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Opgave 5  Rentebeleid geeft onvoldoende wind in de zeilen 

19 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• Een renteverlaging kan leiden tot afname van de besparingen / tot

toename van kredietverstrekking, waardoor de bestedingen toenemen 1 
• Dit kan leiden tot toename van de productie, waardoor overbezetting /

benadering productiecapaciteit / krapte op de goederenmarkt kan 
ontstaan, wat leidt tot toename van de bestedingsinflatie 1 

• De toename van de productie kan leiden tot een toename van de vraag
naar arbeid en van de lonen (sterker dan de stijging van de 
arbeidsproductiviteit). Bedrijven kunnen de stijging van de loonkosten 
(per product) doorberekenen in de verkoopprijzen, wat leidt tot 
toename van de loonkosteninflatie 1 

20 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Door technologische ontwikkelingen kan de stijging van de 

arbeidsproductiviteit groter zijn dan de loonstijging. Op grond van 
kostenoverwegingen bestaat er nu geen aanleiding voor bedrijven om 
de prijzen te verhogen (aangezien de loonkosten per product dalen). 

− Als gevolg van kapitaalintensievere productie (bijvoorbeeld robotica) 
kan de vraag naar arbeid dalen ten opzichte van het aanbod, waardoor 
een neerwaartse druk op de lonen ontstaat / een hogere werkloosheid 
ontstaat. De neerwaartse druk op de lonen / hogere werkloosheid leidt 
tot lagere loonkosten of tot minder bestedingen, wat een neerwaarts 
effect heeft op het prijspeil. 

21 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Binnenlandse aanbieders die te maken hebben met concurrentie uit het 

buitenland kunnen zich extra hebben ingezet om door 
kostenbesparingen hun prijzen laag te houden, wat bijdroeg aan het 
laag blijven van de inflatie.  

− Binnenlandse aanbieders kunnen zijn weggeconcurreerd door 
efficiënter producerende buitenlandse concurrenten, wat een 
neerwaarts effect heeft gehad op het prijsniveau. 

− Binnenlandse aanbieders kunnen meer grondstoffen of halffabricaten 
inkopen uit het buitenland om de kosten te drukken, met een 
neerwaarts effect op het prijsniveau als gevolg. 

− Door de toegenomen handel maken geïmporteerde producten een 
groter deel uit van het pakket consumptiegoederen waar de 
consumentenprijsindex/het inflatiecijfer op gebaseerd is (ervan 
uitgaande dat de prijs van geïmporteerde goederen stabiel is). 

Vraag Antwoord Scores 
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22 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
• Verhoging van de overheidsuitgaven / verlaging van de belastingen

kan leiden tot een toename van de bestedingen, waarmee de 
inflatiedoelstelling alsnog kan worden bereikt 1 

• Dankzij toename van de bestedingen / van economische bedrijvigheid
kan de overheid in komende jaren hogere belastingontvangsten / 
lagere uitgaven voor de sociale zekerheid tegemoet zien 1 

• Bij een overheidstekort zal de overheid moeten lenen. Door de lage
rente zullen de rentelasten over deze leningen in de toekomst laag zijn, 
zodat deze in mindere mate andere uitgaven zullen verdringen 1 

Vraag Antwoord Scores 
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