
Opgave 7 

Begrotingsperikelen 

In een dagblad stond begin 2004 een artikel over de begrotingsproblemen van overheden in 

enkele landen. Hieronder staan enkele fragmenten uit dat artikel. 

• Het Amerikaanse begrotingstekort wordt gefinancierd met staatsobligaties die voor het 

grootste deel buiten Amerika worden geplaatst. 

• De overheden van de eurolanden financieren hun sterk oplopende tekorten met 

staatsobligaties die voor het grootste deel in Europa worden geplaatst. 

• Op de ministeries maken werkgroepen plannen voor bezuinigingen op de 

overheidsuitgaven. 

Doordat de Amerikaanse staatsobligaties voor het grootste deel buiten Amerika worden 

geplaatst, zal op de valutamarkten ...(1)... dollars ...(2)..., waardoor de koers van de dollar 

zal ...(3).... 

2p 21  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) de vraag naar / het aanbod van  

bij (2) afnemen / toenemen 

bij (3) dalen / stijgen 

Als de overheden van de eurolanden hun tekorten sterk laten oplopen, zal de rente in de 

eurolanden ...(1).... Door deze renteontwikkeling zullen de particuliere investeringen in de 

eurolanden ...(2)..., waardoor de Europese conjunctuur zal worden ...(3).... 

2p 22  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) dalen / stijgen 

bij (2) afnemen / toenemen 

bij (3) afgeremd / gestimuleerd 

Een werkgroep heeft het onderstaande voorstel voor bezuinigingen opgesteld: 

• minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen € 200 miljoen 

• minder uitgaven aan scholenbouw en wegenaanleg € 100 miljoen 

• minder uitgaven aan ambtenaren op de ministeries € 220 miljoen 

• minder uitgaven aan subsidies voor diverse maatschappelijke instellingen €   50 miljoen 

In dit voorstel wordt € ...(1)... miljoen bezuinigd op overheidsinvesteringen, 

€ ...(2)... miljoen op overheidsconsumptie en € …(3)… miljoen op overdrachtsuitgaven. 

2p 23  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) 50 / 100 / 220 

bij (2) 100 / 220 / 320  

bij (3) 200 / 250 / 470 
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