
 OEF 171107 automatisch stabiel AM 

Pagina 1 van 1 

 

Opgave 1. Automatisch stabiel AM 

Een recessie heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Hoe dieper de recessie, 

hoe groter de werkloosheid. En werkloosheid heeft een groot effect op de 

overheidsfinanciën, zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant. 

figuur 1. Effect van een recessie op de overheidsfinanciën. 

 

1. Wat is kenmerkend voor een recessie? 

2 kwartalen achter elkaar economische krimp 

2. Leg uit hoe de belasting op arbeid, automatisch een stabiliserende werking 

heeft op de conjunctuur. 

Het belastingstelsel is progressief. Als de inkomsten van mensen dalen omdat 

het BBP krimpt vallen ze gemiddeld genomen in een lagere belastingschijf 

waardoor hun gemiddelde belastingdruk daalt en hun bestedingen meer op 

peil blijven dan als dit niet het geval was. 

3. Leg uit hoe de overheidsuitgaven automatisch stijgen als de economie in een 

recessie belandt. 

De werkloosheid stijgt waardoor er meer uitkeringen betaalt moeten worden. 

(ook uitkeringen zijn stabiliserend. Werklozen blijven iets besteden) 

4. Welk gevolg heeft automatisch stabiliseren voor de overheidsbegroting? 

Het tekort van de overheid zal oplopen 

5. Welk gevolg heeft automatisch stabiliseren voor de staatsschuldquote? 

De staatsschuldquote wordt op twee manieren negatief beïnvloedt. Ten eerste 

daalt de noemer (BBP) en ten tweede stijgt de teller (staatsschuld), waardoor 

de staatsschuldquote gaat stijgen. 

De overheid kan er ook zelf voor kiezen de economie te stimuleren. Dat is dan 

bewust begrotingsbeleid. De overheid kan bijvoorbeeld besluiten een nieuwe 

spoorlijn voor goederenvervoer aan te leggen in Nederland. Deze 

overheidsinvestering heeft zowel een structureel effect als een conjunctureel effect. 

6. Leg uit wat het structurele effect is van de aanleg van de spoorlijn. 

De factor kapitaal (investeringen in de productiestructuur ) stijgt, waardoor 

Nederland beter kan concurreren met het buitenland. 

7. Leg uit wat het conjuncturele effect is van de aanleg van de spoorlijn. 

Door de bouw stijgen de investeringen van bedrijven (I) en worden er meer 

arbeiders gevraagd die dat geld (deels) weer gebruiken voor consumptie (C). 

Daardoor zal Y stijgen. 


