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INFLATIE
Bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 10 moet je soms gebruikmaken van
informatie 3 en 4 in het bijlagenboekje.
Job van Manen leest in de krant dat het inflatiecijfer van vorig jaar een belangrijke rol
speelt bij de CAO-onderhandelingen. Verder schrijft de krant dat sommige maatregelen
van de overheid een oorzaak zijn van inflatie en dat inflatie een nadeel is voor burgers
en de overheid.
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Hieronder staat een aantal economische verschijnselen.
1 de energiekosten stijgen
2 het aanbod van goederen daalt
3 de koers van de dollar daalt
4 het aantal belastingbetalers stijgt
Welke verschijnselen kunnen oorzaak zijn van inflatie in Nederland?
A Alleen 1 en 2
B Alleen 1 en 3
C Alleen 1 en 4
D Alleen 2 en 3
E Alleen 2 en 4
F Alleen 3 en 4

1p

z 8

In
A
B
C

1p

{

1p

z 10

-

9

Æ Geef een voorbeeld van een overheidsmaatregel die de inflatie doet toenemen.

Nederland is in 1998, ten opzichte van 1997, het gemiddelde prijspeil
gedaald.
gelijk gebleven.
gestegen.

Job zegt: “Inflatie kan ook voordelig zijn.”
Æ Leg uit hoe inflatie ook een voordeel kan zijn.
In 2000 vierde Job zijn verjaardag. In plaats van cadeaus vroeg hij geld. Hij ontving van
de gasten in totaal € 275. In januari 2001 zette hij dat bedrag voor een jaar op een
internetspaarrekening van de FINA-bank.
Wat is er na een jaar (2001) gebeurd met de koopkracht van zijn verjaardagsgeld?
A gedaald met 4,5%
B gedaald met 4,3%
C gedaald met 0,2%
D gestegen met 0,2%
E gestegen met 4,3%
F gestegen met 4,5%
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Inflatie in Nederland
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De internetspaarrekening is net als een gewone rekening een rekening waar u eenvoudig zelf
geld kunt opnemen en bijstorten, 24 uur per dag. U regelt zelf alle transacties omtrent bij- en
afschrijvingen via internet. De voordelen:
x Hoge rente: 4,3%.
x Gratis: aan de internetspaarrekening zijn geen kosten verbonden.
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