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4 Antwoordmodel

Antwoorden

Deelscores

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 

2 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de loonkosten per uur in Duitsland hoger waren dan in de
andere landen van de EMU, hetgeen kon leiden tot relatief hogere kosten per product,
hetgeen de concurrentiepositie verslechterde en daarmee de afzet beperkte.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de totale druk van belastingen en premies in Duitsland niet
hoger lag dan in de andere drie landen, hetgeen aangetoond kan worden door de belastingen
en premies uit te drukken in procenten van de totale loonkosten: Duitsland 44,9%,
Frankrijk 48,2%, Italië 45,0% en Spanje 45,2%.
Indien de belastingen en premies zijn uitgedrukt in procenten van het netto loon

3 

4 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
Stel de arbeidsproductiviteit per uur (apt) in Frankrijk op 100 dan waren de loonkosten per
eenheid product in Duitsland en Frankrijk gelijk als de apt in Duitsland gelijk was aan
25,18
u 100 = 145,8 hetgeen 45,8% hoger zou zijn dan in Frankrijk.
17,27
Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
voordelig
• Een antwoord waaruit blijkt dat een dalende koers van de euro de exportproducten van
Europese bedrijven relatief goedkoper maakt voor vragers uit dollarlanden
nadelig
• Een antwoord waaruit blijkt dat een stijgende koers van de dollar betekent dat de
productiekosten voor Europese bedrijven toenemen omdat veel voor de productie
noodzakelijke importen in dollars betaald worden
Opgave 2

5 

6 



0

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat alleen deze vragers bereid zijn voor internetgebruik een
prijs (per minuut) te betalen die gelijk is aan of hoger is dan de gemiddelde variabele
kostprijs van Netwinst.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat Netwinst die hoeveelheid aanbiedt waarbij MO = MK
hetgeen het geval is bij Q1, omdat voor Netwinst de marginale kosten 30 zijn.
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Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste arcering is:
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Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een verklaring waaruit blijkt dat een toenemend gebruik door de klanten van de
internetdiensten van Netwinst kan leiden tot hoge / stijgende kosten voor
telefoonvergoeding aan Ringbel, hetgeen mogelijk onvoldoende opgevangen kan worden
met de inkomsten uit de vaste vergoeding per klant.
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Opgave 3
Maximumscore 6
9 

te beoordelen onderdeel

noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten:
0: (vrijwel) geheel fout
2: (vrijwel) geheel goed
1: bij twijfel
Indien gekozen voor een betoog voor extra aflossen:
a Het aflossen is correct in relatie gebracht met een lagere schuldenlast in de toekomst.
Te denken valt aan lagere rentelasten die leiden tot een grotere financiële ruimte voor
toekomstig overheidsbeleid, waardoor extra uitgaven ten gevolge van de toenemende
vergrijzing (kenmerk 5) gedaan kunnen worden.
b Het aflossen is correct in relatie gebracht met de conjunctuurveranderingen.
Te denken valt aan het opbouwen van een zekere ‘buffer’ voor de jaren dat de
economische groei lager zal zijn (kenmerk 1).
c Het aflossen van de staatsschuld is correct in relatie gebracht met de arbeidsmarkt.
Te denken valt aan het afremmen van de groei van de bestedingen vanwege de krappe
arbeidsmarkt (kenmerk 3).
Indien gekozen voor een betoog voor extra overheidsuitgaven:
d De relatie tussen overheidsuitgaven en de internationale concurrentiepositie is correct
uitgewerkt.
Te denken valt aan de noodzaak van uitgaven ter verbetering van de infrastructuur om
de productiviteit te verhogen, hetgeen de verwachte daling van het economische
groeitempo kan tegengaan (kenmerk 1).
e De relatieve omvang van de staatsschuld is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan de invloed van de inflatie (kenmerk 2) / economische groei
(kenmerk 1) op de relatieve omvang van de staatsschuld.
f De relatie tussen overheidsuitgaven en de arbeidsmarkt is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan maatregelen ter verhoging van de arbeidsparticipatie van
allochtonen, arbeidsongeschikten en ouderen (kenmerk 4).
Indien het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis en/of
het betoog géén goed doorlopend verhaal is

