
Opgave 5 

Regering en oppositie botsen bij economische neergang  

In de Tweede Kamer heeft bij de bespreking van de miljoenennota een fel debat 

plaatsgevonden tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen. Drie oppositiepartijen 

presenteerden tijdens het debat elk hun eigen begroting. Duidelijk is dat er zeer verschillend 

wordt gedacht over de vraag hoe moet worden gereageerd op een dreigende economische 

neergang. De regeringspartijen stellen dat het onmogelijk is de werkloosheid te bestrijden 

zonder dat het financieringstekort oploopt tot meer dan 1% van het nationaal inkomen. De 

oppositie is het met de regeringspartijen eens, dat werkloosheidsbestrijding op korte termijn 

tot een hoger financieringstekort leidt. Een woordvoerder van de oppositie stelt echter dat 

succesvolle werkloosheidsbestrijding op den duur tot een kleiner financieringstekort kan 

leiden.  

2p 11  Geef een argument voor de stelling van de woordvoerder van de oppositie. 

Een economisch onderzoeksbureau maakt een vergelijking tussen de gevolgen van het 

regeringsbeleid in de miljoenennota en de begrotingen van de oppositiepartijen A, B en C.  

Bij deze vergelijking maakt dit bureau gebruik van tabel 3. Uit tabel 3 is bijvoorbeeld af te 

lezen dat uitvoering van de begroting van partij C tot gevolg zou hebben dat de stijging van 

het reëel nationaal inkomen 0,4 procentpunt per jaar hoger uitkomt dan uitvoering van het 

regeringsbeleid en op 1,9% zou uitkomen. 

 economische 

voorspellingen bij 

uitvoering van de 

miljoenennota 

afwijkingen ten opzichte van de miljoenennota bij uitvoering 

van de begrotingen van de oppositiepartijen 

partij A partij B partij C 

financieringssaldo 

uitgedrukt in het 

nationaal inkomen 

 1,0%  0,5 procentpunt + 0,5 procentpunt + 0,3 procentpunt 

verandering reëel 

nationaal inkomen 
+ 1,5% + 0,75 procentpunt + 0,1 procentpunt + 0,4 procentpunt 

verandering

werkgelegenheid 
 20.000 personen + 40.000 personen + 2.000 personen + 10.000 personen 

2p 12  Wordt bij de economische voorspellingen bij uitvoering van de miljoenennota verwacht dat 

de arbeidsproductiviteit stijgt? Verklaar het antwoord. 

2p 13  Zal uitvoering van de begroting van partij B volgens het onderzoeksbureau tot gevolg hebben 

dat er een financieringsoverschot ontstaat? Verklaar het antwoord. 

tabel 3 
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