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Opgave 1
1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat door de verplaatsing van laaggeschoolde /
laagproductieve arbeid naar het lagelonenland de gemiddelde productiviteit
van de niet-verplaatste arbeid stijgt.

2

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een argument dat betrekking heeft op grotere controle / minder externe
afhankelijkheid bij het in eigen bezit houden van dat onderdeel van het
productieproces.
Een toelichting waaruit blijkt dat het bedrijf uit het EU-land zo meer invloed
kan uitoefenen op het laag blijven van dit deel van de productiekosten.

3

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Een antwoord waaruit blijkt dat op korte termijn werkgelegenheid
verloren gaat door verplaatsing van activiteiten, maar dat op langere
termijn de verlaging van de productiekosten de concurrentiepositie van
het bedrijf verbetert, zodat er meer afzet en dus ook meer productie in
het EU-land zal zijn.
− Een antwoord waaruit blijkt dat op korte termijn werkgelegenheid
verloren gaat door verplaatsing van activiteiten, maar dat deze
activiteiten in het lagelonenland meer werkgelegenheid en dus ook
meer welvaart / koopkracht kunnen opleveren, hetgeen tot meer vraag
naar (eind)producten van het bedrijf in het EU-land kan leiden.

4

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− vanuit het lagelonenland bekeken
• In het lagelonenland blijkt het aandeel van de industrie in de totale
toegevoegde waarde te zijn gegroeid (figuur 2), hetgeen kan
duiden op een toename van de industriële productie,
• waarvan een groeiend deel bestemd kan zijn voor de export naar
de EU, gezien de gestegen export/import-ratio in het lagelonenland
(figuur 3)
− vanuit het EU-land bekeken
• In het EU-land blijkt het aandeel van de industrie in de totale
toegevoegde waarde te zijn gedaald (figuur 2), hetgeen kan duiden
op een afname van de industriële productie,
• terwijl de daling van de export/import-ratio (figuur 3) het gevolg kan
zijn van een toegenomen inkoop door het EU-land in het
lagelonenland
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