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Antwoorden
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Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste verklaringen zijn:
• Een verklaring waaruit blijkt dat een groter deel van het extra inkomen gebruikt zal worden
om te sparen (vanwege de toegenomen onzekerheid), zodat de marginale consumptiequote
kleiner wordt
• Een verklaring waaruit blijkt dat de investeringen zullen teruglopen omdat de
winstvooruitzichten minder worden (vanwege de verslechterende economische situatie)



1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat in variant 1 de marginale consumptiequote lager is,
waardoor een zelfde toevoeging aan het inkomen zal leiden tot een kleinere toevoeging aan
de bestedingen, zodat de hierop volgende toevoeging aan het inkomen ook kleiner zal zijn.
Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
Y = 0,75 u 0,7Y + 400  0,41Y
0,885Y = 400
Y = 452 (afgerond op miljarden euro’s)
Maximumscore 3
nee (niet aanvaardbaar)
Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
• Een berekening waaruit blijkt dat:
Y = 0,75 u 0,7Y + 20 + 33 + 170 + 200  0,41Y
Y  0,115Y = 423
0,885Y = 423
Y = 478 (afgerond), hetgeen betekent dat (O  B) = 170  0,3 u 478 = 26,6
• Een berekening waaruit blijkt dat in vergelijking met variant 1 het evenwichtsinkomen
stijgt met 1,13 u (20 + 3) = 26 (afgerond)  452 + 26 = 478,
hetgeen betekent dat (O  B) = 170  0,3 u 478 = 26,6
Voor het juist berekenen van het evenwichtsinkomen in variant 2
Voor het juist berekenen van het overheidstekort in variant 2
Voor de juiste conclusie bij de gemaakte berekening
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Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument zijn:
• Een argument waaruit blijkt dat het (grotere) tekort van de overheid op termijn kan leiden
tot belastingverhoging, hetgeen kan leiden tot aantasting van de particuliere bestedingen.
• Een argument waaruit blijkt dat het (grotere) tekort van de overheid kan leiden tot een
grotere vraag op de kapitaalmarkt, hetgeen de (lange) rente kan opdrijven en daarmee de
particuliere investeringen kan verminderen/verdringen.
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