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4 Beoordelingsmodel
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 een tekort op de betalingsbalans van land A met de
eurolanden niet zal leiden tot een daling van de koers van de eigen valuta, hetgeen inflatie
via hogere kosten van ingevoerde producten voorkomt.
Maximumscore 2
revaluatie
Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.

3 

Maximumscore 2
land C
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat bij een zwevende wisselkoers materieel evenwicht op de
betalingsbalans gerealiseerd kan worden door de werking van vraag en aanbod op de
valutamarkt.
Opgave 2

4 

5 

Maximumscore 2
indirecte belastingen
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat het gaat om belastingen die door de consument niet
rechtstreeks (maar via de producent) aan de overheid worden afgedragen.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
€ 1,19 + € 3,15
= € 6,89
0,63
Indien is geantwoord: (€ 1,19 + € 3,15) u 1,37 = € 5,95

6 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
belastingen per pakje: € 1,18 + (0,67 u € 5,82) = € 5,08
€ 5,08  € 2,05
o stijging:
u 100% = 147,8%
€ 2,05
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Deelscores

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
€ 5,82  € 2,79
• prijsstijging per pakje:
u 100% = 108,6%
€ 2,79
o vraag: 0,4 u 108,6% = 43,44%
100  43,44
• index belastingopbrengst: 247,8 u
= 140,16
100
o een stijging van 40,2%
Maximumscore 3
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat bij een verhoging van het belastingbedrag in euro’s op
sigaretten in de EU het totaal van de belastingen per pakje in de zuidelijke lidstaat sterker
toeneemt dan in de noordelijke lidstaat, vanwege het hogere/lagere percentage van de
consumentenprijs in de zuidelijke/noordelijke lidstaat, hetgeen het verschil in belastingdruk
tussen beide lidstaten niet wegneemt.
• Een berekening waaruit blijkt dat de belastingdruk per pakje vóór de belastingverhoging in
de zuidelijke lidstaat 73,5% bedroeg tegen 77,5% in de noordelijke lidstaat en dat dit na de
belastingverhoging is omgeslagen in 87,3% respectievelijk 82,7%.
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Opgave 3
Maximumscore 8
9 

Te beoordelen onderdeel

Noteer voor elk onderdeel
0, 1 of 2 punten:
0: (vrijwel) geheel fout
2: (vrijwel) geheel goed
1: bij twijfel

Opmerking
Voor 9a zijn maximaal zes punten toe te kennen: per juist
kenmerk plus toelichting (maximaal drie) twee punten.
a Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
kenmerk 1
Het verschil in effect tussen verlaging inkomstenbelasting enerzijds en algemene
loonstijging anderzijds in combinatie met de lage groei van de arbeidsproductiviteit op de
kosten per product is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan het voorkomen van een verslechtering van de concurrentiepositie van
dit land.
kenmerk 2
Het verschil in effect tussen verlaging inkomstenbelasting enerzijds en algemene
loonstijging anderzijds op de personen/arbeidsjaren ratio is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan het aanmoedigingseffect dat kan uitgaan van specifieke
belastingverlaging, zoals bijvoorbeeld een lager marginaal tarief dat stimuleert om een
deeltijdbaan uit te breiden naar een hogere deeltijdfactor, waardoor de krapte op de
arbeidsmarkt verlicht wordt.
kenmerk 3
Het verschil in effect tussen verlaging inkomstenbelasting enerzijds en algemene
loonstijging anderzijds op de inactieven/actieven ratio is correct uitgewerkt.

Te denken valt aan een specifieke belastingverlaging alleen voor werkenden die de
deelname van inactieven aan het arbeidsproces bevordert, terwijl een algemene loonstijging
arbeid duurder maakt en daarmee geen stimulans vormt om inactieven in te schakelen.
kenmerk 4
Het verschil in effect tussen verlaging inkomstenbelasting enerzijds en algemene
loonstijging anderzijds in combinatie met de hoge arbeidsintensiteit van de productie op de
kosten per product is correct uitgewerkt.
Te denken valt aan het voorkomen van een verslechtering van de concurrentiepositie van
dit land.
Opmerking
Voor 9b zijn maximaal twee punten toe te kennen.
b. Voorbeelden van een juiste aanpassing zijn:
• Een verlaging van de marginale belastingtarieven / een verhoging van de schijfgrenzen.
Aangegeven is dat deze aanpassingen leiden tot hogere netto lonen, hetgeen kan zorgen
voor een aanmoedigingseffect op inactieven die zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt.
Hierbij wordt op een correcte manier gebruikgemaakt van kenmerk 3.
• Een extra heffingskorting voor werkenden / arbeidskosten als aftrekpost invoeren.
Aangegeven is dat deze aanpassing leidt tot hogere netto lonen, hetgeen kan zorgen voor
een aanmoedigingseffect op inactieven die zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt.
Hierbij wordt op een correcte manier gebruik gemaakt van kenmerk 3.
• Het verruimen van de aftrekbaarheid van de kosten van kinderopvang.
Aangegeven is dat deze aanpassing een stimulans kan zijn voor parttimers om voor een
hogere deeltijdfactor te kiezen, hetgeen de personen/arbeidsjaren ratio kan verlagen.
Hierbij wordt op een correcte manier gebruik gemaakt van kenmerk 2.
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar
aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt
1
van de eis
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Opgave 4

