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Opgave 3 
 

 9 maximumscore 8 
Te beoordelen onderdeel: 
− Indien het voorstel van Rood verdedigd wordt: 
 
a De positieve invloed van toegenomen overheidsbestedingen op de  

overheidsschuldquote en op de i/a-ratio is juist verwoord. 
Te denken valt aan een afname van de overheidsschuldquote door de 
groei van het bbp (noemereffect), hetgeen de toename van de 
overheidsschuldquote als gevolg van een hoger financieringstekort 
weer afremt (tellereffect) en te denken valt aan een stimulering van de 
vraag naar arbeid, waardoor het aantal actieven toeneemt, en de 
i/a-ratio daalt.  

 
b De negatieve invloed van verlaging van de uitkeringen op de 

overheidsschuldquote is juist verwoord. 
Te denken valt aan de afname van de particuliere consumptie en dat 
deze daling van de bestedingen via een afname van het bbp de 
overheidsschuldquote doet toenemen (noemereffect). 

 
c De voordelen van een toename van de overheidsbestedingen in relatie 

tot twee van de genoemde kenmerken zijn juist verwoord. 
Te denken valt aan:  
− vermindering van de relatieve kapitaalschaarste als het bij de 

toename van de overheidsbestedingen om overheidsinvesteringen 
gaat; 

− vermindering van de onderbesteding, omdat de effectieve vraag 
vergroot wordt. 

 
d De nadelen van een verlaging van de uitkeringen in relatie tot twee van 

de genoemde kenmerken zijn juist verwoord. 
Te denken valt aan: 
− het ongewenst doorbreken van de nivelleringstrend, als door 

verlaging van de uitkeringen het verschil tussen lonen en 
uitkeringen groter wordt; 

− het verergeren van de onderbesteding indien de verlaging van de 
uitkeringen leidt tot een lagere effectieve vraag. 

 
Opmerking 
Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten:  
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
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Te beoordelen onderdeel: 
− Indien het voorstel van Blauw verdedigd wordt: 
 
a De positieve invloed van verlaging van de uitkeringen op de 

overheidsschuldquote en op de i/a-ratio is juist verwoord. 
 Te denken valt aan een verlaging van de inkomensoverdrachten, 

waardoor het financieringstekort daalt, hetgeen de 
overheidsschuldquote kan verlagen. 
Te denken valt aan een daling van de loonkosten die het aantal 
actieven laat stijgen, waardoor belasting- en premieopbrengsten 
toenemen, waardoor het financieringstekort daalt, hetgeen de 
overheidsschuldquote kan verlagen. 

 Te denken valt aan het dalende vervangingspercentage, waardoor 
inactieven eerder geneigd zijn werk te aanvaarden, en de i/a-ratio 
daalt.  

 
b De negatieve invloed van een toename van de overheidsbestedingen 

op de overheidsschuldquote is juist verwoord. 
Te denken valt aan een stijging van het financieringstekort waardoor 
de overheidsschuldquote stijgt (tellereffect). 

 
c De voordelen van een verlaging van de uitkeringen in relatie tot twee 

van de genoemde kenmerken zijn juist verwoord. 
Te denken valt aan:  
− een daling van de loonkosten, waardoor de concurrentiepositie kan 

verbeteren, hetgeen vooral in een relatief open economie van 
belang is; 

− een vergroting van de afstand tussen lonen en uitkeringen 
(ontkoppeling), die vooral de laaggeschoolden ertoe kan aanzetten 
om meer inspanningen te verrichten om een betaalde baan te 
krijgen. 

 
d De nadelen van een toename van de overheidsbestedingen in relatie 

tot twee van de genoemde kenmerken zijn juist verwoord. 
Te denken valt aan: 
− toename van de overheidsbestedingen kan het beleid gericht op 

meer marktwerking in de economie doorkruisen; 
− het beperkte effect van een toename van de overheidsbestedingen 

op de werkgelegenheid door de zeer hoge importquote. 
 
Opmerking 
Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten:  
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar aansluiten 
en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
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