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Opgave 4 
 
Nederlandse economie blijft achter 
In Nederland bestaat tussen de politieke partijen verschil van mening over de 
maatregelen die de overheid moet nemen om de economische ontwikkeling bij 
te sturen. Hieronder wordt een economische situatie beschreven die zich op een 
gegeven moment in Nederland zou kunnen voordoen.  
 
De stagnerende groei van de wereldhandel heeft een negatief effect op de 
export van Nederland. Hierdoor dalen de investeringen en zit de Nederlandse 
economie in een periode van laagconjunctuur. Daarnaast zijn, in vergelijking met 
de omringende landen, de loonkosten per eenheid product in Nederland hoog. 
Dit tast de internationale concurrentiepositie aan. Deskundigen beweren 
bovendien dat het Nederlandse bedrijfsleven te weinig innoveert, waardoor het 
aantal nieuwe arbeidsplaatsen nauwelijks groeit. 
 
Politieke partij A komt met de volgende voorstellen om de hierboven beschreven 
situatie te verbeteren. 
− De collectieve uitgaven voor onderwijs en de investeringen in de 

infrastructuur moeten worden verhoogd. De samenwerking tussen bedrijven 
en universiteiten moet verbeteren. Ook moet extra geld worden uitgegeven 
aan wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze wordt de innovatie 
bevorderd. 

− De koppeling tussen het inkomen van mensen met een uitkering en de 
gemiddelde loonontwikkeling moet worden hersteld. 

− Het tekort op de begroting van de overheid mag op korte termijn oplopen om 
de productie te stimuleren. 

− De financiering van de gezondheidszorg wordt omgezet van premieheffing 
volgens een vast percentage naar premieheffing volgens een oplopend 
percentage van het belastbare inkomen. 

 
Stel je de volgende situatie voor: 
In de kranten verschijnen artikelen die veel discussie opleveren over het te 
voeren overheidsbeleid in de beschreven situatie. De voorgestelde maatregelen 
van partij A spreken je erg aan. Je besluit door middel van een ingezonden brief 
jouw standpunt in deze discussie duidelijk te maken en de sterke kanten van de 
voorstellen van partij A te beschrijven. 
 
De brief begint als volgt:  
“Het is het best voor de economische ontwikkeling in Nederland als de 
voorstellen van partij A door de Nederlandse regering worden uitgevoerd. In 
deze brief wil ik de sterke kanten uiteenzetten van de voorstellen van partij A 
voor de economische ontwikkeling van Nederland.” 
 

- 1 -



Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

www.havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

6p 10 Schrijf het vervolg van deze brief.  
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg van een van de voorstellen voor de conjunctuurwerkloosheid. 
b Het gevolg van een van de voorstellen voor de inkomensverdeling. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Het gevolg van een van de voorstellen voor de structuurwerkloosheid. 
2 Het inverdieneffect van de voorgestelde verhoging van de collectieve 

uitgaven.  
3 De wijze waarop uit een van de voorstellen blijkt dat partij A anticyclisch 

begrotingsbeleid wil toepassen. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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