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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 Kan de rente nog lager?  

 19 maximumscore 1 
C  

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Pijl 2: de overheid vervult een voorbeeldrol; de overheid straalt 

vertrouwen uit in de economie door meer te besteden.  
 Pijl 2: meer overheidsbestedingen leiden tot meer productie, hetgeen 

weer leidt tot meer inkomen, dus meer bestedingsruimte en meer 
vertrouwen.   

21 maximumscore 2 
(1) lage 
(2) hoge 
(3) verlagen 
(4) dalen 
(5) uitstellen 

indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier antwoorden juist 1 
indien drie of minder antwoorden juist 0 

 22 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door de renteverlaging zullen de bestedingen van consumenten

toenemen / wordt voorkomen dat consumenten bestedingen uitstellen 
(omdat consumenten minder gaan sparen / gemakkelijker kunnen 
lenen) 1 

• Door de stijgende vraag / doordat de vraag op peil blijft, ontstaat (bij
gelijkblijvend aanbod) opwaartse druk op de prijzen 1 

 23 maximumscore 2 
(tot een) daling (van de waarde van de euro in dollars) 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Verlaging van de rente kan ertoe leiden dat beleggers/spaarders hun

kapitaal verplaatsen uit de eurozone / dat de toestroom van kapitaal 
naar de eurozone vermindert  1 

• waardoor er meer euro’s worden aangeboden / minder euro’s worden
gevraagd op de valutamarkt en de waarde van de euro in dollars daalt 1 
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 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• Daling van de eurokoers leidt tot dure import voor de eurozone 1 
• Hierdoor gaan er meer EU-producten gevraagd worden in plaats van

importproducten van buiten de EU, zodat de economische groei wordt
gestimuleerd 1 

of 
• Daling van de eurokoers leidt ertoe dat de export toeneemt doordat de

internationale concurrentiepositie van Europa verbetert / doordat
Europese producten goedkoper worden voor kopers van buiten de
eurozone 1

• De toegenomen vraag van buiten de eurozone veroorzaakt een grotere
productie in de EU, zodat de economische groei wordt gestimuleerd 1 
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