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Belangrijke kengetallen in de economie zijn de inflatie en de reële productiegroei.
In bovenstaande figuur staan deze twee kengetallen op de assen.
De figuur laat zien hoe een economie vanuit een hoogconjunctuur terecht komt in een
fase van stagflatie (stagnerende groei en hoge inflatie). Dan volgt een fase van
laagconjunctuur die vervolgens overgaat in een fase van ‘economische bloei’.
1. Wat zijn de economische verschillen tussen hoogconjunctuur en laagconjunctuur?
2. Hoe kan in een fase van hoogconjunctuur vanuit situatie A situatie B ontstaan?
3. Hoe kan, via een loon-prijsspiraal, vanuit situatie B situatie C ontstaan?
4. Hoe kan in een open economie situatie D overgaan in situatie E?
5. Waardoor kan, in de overgang van situatie D naar situatie E, de groei van de
productiecapaciteit lager zijn dan de reële productiegroei?
Onderstaande grafiek geeft op een andere manier de conjuncturele ontwikkeling weer:
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De kromme lijn geeft de ontwikkeling van het BBP weer in de loop van de tijd. De rechte
lijn geeft de ontwikkeling van de productiecapaciteit weer. Als de kromme lijn onder de
rechte lijn loopt hebben we te maken met laagconjunctuur. Een deel van de capaciteit is
onbenut. Loopt de kromme lijn boven de rechte lijn dan hebben we te maken met
hoogconjunctuur. De productiecapaciteit wordt dan meer dan volledig benut. We kunnen
tijdelijk boven de productiecapaciteit uitstijgen door de normale werkloosheid (zo’n 2 à
3%) te verlagen.
6. Wat moet de overheid doen volgens de Keynesiaanse theorie in een situatie van
laagconjunctuur?
7. Wat moet de overheid volgens deze theorie doen in een hoogconjunctuur?
8. Wat voor monetaire politiek moet de centrale bank voeren in een
laagconjunctuur?
9. Waarom ontstaat er in en situatie van hoogconjunctuur inflatie?
10. Wat kan de centrale bank doen om deze inflatie af te remmen?

Antwoorden:
1. Hoogconjunctuur: hoge inflatie, hoge bezettingsgraad, krappe arbeidsmarkt
Laagconjunctuur: geen of lage inflatie, lage bezettingsgraad, ruime arbeidsmarkt.
2. Omdat de vraag naar producten de productiecapaciteit overtreft zullen de prijzen
stijgen. Ook zal een krappe arbeidsmarkt leiden tot hogere lonen en uiteindelijk
tot hogere prijzen.
3. Omdat de prijzen stijgen zal de concurrentiepositie verslechteren en zal de export
afnemen waardoor de productie daalt.
4. Door de lage inflatie zal de concurrentiepositie verbeteren, neemt de export toe en
zal de productie stijgen.
5. Omdat er nog veel onbenutte capaciteit is zal men niet meteen overgaan tot
uitbreiding van de capaciteit bij een stijging van de productie.
6. De uitgaven verhogen en/of de belasting verlagen.
7. De uitgaven verlagen en/of de belasting verhogen.
8. Een monetaire politiek waarbij de geldhoeveelheid wordt vergroot en de rente
verlaagd.
9. Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Lonen stijgen, de kostprijs gaat omhoog.
De bezettingsgraad wordt groter.
10. De rente verhogen.

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.

