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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 10 maximumscore 8 
 
Te beoordelen onderdeel: 
 
a Het nadeel dat Britse importeurs ondervinden is juist uitgewerkt.  

Te denken valt aan het feit dat de uit het eurogebied geïmporteerde 
goederen na de koersdaling van het pond in ponden omgerekend 
duurder zijn geworden. Dit vermindert de afzet op de binnenlandse 
markt.  

 
b De inzet van de rente als beleidsinstrument en de gegeven voorwaarde 

waaraan moeilijker kan worden voldaan zijn juist uitgewerkt. 
Te denken valt aan het feit dat een daling van de rente er toe leidt dat 
gezinnen / bedrijven goedkoper kunnen lenen.  
 
Ten aanzien van de voorwaarde valt te denken aan het feit dat 
internationale beleggers door deze rentedaling echter minder in 
ponden zullen willen beleggen. Dit leidt tot een daling van de vraag 
naar ponden, zodat de wisselkoers van het pond verder daalt. Dit 
bemoeilijkt het handhaven van het pond binnen de gegeven 
bandbreedte. 

 
c Het positieve effect van de gekozen maatregelen op het 

consumentenvertrouwen of op het producentenvertrouwen in de Britse 
economie is correct uitgewerkt, evenals het nadelige effect daarvan op 
een van de gegeven voorwaarden.  
 
maatregel 1  
Te denken valt aan het feit dat door een verlaging van de btw het 
prijspeil van de consumptie daalt, zodat de koopkracht stijgt en het 
consumentenvertrouwen verbetert. 
 
Ten aanzien van de voorwaarde valt te denken aan het feit dat de 
afname van de btw-ontvangsten niet (in voldoende mate) 
gecompenseerd zal worden door een stijging van het bbp. Hierdoor zal 
het financieringstekort stijgen. Daar dit tekort nu al 3% van het bbp 
bedraagt, bemoeilijkt dit het voldoen aan de voorwaarde van een 
maximaal financieringstekort van 3% van het bbp. 
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maatregel 2 
Te denken valt aan het feit dat investeringen in het wegennet de 
productiestructuur verbeteren waardoor de productiekosten dalen / de 
kwaliteit van het transport verbetert. Dit leidt tot een verbetering van 
het producentenvertrouwen. 
 
Ten aanzien van de voorwaarde valt te denken aan het feit dat 
hierdoor echter de overheidsbestedingen zullen stijgen hetgeen niet (in 
voldoende mate) gecompenseerd wordt door een stijging van het bbp. 
Hierdoor zal het financieringstekort stijgen. Daar dit tekort nu al 3% 
van het bbp bedraagt, bemoeilijkt dit het voldoen aan de voorwaarde 
van een maximaal financieringstekort van 3% van het bbp.  
 
maatregel 3 
Te denken valt aan het feit dat een verhoging van deze uitkeringen de 
koopkracht van ontvangers er van verhoogt, waardoor het 
consumentenvertrouwen verbetert.  
 
Ten aanzien van de voorwaarde valt te denken aan het feit dat de 
hogere uitkeringen zullen leiden tot een hogere lastendruk waardoor de 
loonkosten bij bedrijven kunnen stijgen. Hierdoor kan de kostprijs en 
het exportprijspeil stijgen. Dit leidt tot een daling van de export en een 
daling van de vraag naar ponden, zodat de wisselkoers van het pond 
verder daalt. Dit bemoeilijkt het handhaven van het pond binnen de 
gegeven bandbreedte. 
 
maatregel 4 
Te denken valt aan het feit dat daardoor de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs / de aansluiting van het beroepsonderwijs op het 
bedrijfsleven verbetert. Dit leidt tot een daling van de productiekosten 
per eenheid product / verbetering van de kwaliteit van producten. 
Hierdoor verbetert het producentenvertrouwen.  
 
Ten aanzien van de voorwaarde valt te denken aan het feit dat 
hierdoor echter de overheidsbestedingen zullen stijgen hetgeen niet (in 
voldoende mate) gecompenseerd wordt door een stijging van het bbp. 
Hierdoor zal het financieringstekort stijgen. Daar dit tekort nu al 3% 
van het bbp bedraagt, bemoeilijkt dit het voldoen aan de voorwaarde 
van een maximaal financieringstekort van 3% van het bbp.  

 
Opmerking 
Noteer voor de onderdelen a, b, c1, c2, c3, c4: 0, 1 of 2 punten. 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien er geen sprake is van consistentie in het advies of het gebruikte 
aantal woorden teveel afwijkt −1 
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