1

Opgave 4

10 



Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging / daling van de kapitaalmarktrente het
financieren van investeringen via leningen (op de kapitaalmarkt) duurder / goedkoper
maakt.
• Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging / daling van de kapitaalmarktrente het
aantrekkelijker / minder aantrekkelijk kan maken om ingehouden winsten te reserveren of te
beleggen in plaats van te gebruiken voor het financieren van investeringen.
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Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat hogere belasting op de overige inkomens / op de
arbeidsinkomens de consumptieve bestedingen minder / meer beperkt (vergelijking 1) dan
dat het via een lager overheidstekort en de daaruit voortvloeiende renteverlaging
(vergelijking 8) de investeringen stimuleert (vergelijking 9).
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Een antwoord waaruit blijkt dat in voorstel 1 het nationaal inkomen, en daarmee ook de
overige inkomens (Y 2) die daar 30% van zijn, toeneemt, terwijl datzelfde nationaal inkomen
en dus ook Y 2 bij voorstel 2 afneemt,
• terwijl anderzijds de renteverlaging die de particuliere investeringen stimuleert in beide
voorstellen vrijwel even groot is
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken
• dat alleen voorstel 1 leidt tot een verhoging van het nationaal inkomen,
• terwijl beide voorstellen leiden tot het wegwerken van het tekort op de overheidsbegroting

1
1

1
1

Opgave 5

14 

15 

16 

17 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de lonen (meer) kunnen stijgen voor vacatures die lang
open blijven staan, waardoor werklozen eerder geneigd zullen zijn zich te kwalificeren (en
aan te bieden) voor dit soort banen.
Maximumscore 2
ja
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring die aangeeft dat uit tabel 3 blijkt dat het gemiddelde brutoloon van het eerste
loondeciel in de VS lager ligt dan in de andere landen, terwijl het gemiddelde brutoloon van
het tiende loondeciel in de VS hoger ligt dan in de andere landen.
Maximumscore 2
nee
Uit de verklaring moet verder blijken dat een loonverhouding tiende/eerste loondeciel van 1
impliceert dat er géén sprake is van (bruto) beloningsverschillen.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
• 1,4 u 1,72 = 2,4 (afgerond)
75 × 4,5
• (op basis van tabel 3 en figuur 2):
= 2,4 (afgerond)
140
Maximumscore 2

18  • EU1

1

Voorbeeld van een verklaring is:
• Een verklaring waaruit blijkt dat in dit land de loonkosten per eenheid product (gemiddeld)
hoger zijn dan in andere landen waardoor de concurrentiepositie verslechtert, hetgeen een
oorzaak kan zijn van de relatief hoge werkloosheid
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Opgave 6

19 

20 

21 

22 

Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
•  50P + 86 = 25P + 17 o 75P = 69 o P = 0,92
Q = 25 u 0,92 + 17 = 40,
• dus de totale omzet bedraagt dan 0,92 u 40 miljard = 36,8 miljard (dollar)
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
•  50P + 86 = 25P + 17 + 3 o 75P = 66 o P = 0,88
0,04
• de koers daalt dan met
u 100% = 4,35% (afgerond)
0,92

2
1

1
1

Maximumscore 2
groter
Uit de toelichting moet verder blijken dat bij een minder elastische vraag dezelfde
aanbodtoename tot een minder sterke stijging van de marktafzet zou leiden en juist tot een
sterke / scherpere daling van de evenwichtsprijs (koers).
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de toename van de investeringen van de VS in China ertoe
kan leiden dat minder dollars door de VS worden aangeboden en dus ook minder euro’s
worden gevraagd op dit deel van de valutamarkt, hetgeen kan leiden tot een daling van de
koers van de euro in dollars.
Opgave 7

23 

24 

25 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Een antwoord waaruit blijkt dat door daling / stijging van het minimumloon arbeid
goedkoper / duurder wordt t.o.v. kapitaal,
• waardoor arbeid in mindere / grotere mate wordt vervangen door kapitaal zodat de
werkgelegenheid toeneemt / afneemt
Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Een lager minimumloon leidt tot lagere sociale uitkeringen (koppeling), pijl 4 +
• lagere sociale uitkeringen leiden tot lagere sociale premies, pijl 5 +
• lagere sociale premies leiden tot lagere bruto lonen, pijl 6 +, hetgeen de werkgelegenheid
stimuleert
Maximumscore 2
een +
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat in de keynesiaanse opvatting een verlaging van het bruto
minimumloon zou leiden tot een lager netto loon, hetgeen zou leiden tot een daling van de
bestedingen en daarmee tot een daling van de werkgelegenheid.
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