
4 Beoordelingsmodel 

Opmerking 

Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te 

lichten, te beschrijven en dergelijke.

Opgave 1  

Maximumscore 2 

1  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

5.139  5.072

5.139

-
 100% = 1,3% 

Maximumscore 2 

2  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat in deze periode de werkgelegenheid in personen méér is 

gestegen dan in arbeidsjaren (420.000, respectievelijk 353.000). 

Maximumscore 2 

3  ja 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

werkgelegenheid in arbeidsjaren: 
4.916  4.831

4.831

-
¥ 100% = +1,76% 

reële arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar: 
135,4  103,5

103,5

-
¥ 100% = +30,8% 

Maximumscore 2 

4  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de combinatie van stijgende reële arbeidsproductiviteit per 

arbeidsjaar (regel 5) en (licht) dalende reële loonkosten per arbeidsjaar (regel 7) betekent 

dat de reële loonkosten per eenheid product zijn gedaald. 

Indien in het antwoord geen combinatie van tabellen 1 en 2 is toegepast 0

Maximumscore 2 

5  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat een forse banengroei leidt tot een hoger besteedbaar 

inkomen en daarmee tot meer vraag naar goederen/diensten en dus tot meer  productie,  1

• terwijl anderzijds een hogere economische groei leidt tot een grotere effectieve vraag die de 

vraag naar arbeid kan stimuleren 1

Opgave 2 

Maximumscore 2 

6  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

102,5  afzet

100

¥
 = 92 Æ afzet = 89,8 Æ 10,2% lager 

in 2003 geldt voor Ep:
10,2

2,5

-
 = -4,1 

Indien in Ep de omzetverandering (-8%) is gebruikt in plaats van de afzetverandering  0
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Maximumscore 2 

7  positief 

Uit de verklaring moet blijken dat consumenten het via internet verkrijgen van 

muziekbestanden als een substituut zien voor het kopen van muziek-cd’s. 

Maximumscore 1 

8  parallellisatie 

Maximumscore 2 

9  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een verklaring waaruit blijkt dat detailhandelaren op deze manier proberen de terugval in 

afzet/omzet van muziek-cd’s op te vangen met mogelijke opbrengsten uit verkoop van 

downloadrechten e.d. 

• Een verklaring waaruit blijkt dat aanbieders van internetdiensten willen profiteren van de 

sterke punten van (ketens van) detailhandelaren, zoals bijvoorbeeld het distributienetwerk / 

de know-how / het investeringskapitaal / relaties met platenmaatschappijen of artiesten. 
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Opgave 3 

Maximumscore 8 

10

Te beoordelen onderdeel  Noteer voor elk onderdeel 

0,1 of 2 punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel 

a ‘internationalists’ 

Twee gevolgen voor deze ondernemingen zijn correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan het voordeel van een grotere / beter toegankelijke afzetmarkt. 

Te denken valt aan het voordeel van meer / betere mogelijkheden om (extra) buitenlands 

kapitaal aan te trekken. 

Te denken valt aan het nadeel van meer / veranderende concurrentie op de exportmarkt 

door WTO-regelgeving (anti-dumping regels; verbod op staatssteun e.d.). 

b ‘nationalists’ 

Twee gevolgen voor deze ondernemingen zijn correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan het voordeel dat de ‘nationalists’ nu gedwongen worden efficiënter 

en rendabeler te gaan werken om in de concurrentieslag te overleven. 

Te denken valt aan het nadeel van toetreding van buitenlandse concurrentie tot de 

binnenlandse markt, waar de buitenlandse ondernemingen een sterke positie kunnen 

verwerven dankzij de veel hogere arbeidsproductiviteit, hetgeen kan leiden tot verlies van 

omzet / verlies van arbeidsplaatsen / verdwijnen van ondernemingen. 

c ‘localists’ 

Twee gevolgen voor deze ondernemingen zijn correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan het voordeel van een algemene stijging van de levensstandaard in 

China, hetgeen de bestedingen bij deze ondernemingen zal doen toenemen. 

Te denken valt aan het nadeel van het verdwijnen van een deel van de afzet aan de 

‘nationalists’, omdat deze marktaandeel verliezen aan buitenlandse ondernemingen. 

d keuzeaspect 

1 Een gevolg voor de arbeidsmarkt is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan stijging van de werkloosheid als gevolg van concurrentieverlies bij 

de arbeidsintensieve ‘nationalists’. 

Te denken valt aan grotere verschillen tussen bruto beloningen als gevolg van de 

uiteenlopende mate waarin ondernemingen ‘mee kunnen’ in de internationale 

concurrentie. 

Te denken valt aan een (geleidelijke) verhoging van het gemiddeld opleidingsniveau / 

bekwaamheidsniveau van Chinese werknemers als gevolg van de toename van 

buitenlandse investeringen in China. 

2 Een gevolg voor de kapitaalmarkt is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan een grotere toestroom van Westers kapitaal tot de Chinese economie 

in de vorm van directe investeringen of van leningen. 

