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Opgave 3 
 

 9 maximumscore 8 
 
Te beoordelen onderdeel: 
 
a De invloed van vrijhandel op de mondiale welvaart volgens de 

vrijhandelsorganisatie is juist verwoord. 
Te denken valt aan het specialiseren van landen in die goederen / 
diensten waarbij zij relatieve kostenvoordelen hebben. Hierdoor kan er 
prijsdaling / kwaliteitsverbetering ontstaan, waardoor de mondiale 
welvaart kan toenemen. 
 

b  
1 Het voordeel voor de consumentenprijzen van landbouwproducten 

in Agrië is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan het gegeven dat de producentenprijzen voor 
een groot deel de uiteindelijke consumentenprijzen bepalen 
(informatiebron 3). Deze liggen op de wereldmarkt voor 
landbouwproducten een stuk lager dan in Agrië (informatiebron 3), 
waardoor vrijgeven van de markt zal gaan leiden tot lagere 
consumentenprijzen voor landbouwproducten. 
 

2 Het voordeel voor de welvaart in ruime zin van Agrië is correct 
uitgewerkt. 
Te denken valt aan de waarde van de negatieve externe effecten 
van de landbouw die groter is geworden dan de bijdrage van de 
landbouw aan het bbp (informatiebron 4). Hierdoor kan de welvaart 
in ruime zin in Agrië toenemen als de landbouw uit Agrië verdwijnt. 
 

3 Het voordeel voor de allocatie van productiefactoren in Agrië is 
correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan het feit dat de in de landbouw ingezette 
productiefactor arbeid een relatief kleine bijdrage levert aan het 
bbp (informatiebron 1), hetgeen betekent dat reallocatie van arbeid 
naar andere sectoren zou kunnen leiden tot een stijging van het 
bbp. 
 

4 Het voordeel voor de woningprijzen in Agrië is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan het verdwijnen van de landbouwproductie uit 
Agrië, waardoor er meer grond beschikbaar komt als 
woningbouwgrond (informatiebron 2), waardoor de 
woningbouwgrondprijzen kunnen dalen (informatiebron 2), 
waardoor (nieuwe) woningen goedkoper kunnen worden. 
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Opmerking 
Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar aansluiten 
en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
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