
Module 8 
Hoofdstuk 1:

Schommelingen in 
de Economie



Denk eens mee…
als je wilt kijken hoe het economisch gaat 
in nederland… naar welke factoren kan je 
dan kijken? 

https://insights.abnamro.nl/2017/12/nederlandse-

economie-in-zicht-volle-kracht-vooruit-in-2018-2/

https://insights.abnamro.nl/2017/12/nederlandse-economie-in-zicht-volle-kracht-vooruit-in-2018-2/


Conjunctuur-cyclus

Conjunctuurklok in het kort: 

http://www.youtube.com/watch?v=29o8puWqDc0

Crisis in conjunctuurklok: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ud9DcmDxYqU

http://www.youtube.com/watch?v=29o8puWqDc0
http://www.youtube.com/watch?v=Ud9DcmDxYqU


Hoe staat het er voor op dit moment?

• Economische indicatoren:
1. BBP

2. Investeringen

3. Productie

4. Consumptie

5. Uitvoer

6. Rente

• Arbeidsmarkt-
indicatoren:

7. Arbeidsvolume

8. Uitzenduren

9. Werkloosheid

10. Vacatures

11. Faillisementen

https://www.cbs.nl/nl-nl/economie

• Vertrouwensindicatoren:
12.  Producentenvertrouwen

13.  Consumentenvertrouwen

14.  Orders

15.  Grote aankopen

Ik geef je een paar
indicatoren. 

Geef aan of het stijgt/daalt, 
en onderbouw dit met twee 
redenen waarom…

- Gebruik de site van CBS

- 5 minuten de tijd…

https://www.cbs.nl/nl-nl/economie


Wat moet je voorspellen?
• De AEX-index - slotkoers 31 december 2019

• Het BBP - percentage groei 2019 ten opzichte van 2018

• De inflatie (CPI) - gemiddelde stijging 2019

• Het consumentenvertrouwen - stand december 2019

• De consumptie - percentage groei 2019 ten opzichte van 2018

• Faillissementen – totaal aantal in 2019

• Prijzen bestaande koopwoningen - percentage groei 2019 ten 
opzichte van 2018

• Investeringen in vaste activa - percentage groei 2019 ten opzichte 
van 2018

• De Export van goederen en diensten - percentage groei 2019 ten 
opzichte van 2018

• Werklozen - toe-/afname aantal werklozen in duizendtallen in 2019 
ten opzichte van 2018

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/conjunctuurbekerstrijd/te-

voorspellen-indicatoren

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/conjunctuurbekerstrijd/te-voorspellen-indicatoren




De conjunctuur

Reëel 

bbp

Groen = feitelijk 

gerealiseerde 

productie.

Blauw = gemiddelde 

groei van de productie 

op langere termijn.



De conjunctuur

• Neergang

Economische groei begint af te nemen

• Recessie

Economische krimp houdt aan

• Herstel

Krimp stopt en slaat om in groei

• Opleving

Groei houdt meerdere kwartalen aan

• Overspanning

Bestedingen zijn zo hoog dat de grens van 

de productiecapaciteit wordt bereikt

• Crisis

Groei stopt en begint af te nemen

Recessie:

Als het bbp twee 
opeenvolgende 
kwartalen krimpt.



Mooie tekening voor in je schrift

•Een land heeft één fabriek: 
- 100 arbeiders

- Productiecapaciteit (NAKO): 100 vrachtwagens 



Vrachtwagenfabriek:



100 man / 100 auto's / 100 vraag

•Laagconjunctuur

•Onderbesteding

•Ontslagen….
•Conjuncturele werkloosheid

•Lonen omlaag?
•CAO… (alleen LT)

•50 vraag? •150 vraag?

