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opgave 1. Loonstarheid AM 

Als een economie in een recessie verkeert, leidt loonstarheid op korte termijn alleen 

maar tot verergering van die crisis. Pas op de lange termijn is de arbeidsmarkt vaak 

weer in staat om in evenwicht te komen. Onderstaande schematische weergave van 

de arbeidsmarkt laat dit proces deels zien.  

Bron 1. de arbeidsmarkt in een crisissituatie bij starre lonen en flexibele lonen. 

 

 

1. Wat is loonstarheid. 

Der situatie dat lonen rigide zijn en niet meedalen met het prijspeil als er 

sprake is van een teruglopende macro economische vraag 

2. Leg uit dat loonstarheid zich altijd voordoet in een situatie van 

laagconjunctuur. 

In een hoogconjunctuur zullen lonen stijgen, en is er geen hinder van 

contracten en cao’s. lonen reageren dan op vraag en aanbod. Bij 

laagconjunctuur zouden lonen moeten dalen vanwege vraag en aanbod maar 

verhinderen contracten en cao’s dat. 

3. Leg uit dat loonstarheid leidt tot onvrijwillige werkloosheid. 

Omdat lonen niet dalen, kunnen bedrijven niet de prijzen van hun producten 

laten dalen, bij een dalende macro economische vraag, waardoor zij minder 

goederen en diensten produceren en verkopen dan mogelijk zou zijn, 

waardoor de behoefte aan personeel harder daalt dan nodig is. Daardoor 

ontstaat onvrijwillige werkloosheid. 
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4. Hoe groot is de onvrijwillige werkloosheid die ontstaat door loonstarheid in 

bron 1. Gebruik de Letters Q1, Q2 en Q3. 

Het verschil tussen Q1 en Q3. Bij flexibele lonen daalt het loon en is er geen 

onvrijwillige werkloosheid. Dus alle werkloosheid die ontstaat is het gevolg van 

loonstarheid (zie starre lonen in bron 1 als een soort minimumloon). 

5. Leg uit dat als de arbeidsmarkt goed werkt, er geen sprake zal zijn van 

loonstarheid, maar van flexibele lonen. 

Als de arbeidsmarkt goed werkt, zou bij een daling van de vraag naar arbeid 

(bij gelijkblijvend aanbod) een lager loon tot stand komen, waardoor vraag- en 

aanbod weer in evenwicht komen. 

6. Leg uit dat op lange termijn de werkloosheid wordt opgelost door inflatie en 

het uitblijven van loonsverhogingen. 

Als de lonen niet stijgen bij inflatie is er sprake van een reële loon daling. Als 

die daling groot genoeg is om de reële productiedaling op te vangen die 

ontstaan is door te hoge lonen, is er weer sprake van evenwicht. 

7. Leg uit hoe uiteindelijk, via het marktmechanisme, op lange termijn toch het 

evenwicht hersteld wordt op de arbeidsmarkt. 

Als cao’s zijn afgelopen zullen nieuwe loononderhandelingen passen bij de 

bestaande vraag naar goederen en diensten in de economie, waardoor vraag 

en aanbod van arbeid weer in evenwicht komen. 

 


