
 OEF 171110 groeiende schulden is goed AM 

Pagina 1 van 2 

 

Opgave 1. Groeiende schulden is goed AM 

Bron 1. Volkskrant 22 april 2017. 

 

Uitspraak 1: Het IMF ziet de groei van de staatsschulden als een positief teken. 

 

Uitspraak 2: Het IMF sprak zich eerder uitdrukkelijk uit voor anticyclisch begroten. 

 

Uitspraak 3: Het IMF is daarom verontrust over de plannen van de VS om in infrastructuur 
te investeren terwijl de werkloosheid in de VS zo laag is dat kan worden gesproken van 
“volledige werkgelegenheid”. 

 

Het IMF, dat de wereldeconomie bestudeert en probeert te sturen, is gelukkig met de 

(deels verwachte) stijgende staatsschulden. 

1. Leg uit dat groeiende staatsschulden op lange termijn negatief zijn voor de 

overheidsbestedingen van de landen die deze schulden zijn aangegaan. 

De overheid moet rente betalen over de leningen en alles wat ze aan rente 

betaalt kan ze niet besteden in de economie. 

2. Hoe hoog is de gemiddelde staatsschuldquote van rijke landen in 2016? 

107,5%  

3. Verklaar uitspraak 1. 

Een groeiende staatschuld is het gevolg van bestedingen hoger dan de 

inkomsten van de overheid. Die extra bestedingen leiden tot een extra groei 

van het BBP van een land. 

4. Verklaar uitspraak 2. 
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Het IMF wil graag dat overheden hun economie sturen door extra bestedingen 

tijdens een laagconjunctuur en andersom. 

5. Is er volgens het IMF sprake van een cyclisch of een anticyclisch 

begrotingsbeleid in de VS? Leg uit waarom. 

Van een cyclisch begrotingsbeleid. De Amerikaanse overheid wil investeren in 

hoogconjunctuur terwijl de arbeidsmarkt al heel krap is. 

6. Leg uit dat de investeringen van de VS zullen leiden tot een stijging van het 

prijspeil in de VS. 

Door de investeringen loopt de vraag naar goederen en diensten verder op 

waardoor er nog meer arbeid nodig is. De arbeidsmarkt is al krap dus de lonen 

zullen hard gaan stijgen. Dat leidt tot een hogere kostprijs per product en 

daardoor tot een hoger prijspeil. 