•Hoogconjunctuur

•Overbesteding

•Inflatie

•Lonen omhoog? 
•CAO.. (alleen LT)



• Teruglopende effectieve vraag 

(bestedingen)→ onderbesteding

• Dalende bezettingsgraad

• Conjuncturele werkloosheid

• Ruime arbeidsmarkt → voor jou 10 

anderen…

• Minder vraag naar kapitaal door 

gezinnen en bedrijven → dalende rente

Kenmerken van een laagconjunctuur:



• Toenemende effectieve vraag →

overbesteding

• Bestedingsinflatie (meer vraag dan aanbod)

• Bezettingsgraad maximaal

• Krappe arbeidsmarkt → loonstijgingen

• Meer vraag naar kapitaal door gezinnen en 

bedrijven → stijgende rente

Kenmerken van een hoogconjunctuur



Hoogconjunctuur

•Meer belastinginkomsten

•Minder uitgaven aan 

uitkeringen

Laagconjunctuur

•Minder belastinginkomsten

•Meer uitgaven aan uitkeringen

•Overheidsinvesteringen nodig 

om economie te stimuleren

Overheidsoverschot

(begrotingsoverschot)

Overheidstekort

(begrotingstekort)

Gevolgen voor de overheid:



De conjunctuurklok

Conjunctuurklok in het kort: 

http://www.youtube.com/watch?v=29o8puWqDc0

Crisis in conjunctuurklok: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ud9DcmDxYqU

http://www.youtube.com/watch?v=29o8puWqDc0
http://www.youtube.com/watch?v=Ud9DcmDxYqU


Economische indicatoren 

(feitelijke ontwikkeling)

Vertrouwensindicatoren 

(lopen voorop)

Arbeidsmarktindicatoren 

(lopen achteraan)



Vraag in het groot (GV)

De geaggregeerde vraag =  
het geheel van 
bestedingen in een 
economie:

- Afgezet tegen het prijspeil

C + I + O + E - M



Meer Consumptie?....

De geaggregeerde vraag =  
neemt toe:

- Afgezet tegen het 
prijspeil

- Dus eigenlijk een ‘gewone 
vraaglijn…’ er zijn alleen 
geen substitutie-
/complementaire 
goederen

C + I + O + E - M



Aanbod in het groot: Korte termijn

Geaggregeerd aanbod:

Al het aanbod van 
producenten in een land:

Op korte termijn staan 
prijzen vast!

- Loonstarheid (CAO)

- Prijsrigiditeit (Catalogus)

GAKT



Aanbod in het groot: Korte termijn

Neemt de GV toe?

- Prijzen blijven stabiel

- Producenten bieden 
gewoon meer aan…

GAKT

BBP1 BBP2



Aanbod in het groot: Lange termijn

Neemt de GV toe?

- Producenten bieden 
gewoon meer aan…maar 
dat kán niet meer. 

- De maximale productie is 
bereikt: 

- Dus: Inflatie! 
GAKT

BBPMAX



Aanbod: GA-KT & GA-LT



Dus: Aanbod in het groot…

Het geaggregeerde aanbod ziet er anders uit dan de 
som van alle collectieve aanbodcurves die we gewend 
zijn.

Dit komt doordat het aanbod afhankelijk is van de 
productiecapaciteit.

•Aanbod op korte termijn: staat vast

•Aanbod op lange termijn: kan groeien door 
investeringen (maar dit leidt wel tot prijsstijgingen)  



Vraag & Aanbod in één grafiek:



Geagreggeerd aanbod: LT…



Op lange termijn passen aanbieders hun geaggregeerde productie 
aan op de geaggregeerde vraag, door de productiecapaciteit aan te 
passen (gevolg: prijzen worden weer lager)

Vraag & Aanbod in één grafiek:



Samengevat: lange termijn…



Verklaring conjunctuurbeweging:

• A: Evenwicht

• B: GV  (slechte wereldeconomie (A→B)  →Minder Y

• C: P daalt op LT, Y neemt weer toe 

A
B

C





Dus: Mooiste is dat ultieme evenwicht, maar…

•Bezettingsgraad nooit precies 100%

•Prijspeil staat niet vast (want 2% inflatie is gewenst 
door ECB)

•Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluit nooit 
volledig op elkaar aan.

