
Overheid in de greep van markten 

 

In een land zijn de uitgaven van de overheid jarenlang sterk gegroeid. De 

belastingen zijn hoog in verhouding tot het gemiddelde inkomen per hoofd 

van de bevolking en de loonkosten per product zijn over het algemeen hoog. 

De internationale concurrentiepositie van het land is verslechterd. De groei 

van het bruto binnenlands product (bbp) is de laatste jaren achtergebleven bij 

die van de belangrijkste buitenlandse handelspartners. Ondertussen is het 

overheidstekort flink opgelopen. Op de valutamarkt, de vermogensmarkt en 

de goederenmarkt zijn zowel binnenlandse als buitenlandse vragers en 

aanbieders actief. Op de arbeidsmarkt zijn alleen binnenlandse vragers en 

aanbieders actief. Hier is sprake van neerwaartse loonstarheid waardoor 

werkloosheid kan ontstaan. Met het oog op de geschetste problemen verricht 

een commissie van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar 

het overheidssaldo en de werkloosheid. De commissie stelt dat de 

effectiviteit van overheidsbeleid afhankelijk is van ontwikkelingen op de 

vermogensmarkt, de valutamarkt, de goederenmarkt en de arbeidsmarkt. 
 

a Noem een oorzaak van neerwaartse loonstarheid. 
 

b Leg uit dat de verslechtering van de internationale concurrentiepositie van 

het land ertoe kan hebben bijgedragen dat het overheidstekort is 

opgelopen. Ga in je verklaring uit van een doorwerking vanuit de 

goederenmarkt naar de arbeidsmarkt. 
 

De commissie constateert dat beleggers door ontwikkelingen op de 

valutamarkt hun vertrouwen kunnen verliezen om in staatsobligaties van dit 

land (uitgedrukt in de nationale valuta) te beleggen. 

c Leg uit dat de verslechtering van de concurrentiepositie van het land ertoe 

kan hebben bijgedragen dat de overheid te maken krijgt met een hoger te 

betalen rentepercentage over staatsobligaties. Ga hierbij uit van een 

doorwerking vanuit de goederenmarkt, via de valutamarkt naar de 

vermogensmarkt. 
 

Een politicus pleit voor extra overheidsbestedingen op de goederenmarkt om 

de werkloosheid te bestrijden. De commissie heeft als kritiek dat dit 

plan zou kunnen leiden tot een verder oplopend overheidstekort, als gevolg 

waarvan de werkloosheid zelfs zou kunnen toenemen. 
 

d Leg uit dat het door de politicus voorgestelde beleid kan leiden tot een daling 

van de werkloosheid. 
 

e Leg uit dat het voorstel van de politicus via de vermogensmarkt kan leiden tot 

een stijging van de werkloosheid. 


