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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 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

290
306  160  100− +

 × 100% = 117,9% 

 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat beleggers het risico dat ze hun geld niet 
terugkrijgen zo groot vinden dat ze alleen nog bereid zijn de overheid van 
dit land geld uit te lenen, als ze daarvoor een (relatief) hoge rente 
ontvangen (risicopremie). 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat de loonkosten per product en daardoor 

de exportprijzen stijgen, zodat de internationale concurrentiepositie 
verslechtert en de export daalt / de import stijgt. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat de loonkosten per product stijgen en de 
winst afneemt, zodat er minder geïnvesteerd wordt in nieuwe 
producten, waardoor de internationale concurrentiepositie verslechtert 
en de export daalt / de import stijgt. 

 
 4 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het probleemland in het verleden heeft 
gekozen voor hoge overheidsuitgaven en lage belastingen, en dat de 
daardoor ontstane schulden nu moeten worden afgelost, hetgeen betekent 
lage overheidsuitgaven en hoge belastingen. 
 

Vraag 
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 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het probleemland in het verleden 

weinig begrotingsdiscipline heeft betracht en dat er een kans bestaat  
dat dit land in dezelfde fout zal vervallen als het op financiële hulp kan 
gaan rekenen.  

− Een antwoord waaruit blijkt dat ook andere landen op dergelijke hulp 
gaan rekenen en gemakkelijker hun begrotingsdiscipline laten 
verwateren, zodat er in de toekomst meer landen in financiële 
problemen komen. 

 
 6 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• verklaring vóór 

Een antwoord waaruit blijkt dat een belastingverhoging / het 
aanpakken van zwart geld kan leiden tot vraaguitval, waardoor het 
conjunctureel herstel in het probleemland in de kiem wordt gesmoord 1 

• verklaring tegen 
Een antwoord waaruit blijkt dat een belastingverhoging / het 
aanpakken van zwart geld het begrotingstekort en dus de vraag naar 
krediet door de overheid kan verkleinen, zodat de rente in het 
probleemland daalt en het investeringsklimaat in het land verbetert 1 
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