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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 13 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt  
• dat het gebruik van vrachtwagens die minder schadelijke stoffen 

uitstoten, zal leiden tot een relatieve afname van de 
milieuverontreiniging (negatieve effect) 1 

• hetgeen de maatschappelijke kosten vermindert (externe effect) 1 
 

 14 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat  
• USTrucks altijd méér winst zal maken bij de keuze ‘wel in productie 

nemen’, ongeacht de keuze van EuroTrucks (dominante strategie van 
USTrucks) 1 

• terwijl voor EuroTrucks geldt dat het ‘niet in productie nemen’ altijd 
méér winst / winst in plaats van verlies zal opleveren, ongeacht de 
keuze van USTrucks (dominante strategie van EuroTrucks) 1 

 
 15 maximumscore 5 

a Uit het antwoord moet blijken  
• dat de koers van de euro ten opzichte van de dollar een 

stijgende tendens vertoont, hetgeen betekent dat de
vrachtwagens van EuroTrucks (in dollars omgerekend) 
relatief duurder worden ten opzichte van de vrachtwagens
van USTrucks 1 

b Uit het antwoord moet blijken  
• dat relatief hoge loonkosten kunnen leiden tot relatief hoge 

productiekosten bij EuroTrucks ten opzichte van USTrucks  1 
• en dat in tijden van laagconjunctuur dit verschil groter kan worden 

door de neerwaartse druk op het (loon)kostenniveau als het 
minimumloon in de VS minder strak wettelijk vastgelegd is dan in 
de EU 1 

c Uit het antwoord moet blijken  
• dat EuroTrucks ook zal overgaan op de productie van de groene 

vrachtwagen als het subsidiebedrag van 16 miljoen euro wordt 
ingezet om het verlies in winst om te zetten  1 

• en daarbij de keuze ‘wel in productie nemen’ een beter resultaat 
zal opleveren dan de keuze ‘niet in productie nemen’, ongeacht de 
keuze van USTrucks (waarvan de winstcijfers kunnen dalen als 
EuroTrucks subsidie ontvangt en USTrucks niet) 1 

 
 




