Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Opmerking
Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven
antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke.

Opgave 1
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met een hoog (primair) inkomen
meer kunnen beleggen dan mensen met een laag (primair) inkomen zodat
het inkomen uit vermogen overwegend toevalt aan mensen met een hoog
(primair) inkomen.

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat het bedrag van de (betaalde) directe
belastingen en sociale premies gelijk kan zijn aan het bedrag van de
(ontvangen) sociale uitkeringen.

3

maximumscore 2
groter
Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:
− Een toelichting waaruit blijkt dat het secundaire inkomen van de
hoogste inkomensgroep slechts 5 keer zo groot is als het secundaire
inkomen van de laagste inkomensgroep.
− Een toelichting waaruit blijkt dat het secundaire inkomen van de lagere
inkomensgroepen hoger is dan hun primaire inkomen, terwijl het
secundaire inkomen van de hoogste inkomensgroep lager is dan het
primaire inkomen van die groep.

4

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
75
× 100% = 12,5%
inkomensaandeel:
600
cumulatief inkomensaandeel: 4,2 + 12,5 = 16,7
Opmerking
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen.
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Opgave 2
5

maximumscore 2
nee
Uit de verklaring moet blijken dat bij een lager belastingtarief een lager
belastbaar / bruto-inkomen hoort.

6

maximumscore 2
gelijk
Uit de verklaring moet blijken dat het nadeel afhangt van het marginale
tarief en dat beiden hetzelfde marginale tarief hebben.

7

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
belasting over € 30.000: € 30.000 × 0,286
belasting over € 1.000: € 1.000 × 0,3685
totaal

€ 8.580
€ 368,50
€ 8.948,50

Opmerking
Afronden op hele euro’s naar boven of beneden ook goed rekenen.
8

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat het voordeliger wordt dichter bij het werk te
gaan wonen zodat de milieubelasting door het woon-werkverkeer afneemt
en de welvaart (in ruime zin) toeneemt.
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Opgave 3
9

maximumscore 2
kleiner
Uit de verklaring moet blijken dat door de koersstijging van de euro minder
euro’s voor een dollar moeten worden betaald hetgeen de prijsstijging in
euro’s afzwakt.

10

maximumscore 2
groter
Uit de verklaring moet blijken dat het exploiteren van moeilijk winbare
reserves bij een hogere prijs eerder rendabel is.

11

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat producenten gaan zoeken naar goedkopere
alternatieven voor koper / methoden om koper efficiënter te gebruiken om
zo de stijging van de kosten te beperken.
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Opgave 4
12

maximumscore 6
Te beoordelen aspect:
a Een belastingmaatregel die het gebruik van de fiets in het woonwerkverkeer aantrekkelijk maakt, is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan:
aftrekposten voor mensen die in het woon-werkverkeer de fiets
gebruiken / financieren van de aanschaf van een fiets voor het woonwerkverkeer via het brutoloon.
b Het gevolg van minder verkeersopstoppingen voor de internationale
concurrentiepositie van het bedrijfsleven is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan:
kortere reistijden / lagere vervoerskosten waardoor de verkoopprijzen
kunnen worden verlaagd en de concurrentiepositie verbetert.
Het gekozen aspect is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan:
1 afname milieuverontreiniging / verbetering gezondheid van
werknemers waardoor de kosten van gezondheidszorg kunnen dalen;
2 infrastructurele maatregelen zoals fietspaden aanleggen /
mogelijkheden om de fiets in het openbaar vervoer mee te nemen
vergroten / bewaakt stallen goedkoper maken;
3 minder opstoppingen leiden tot hogere economische groei die leidt tot
extra overheidsinkomsten / lagere productiekosten waardoor de
winsten en de winstbelasting stijgen.
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar aansluiten
en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis

−1

Opmerking
Noteer voor elk aspect 0, 1 of 2 scorepunten:
0 → (vrijwel) geheel fout
1 → bij twijfel
2 → (vrijwel) geheel goed
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Opgave 5
13

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
100
€ 50 miljoen
×
= € 11.905
70
6.000
Opmerking
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen.

14

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
6.000 × 1.650
= 10,4
950.000
Opmerking
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen.

15

maximumscore 2
groter
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat een deel van de mensen zorgverlof neemt
voor een deel van het jaar / werkweek.

16

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat bij een groter aantal premiebetalers (en
een gelijke totale premieopbrengst) een lagere premie per premiebetaler
nodig is.
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Opgave 6
17

maximumscore 2
meer
Uit de toelichting moet blijken dat in 2007 (het volume van) de
wereldhandel / wereldexport sterker groeide dan (het volume van) de
wereldproductie.
Opmerking
Een antwoord met behulp van een juiste berekening ook goed rekenen.

18

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
127
× 91,4 miljard euro = 98,4 miljard euro
118
Opmerking
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen.

19

maximumscore 2
lager
Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Een toelichting waaruit blijkt dat de daling van het volume in 2003 niet is
goedgemaakt door de toename van het volume in 2004 en 2005.
Opmerking
Een toelichting in de vorm van een juiste berekening ook goed rekenen.

20

maximumscore 2
minder
Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Een toelichting waaruit blijkt dat de inflatie in beide jaren gelijk is terwijl in
2007 het reële inkomen minder stijgt dan in 2006.
Opmerking
Een toelichting in de vorm van een juiste berekening ook goed rekenen.
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21

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
4.025.000 − 483.000 = 3.542.000
Indien berekend: 4.025 − 483 = 3.542

1

22

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om huisvrouwen die naast het
huishouden geen baan zoeken.
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om mensen die volledig
arbeidsongeschikt verklaard zijn.
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om studenten die een baan
van minder dan 12 uur per week hebben.

23

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om:
− minder dan 12 uur per week betaald werk hebben
− betaald werk zoeken voor meer dan 12 uur per week
− op korte termijn kunnen beginnen
− actief naar werk zoeken
Indien 0 of 1 juiste criteria genoemd
Indien 2 of 3 juiste criteria genoemd
Indien 4 juiste criteria genoemd

24

0
1
2

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
483
× 100% = 6,5%
483 + 6.918
Opmerking
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen.
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25

maximumscore 2
verbeterd
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
saldo tweede helft 2004: 1 + 82 − 18 − 45 = +20
Indien lopende rekening en kapitaalrekening niet zijn gesommeerd
Indien de berekening correct is, maar de conclusie niet

0
1

26

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de toegenomen bestedingen leiden / een
hogere bezettingsgraad in IJsland leidt tot een toename van de import van
goederen en diensten (bij een gelijkblijvende export).

27

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat een hogere koers van de krona leidt tot
lagere prijzen in krona’s van geïmporteerde producten (en dus tot een
daling van het gemiddelde prijspeil).

28

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Een antwoord waaruit blijkt dat door de renteverhoging IJsland
aantrekkelijker werd voor buitenlandse beleggers zodat de
kapitaalimport toenam.
− Een antwoord waaruit blijkt dat door de renteverhoging IJslanders geld
gingen lenen in landen waar de rente lager was zodat de
kapitaalimport toenam.
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