracht af. Bij laagconjunctuur vindt het 

tegenovergestelde plaats. 

8. Bij laagconjunctuur krijgen mensen die werkloos worden een uitkering. Hierdoor 

neemt hun koopkracht niet af. 

9. Dit kan ze tegengaan door de geldhoeveelheid te verkleinen en de rente te laten 

stijgen. 

10. In geval van laagconjunctuur moet de central bank de geldhoeveelheid vergroten. 

Openmarktpolitiek is het kopen of verkopen van bankcertificaten. In dit geval 

moet de centrale bank de certificaten kopen van de algemene banken. De banken 

hebben daardoor meer geld dat ze kunnen uitlenen.  

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 

naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 

aan me. 

 

 

 

 