10 

11 

Maximumscore 2
monopolistische concurrentie
Uit het antwoord moet verder blijken
• dat er sprake is van veel aanbieders
• en dat het bedrijf zich gedraagt als prijszetter / dat er sprake is van heterogene producten

1
1

Maximumscore 2
130 geldeenheden
Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.

12 

13 

14 

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat promotiebeleid ervoor moet zorgen dat de vraag naar
abonnementen zodanig toeneemt dat de GO-lijn (gedeeltelijk) boven de GTK-lijn komt te
liggen.
Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
140
94
• MO 2 = MK2 dus –
q + 235 = 8q o
q = 235 o q = 7,5
3
6
• GO2 = 147,5
GTK2 = 112,7
GO2  GTK2 = 34,8
totale winst is 7,5 u 34,8 = 261 (miljoen)
Maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat:
• bij GTK2 de variabele kosten lager en de constante kosten juist hoger zijn dan bij GTK in
de uitgangssituatie,
hetgeen te verklaren is doordat
• procesinnovatie vraagt om investeringen die kunnen leiden tot hogere constante kosten,
• en procesinnovatie door efficiencyverbetering kan leiden tot lagere kosten per product

1

2

1
1
1

Opgave 5

15 

16 

17 



Maximumscore 2
Uit de beschrijving moet blijken:
• dat voor deze werknemer het inkomen bij aanvang van de werkloosheid terugvalt van 100%
naar 50%,
• en dat dit (netto) inkomen na vijf jaar werkloosheid daalt naar 0%
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
€ 9.450
u 1,9 u 0,87 = € 17.356,50
0,9
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat een relatief hoog niveau van het uitkeringsinkomen (in
land 2) voorkomt dat tijdens een recessie de bestedingen in het land (te) sterk afnemen.
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Maximumscore 3
denivellerend
Uit de verklaring moet blijken dat (zowel bij aanvang werkloosheid als na vijf jaar
werkloosheid) in land 3 de inkomenstrekkers die een gemiddeld looninkomen hadden een
relatief hogere uitkering ontvangen dan de inkomenstrekkers die een laag looninkomen
hadden.
Opgave 6

19 

20 

21 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• Y* = 0,25 u 2.156 = 539 o het evenwichtsinkomen is lager dan Y* o doelstelling 1 niet
gehaald
• (E  M) = 116  (14 u 0,96) – (0,2 u 514)  (10 u 0,96) = 9,84 o doelstelling 2 niet
gehaald
Maximumscore 2
nee
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Een verklaring waaruit blijkt dat de overheidsbestedingen enerzijds zouden moeten stijgen
om doelstelling 1 te realiseren, omdat er sprake is van onderbesteding,
• terwijl anderzijds de overheidsbestedingen zouden moeten dalen om doelstelling 2 te
realiseren, omdat een lagere effectieve vraag zou leiden tot een lager nationaal inkomen
hetgeen de import verlaagt

1

1

1

Maximumscore 3
nee
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• Y moet stijgen met 539  514 = 25 o O moet stijgen met

22 

1

25
= 16
1,5625

1

• (O  B) = 112 + 16  (0,2 u 539) = 20,2

1

20,2
•
u 100% = 3,75%
539

1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• E = M bij Y = 539 o 116 – 14D = 0,2 u 539 + 10D o 8,2 = 24D o D = 0,34167
0,96  0,34167
• de koers van de euro zou dan moeten dalen met
u 100% = 64,4%
0,96

1
1

Opgave 7

23 

Maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om een voorbeeld van niet-commerciële
dienstverlening.

24 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(100 u 1,022 u 1,014)  100 = 3,63%
Indien is geantwoord: 2,2 + 1,4 = 3,6%
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat een verhoging van indirecte belastingen leidt tot
koopkrachtverlies van looninkomens, hetgeen kan leiden tot hogere looneisen om dit te
compenseren.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat er in de meeste jaren / vrijwel alle jaren sprake was van een
verslechtering van de winstmarge.
• Een antwoord waaruit blijkt dat in de jaren 1998, 1999, 2000, 2002 en 2003 de totale
stijging van de API lager uitkomt dan op basis van de drie positieve onderdelen zou
resulteren.
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