•Geaggregeerde vraag (GV) zal altijd fluctueren

In werkelijkheid is dit niet haalbaar:



Inflatie

Bestedingsinflatie Kosteninflatie

• Loonstijgingen

• Importinflatie 
(ingekochte grondstoffen 

worden duurder)

Vraagzijde/ 

conjunctuur
Aanbodzijde/ 

structuur





•Daling van de koopkracht

•Schulden worden minder waard

•Spaargeld wordt minder waard

•Omzetstijging → stijging nominaal bbp

•Verslechtering concurrentiepositie

•Consumptie wordt vervroegd

Gevolgen van Inflatie:



•Stijging van de koopkracht

•Schulden worden meer waard

•Spaargeld wordt meer waard

•Omzetdaling → daling nominaal bbp

•Verbetering concurrentiepositie

•Consumptie wordt uitgesteld

Gevolgen van deflatie:



De verkeersvergelijking van Fisher:



De verkeersvergelijking van Fisher

M x V = P x T

Geldstroom =    Goederenstroom



Geldstroom = MxV

Al het geld in omloop x de omloopsnelheid van 
het geld

•M = 'Het geld in handen van het publiek' 

•V = 'Hoe vaak wordt een € in een jaar uitgegeven?

• V = (PxT) / M
• De omloopsnelheid is de waarde van de nationale productie 

(PxY) gedeeld door de maatschappelijke geldhoeveelheid (M)

•V = voor ons een constante (blijft gelijk)



Goederenstroom = PxT

De waarde van de productie 

P = De prijzen (dus toename P = Inflatie)

T (Y)= het aantal transacties / de productie



Dus….

•Omdat de omloopsnelheid van het geld 
een constante is (V) kun je de volgende 
conclusie trekken:

•Als M stijgt, moet daardoor P en/of T
stijgen…



Even oefenen: 
(er is hier bestedingsevenwicht: Y zit op z'n max)

•M = 1000

•V = 4x

•P = ?

•T = 10

•1000 x 4 = ? X 10 
• (dus P is 400)

•M = 2000

•V = 4x

•P = ?

•T = 10

•2000 x 4 = ? X 10
• (dus P = 800)

• Idd! Inflatie door 
toename M



Even oefenen: (Y zit nog niet op z'n max)

•M = 1000

•V = 4x

•P = ?

•T = 10

•1000 x 4 = ? X 10 
• (dus P is 400)

•M = 2000

•V = 4x

•P = 400

•T = ?

•2000 x 4 = 400 X ?
• (dus P = 400)

• Productie is toegenomen



Geaggregeerde vraag:

• Als de prijzen stijgen, dan wordt 
alles dus duurder. 

• Als M gelijk blijft, en V is al gelijk:

M x V = P(+) x T(Y) (-)

• Dan neemt Y dus af dus de 
geagreggeerde vraagcurve heeft 
een dalend verloop



"Als M stijgt krijg je….” Inflatie???!

•Korte termijn:

•Prijsrigiditeit
• Geldillusie

• We denken nominaal…

• Menukosten
• Loonstarheid

•Lange termijn:

•Inflatie
•Markten hebben 

altijd tendens naar 
evenwicht

Op korte termijn = P constant
Op lange termijn niet!



Stel: M gaat omhoog….

•De prijzen zouden, door meer aanbod van geld, 
omhoog moeten gaan. (inflatie)

• Op KT gebeurt dat niet door prijsrigiditeit
• Op lange termijn gebeurt dat wel, door het samenspel van 

vraag en aanbod



Stel: M gaat omlaag….

•Dit zou moeten leiden tot minder C →meer 
werkloosheid → lonen omlaag→ geen werkloosheid 
meer…

• Op KT gebeurt dat niet door loonstarheid (CAO)
• Op lange termijn gebeurt dat wel door het samenspel

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
(markmechanisme)



Wanneer verandert dan P en wanneer T?

Dat hangt af van de stand van de conjunctuur:

• Bij onderbesteding: T

Als de productie nog kan toenemen, zal dat 

gebeuren en zullen de prijzen niet stijgen. 

