
Eindexamen economie  vwo  2011 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 9 maximumscore 8 
Te beoordelen onderdeel: 
a Het tegengestelde effect dat aansluiting bij de EU kan hebben op twee 

van de vijf doelstellingen met betrekking tot de Islandse economie is, in 
combinatie met twee kenmerken, juist uitgewerkt. 
Te denken valt aan de eerste en derde doelstelling, omdat het opheffen 
van de invoerrechten voor goederen uit de EU als gevolg van de 
aansluiting bij de EU weliswaar leidt tot meer import en dus een 
beperking van de overbesteding, maar ook tot een groter tekort op de 
lopende rekening. 

 
b  
vóór het regeringsvoorstel 
Deze keuze is juist uitgewerkt op basis van drie van de vijf doelstellingen 
met betrekking tot de Islandse economie en de gegeven kenmerken. 
Te denken valt aan: 
− dat het opheffen van de invoerrechten tot meer import kan leiden uit de 

EU, waardoor de overbesteding kan worden verminderd  
(doelstelling 1). 

− dat het wegvallen van (binnen)grenzen de arbeidsmobiliteit kan 
bevorderen, waardoor de spanning op de Islandse arbeidsmarkt kan 
verminderen (doelstelling 2). 

− dat de wisselende veranderingen in vraag naar / aanbod van arbeid als 
gevolg van seizoeninvloeden beter kunnen worden opgevangen door 
tijdelijke werknemers uit de andere EU-landen / tijdelijke 
werkgelegenheid in de andere EU-landen (doelstelling 2). 

− dat de vervanging van de kroon door de euro het vergelijken van 
prijzen makkelijker kan maken, zodat de export kan toenemen en het 
tekort op de lopende rekening kan verminderen (doelstelling 3). 

− dat de lagere rentestand die het gevolg is van de monetaire 
eenwording, investeringen en daarmee innovatie kan bevorderen 
(doelstelling 4). 

− dat het beperken van de visvangst op lange termijn goed is voor het 
behoud van natuurlijke rijkdom en daarmee de duurzame groei van de 
economie van Island kan bevorderen (doelstelling 5). 
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vóór het voorstel van de oppositie 
Deze keuze is juist uitgewerkt op basis van drie van de vijf doelstellingen 
met betrekking tot de Islandse economie en de gegeven kenmerken. 
Te denken valt aan: 
− dat het opheffen van de invoerrechten door de EU de export van Island 

naar de EU kan vergroten en daarmee de overbesteding kan 
versterken (doelstelling 1). 

− dat de, met de invoering van de euro gepaard gaande, monetaire 
eenwording kan leiden tot een lagere rentestand die de overbesteding 
kan versterken (doelstelling 1). 

− dat de, met de invoering van de euro gepaard gaande, monetaire 
eenwording kan leiden tot een lagere rentestand die de overbesteding 
kan versterken en daarmee de spanning op de arbeidsmarkt kan 
vergroten (doelstelling 2). 

− dat het opheffen van invoerrechten voor landen uit de EU de import 
van Island kan stimuleren, waardoor het tekort op de lopende rekening 
groter wordt (doelstelling 3). 

− dat de verruiming van de arbeidsmarkt van Island kan leiden tot lagere 
loonkosten per eenheid product, wat de investeringen en daarmee 
innovatie kan afremmen (doelstelling 4). 

 
Opmerking 
Noteer voor onderdeel a 0, 1 of 2 scorepunten en 
noteer bij b voor elk argument 0, 1 of 2 scorepunten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien het gebruikte aantal woorden teveel afwijkt van de eis en/of het 
betoog geen doorlopend verhaal is −1 
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