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         Opgave 3 Hun probleem ons probleem? 
 

Met een voorzichtig economisch herstel in de eurozone veerde ook de 
Nederlandse economie eind 2014 weer op: het reëel bruto binnenlands 
product (bbp) groeide, het overheidstekort daalde en het positieve 
uitvoersaldo met de rest van de eurozone werd groter. Enkele eurolanden 
waar de groei achterbleef, vonden dat Nederland en andere Noord- 
Europese landen ruimte hadden om hun bestedingen te stimuleren, zodat 
in de Zuid-Europese landen het handelstekort kon verminderen. 
De Nederlandse overheid wilde het eigen tekort en  daarmee de 
overheidsschuld echter niet laten stijgen, vooral met het oog op het 
rentetarief op staatsobligaties. Het Nederlandse uitvoersaldo (uitvoer 
minus invoer) als percentage van het bbp was inmiddels hoger geworden 
dan het door de Europese Commissie aangegeven maximum van 6%. 

 
2p 13 Verklaar dat de Nederlandse overheid door het dalende overheidstekort 

tegen een lager rentetarief zou kunnen lenen. 
 

Volgens een raming van het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 zou het 
economisch herstel in Nederland in 2015 doorzetten. Het CPB 
publiceerde voor Nederland de volgende gegevens: 

 
Tabel 1 macro-economische gegevens CPB voor Nederland 

 
 2014 2015 
particuliere consumptie € 292,4 mld. € 298,9 mld. 
particuliere bruto-investeringen € 96,7 mld. € 101,5 mld. 
bruto-overheidsbestedingen € 194,8 mld. € 194,1 mld. 
uitvoer € 544,5 mld. ………… 
invoer € 474,3 mld. € 491,1 mld. 
nominaal bbp € 654,1mld. € 667,7 mld. 
overheidstekort als % van het bbp* 2,8 1,8 

* einde van het jaar 
 

Een econoom stelt dat de verwachte daling van het overheidstekort als 
percentage van het bbp mede wordt veroorzaakt door de verwachte 
toename van de particuliere bruto-investeringen. 

 
2p 14 Verklaar deze stelling. Betrek in je verklaring zowel de teller als de 

noemer van de berekening van het tekortpercentage. 
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Met behulp van tabel 1 kan berekend worden dat het positieve 
uitvoersaldo van Nederland over 2014 10,73% van het bbp bedroeg. 

 
2p 15 Toon met een berekening aan dat volgens de ramingen het uitvoersaldo 

van Nederland als percentage van het bbp in 2015 hoger is dan in 2014. 
 

Sommige economen zien in het groeiende uitvoersaldo en het lage 
overheidstekort van Nederland ruimte voor een stimuleringsbeleid. Dat 
zou Zuid-Europese landen helpen bij hun economisch herstel, wat op zijn 
beurt ook de continuïteit van de groei in Nederland zou kunnen 
bevorderen. 

 
2p 16 Verklaar dat een toename van de productie in de Zuid-Europese landen 

uiteindelijk ook kan leiden tot een toename van de Nederlandse uitvoer. 
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