3 Een gevolg voor het transformatieproces is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan de versterkende werking die het lidmaatschap van de WTO zal 

hebben op het functioneren van het marktmechanisme in China. 

Te denken valt aan de onomkeerbaarheid van dit transformatieproces als gevolg van de 

deelname aan een vrijhandelsakkoord. 

Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar 

aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt 

van de eis  1



Opgave 4 

Maximumscore 2 

11  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 1

• Een verklaring waaruit blijkt dat de investeringen zullen teruglopen omdat de 

winstvooruitzichten minder worden (vanwege de verslechterende economische situatie)  1

Maximumscore 2 

12  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 

13  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Y = 0,75  0,7Y + 400  0,41Y 

0,885Y = 400 

Y = 452 (afgerond op miljarden euro’s) 

Maximumscore 3 

14  nee (niet aanvaardbaar) 

Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 

• Een berekening waaruit blijkt dat: 

Y = 0,75  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  478 = 26,6 

• Een berekening waaruit blijkt dat in vergelijking met variant 1 het evenwichtsinkomen 

stijgt met 1,13  (20 + 3) = 26 (afgerond)  452 + 26 = 478, 

hetgeen betekent dat (O  B) = 170  0,3  478 = 26,6 

Voor het juist berekenen van het evenwichtsinkomen in variant 2 1

Voor het juist berekenen van het overheidstekort in variant 2 1

Voor de juiste conclusie bij de gemaakte berekening 1

Maximumscore 2 

15  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. 

Opgave 5 

Maximumscore 2 

16  gelijk 

Uit de verklaring moet blijken dat bij een volledig proportionele heffing het gemiddelde 

belastingtarief gelijk is aan het tarief over de laatst verdiende euro (in dit geval 35%). 
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Maximumscore 3 

17  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat het bestaan van heffingskortingen bij het ‘Schijvenstelsel’ 

een deel van de relatief (afgezet tegen de ‘Vlaktaks’) hogere inkomsten uit de marginale 

tarieven afroomt 1

• Een antwoord waaruit blijkt dat het bestaan van aftrekposten de grondslag waarop deze 

hogere tarieven worden geheven versmalt, hetgeen bovendien in relatief sterke mate de 

belastinginkomsten drukt, omdat deze aftrekposten vooral door de hogere inkomens 

opgevoerd worden (figuur 2) 2

Maximumscore 2 

18  ‘Schijvenstelsel’ 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:  

Een verklaring waaruit blijkt dat met de progressieve tarieven van het ‘Schijvenstelsel’ 

bereikt kan worden dat de hogere inkomens relatief meer afdragen dan de lagere, hetgeen de 

inkomensverschillen verkleint. 

Maximumscore 2 

19  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

deciel 4:  belastbaar inkomen = 0,86  € 17.000 = € 14.620 

 belasting = 0,325  € 14.620 = € 4.751 

4.751

17.000
 100% = 27,9% 

deciel 10: belastbaar inkomen = 0,75  € 60.000 = € 45.000 

 belasting = € 10.500 + 0,42  (45.000 – 30.000) = € 16.800 

16.800

60.000
 100% = 28,0% 

Maximumscore 2 

20  nivellerend 

Uit de verklaring moet verder blijken dat de vaste heffingskorting van € 2.000 voor de 

lagere inkomens een relatief groter belastingvoordeel is dan voor de hogere inkomens, 

hetgeen de inkomensverschillen na belastingheffing verkleint. 

Opgave 6 

Maximumscore 1 

21  rentetarieven ECB 

Maximumscore 2 

22  positief 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat een verhoging / verlaging van de rentetarieven van ECB 

kan leiden tot een grotere / kleinere vraag van buitenlandse beleggers naar de euro (op de 

valutamarkt), hetgeen de koers van de euro kan doen stijgen / dalen. 

Maximumscore 2 

23  • Een stijging van de loonkosten leidt via doorberekening in de verkoopprijzen tot stijging 

van het binnenlands prijspeil: pijl 13 1

• Een daling van de koers van de euro maakt de prijzen (in euro’s) van importproducten 

hoger, waardoor het binnenlands prijspeil zal stijgen: pijl 3 1
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Maximumscore 2 

24  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de ECB via een verhoging van de rente de (groei van de) 

effectieve vraag wil afremmen, pijl 5 , hetgeen via pijl 8 + kan leiden tot een vermindering 

van de stijging van het binnenlands prijspeil. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de ECB via een verhoging van de rente de (groei van de) 

effectieve vraag wil afremmen, pijl 5 , hetgeen via pijl 10  en 11 + kan leiden tot een 

vermindering van de loonkostenstijging, hetgeen via pijl 13 + de stijging van het 

binnenlands prijspeil kan verminderen. 

Maximumscore 3 

25  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat een koersdaling van de euro zal leiden tot een verbetering 

van de concurrentiepositie, pijl 1 ( ), hetgeen via een stijging van het saldo op de lopende 

rekening de effectieve vraag verhoogt: pijlen 7 en 9 (beide +). Deze vraagstijging zal leiden 

tot meer inzet van arbeidskrachten, hetgeen de werkloosheid kan verlagen: pijl 10 ( ).
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