• Bij overbesteding: P

Als de productiecapaciteit is bereikt, kan T niet 

meer toenemen, en kan de waarde van de 

goederenstroom alleen nog stijgen door inflatie. 



Inflatie Venezuela & Fisher

https://www.youtube.com/watch?v=eJOmsG182cQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJOmsG182cQ


Uitkeringen krijgen reëel minder waarde door 

inflatie.

Om koopkrachtdaling tegen te gaan, zijn er 

verschillende uitkeringsvormen:

• Waardevaste uitkering

• Welvaartsvaste uitkering

• Vaste uitkering

Inflatie heeft effect op koopkracht



De overheid heeft baat bij loonstijgingen: 

hierdoor stijgt automatisch ook de 

inkomstenbelasting, zònder dat het belasting tarief 

hoeft te stijgen.

Gevolg: het reële inkomen na belasting daalt.

Om dit te compenseren, kan de overheid besluiten 

tot inflatiecorrectie.

Inflatiecorrectie



Automatische stabilisatoren

•Mechanismen die de conjunctuurbeweging 
afvlakken:

•Sociale zekerheidsstelsel
Doordat het inkomen bij werkloosheid niet volledig weg valt, maar wordt 
vervangen door een uitkering, wordt de koopkrachtafname beperkt tijdens 
laagconjunctuur.

•Progressief belastingstelsel
Doordat de gemiddelde belastingdruk toeneemt bij inkomensstijging, stijgt 
het besteedbaar inkomen minder hard tijdens hoogconjunctuur.



De overheid kan naast deze stabilisatoren ook actief
conjunctuurbeleid voeren:

• Anticyclisch conjunctuurbeleid (Keynes)

- (Overheids)Bestedingen stimuleren bij laagconjunctuur

(belasting verlagen, overheidsbestedingen verhogen)

• Procyclisch conjunctuurbeleid

- Bestedingen afremmen bij hoogconjunctuur

(belastingen verhogen, overheidsbestedingen beperken)

Conjunctuurbeleid



Conjunctuurbeleid van de overheid:

•Y = C + I + O + (E-M)

•Hoe neemt Y toe?
•C: Lonen / Rente
• I: Rente 
•O: gewoon uitgeven ☺ Keynes…
•E-M: Internationale concurrentiepositie verbeteren:

• Lonen omlaag

• Arbeidsproductiviteit omhoog

• Prijsstabiliteit



Verschillende factoren belemmeren de 
overheid om anticyclisch conjunctuurbeleid 
goed toe te passen:

• Stand van de conjunctuur lastig te bepalen

• Goede timing is lastig (dronken fietser)

• Politieke besluitvorming kost tijd

• Anticyclische besluiten zijn politiek moeilijk 
aan kiezers te verkopen

• Aantasting van het overheidssaldo

Dat is best lastig….



Inverdieneffect: 



Uitverdieneffect? Zou dat ook bestaan? 

https://www.ensie.nl/neolog

ismen/uitverdieneffect

https://www.ensie.nl/neologismen/uitverdieneffect


Multiplier: (vermenigvuldiger)

Staat niet in het boek… wél leren:

Overheid investeert 50 mld:
- Mensen krijgen loon & werk 

- Meer Consumptie (+5)
- Meer Investeringen (+2)

- Geld wordt vaker uitgegeven…

- Effect: meer dan 50 mld.

https://www.youtube.com/watch?v=bmJ1mw9DV4g

https://www.youtube.com/watch?v=bmJ1mw9DV4g




Laagconjunctuur 

met hoge 

werkloosheid

Overheidsbestedingen
Overheid voert beleid om 

de werkloosheid terug te 

dringen.

Hogere effectieve vraag 

→ hogere productie →

meer vraag naar arbeid.
Werkloosheid

Inflatie

Als de productiecapaciteit 

wordt bereikt, ontstaat 

bestedingsinflatie.

Loonkosten
Om dit te compenseren, 

stijgen de lonen mee.

Productie
Concurrentiepositie 

verslechtert, productie 

remt af.

Werkloosheid


