
Phillipscurve richtsnoer voor beleid 

 
 

a maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Als het werkloosheidspercentage daalt, wordt de arbeidsmarkt krapper / 

wordt de productiefactor arbeid schaarser, waardoor de lonen (meer dan 

de arbeidsproductiviteit) kunnen stijgen. Bedrijven zullen deze  

loonkostenstijging willen doorberekenen in de verkoopprijzen. 

(Dit leidt tot loonkosteninflatie.) 
 

b maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• In situatie A was de inflatie (op jaarbasis) 1,5%.  

In situatie B wordt de inflatie (op jaarbasis) 4,5%. 

 De stijging van de inflatie in procentpunten is dus 3,0%  

(en dat is minder dan 3,5%)  1 

• De daling van de werkloosheid van 5,25% in A naar 1,75% in B is 

 
5,25

3,5
 100% = 66,67% (en dat is meer dan de vereiste 40%)  1 

 

Opmerking 

Bij kleine verschillen met aflezen van de werkloosheid kunnen 

scorepunten worden toegekend. 
 

c maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Door de belastingverlaging stijgen de netto-inkomens en zullen naar 

verwachting de particuliere bestedingen toenemen. Hierdoor zal de 

opbrengst aan btw en accijnzen toenemen / de productie toenemen, 

waardoor ook de opbrengsten aan inkomsten-/vennootschapsbelasting 

toenemen. (Als gevolg hiervan stijgt de staatsschuld minder dan de 

oorspronkelijke daling van de belastingopbrengst.) 
 

d maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

De toename van de bestedingen als gevolg van belastingverlaging zal op 

korte termijn de werkloosheid kunnen doen dalen, zolang er sprake is van 

geldillusie / de inflatieverwachting bij het publiek niet wordt bijgesteld. Na 

enige tijd merkt het publiek dat de werkelijke inflatie hoger wordt dan 

verwacht. Op langere termijn zullen daardoor de particuliere bestedingen 

neerwaarts worden bijgesteld, als gevolg waarvan de werkloosheid weer 

oploopt tot de NAIRU. 



e maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

‒ Verhoging van de arbeidskorting betekent een verlaging van de 

loonbelasting, waardoor (vakbonden hun looneisen zullen matigen 

en) de groei van het loonniveau wordt getemperd. Hierdoor kunnen 

de loonkosten per product bij binnenlandse bedrijven dalen en 

verbetert hun concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. De 

exportvraag zal toenemen en voor de toename van de productie zal 

meer arbeid moeten worden ingezet. De (NAIRU zal hierdoor dalen 

en de) langetermijn-Phillipscurve zal naar links verschuiven. 

‒ Verhoging van de arbeidskorting betekent een verlaging van de 

loonbelasting, waardoor het besteedbaar inkomen van werkenden 

toeneemt. De binnenlandse bestedingen zullen toenemen en voor de 

toename van de productie zal meer arbeid moeten worden ingezet. 

De (NAIRU zal hierdoor dalen en de) langetermijn-Phillipscurve zal 

naar links verschuiven. 

 


