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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 juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de particuliere consumptie en de 
besparingen minder sterk stijgen dan het nationaal inkomen. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

In 2009 bedraagt de beroepsbevolking 315.000
0,04

 = 7.875.000 personen. 

Een toename van 7.875.000 − 7.644.000 = 231.000 personen. 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de werkloosheid in 2008 is afgenomen ten 
opzichte van 2007 / dat de werkgelegenheid in 2008 is toegenomen ten 
opzichte van 2007, zodat de kans op het verkrijgen van een (betaalde) 
baan is toegenomen. Dit werkt als een positieve prikkel op het aanbod van 
arbeid. 
 

 4 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• een vat olie kostte in 2008 $ 63
$ 1,40

 = € 45 

zonder koersstijging wordt dit $ 135
$ 1,40

 = € 96,43 1 

• met koersstijging $ 135
$ 1,55

 = € 87,10 1 

• dus € 96,43  € 87,10
€ 96,43  € 45

−
−

 × 100% = 18,1% compensatie 1 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om 32 procent van de populatie. 
 
Opmerkingen 
− Hanteer bij de correctie een marge van 1 procentpunt. 
− Uitsluitend 2 of 0 scorepunten toekennen. 
 

 6 maximumscore 2 
ja 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Een toelichting waaruit blijkt dat de totale populatie dan toeneemt, maar 
dat deze toename bestaat uit (bijna) uitsluitend gebruikers van de sociale 
zekerheid. Daarmee wordt het aandeel van gebruikers met geen / weinig 
uitkeringsjaren kleiner en de verdeling minder scheef. 
 

 7 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij premiedifferentiatie de premie kan 
dalen / stijgen indien het gebruik van de sociale zekerheid afneemt / 
toeneemt, hetgeen de verzekerden stimuleert minder gebruik te maken van 
de sociale zekerheid.  
 

 8 maximumscore 2 
groep 5 en groep 6 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Personen in deze groepen maken langer dan gemiddeld gebruik van de 
sociale zekerheid. Blijkbaar lopen zij meer risico op verlies of blijvend 
ontbreken van inkomen uit werk, waardoor bij premiebetaling naar risico 
hun sociale premie zal stijgen en hun netto-inkomen zal dalen. 
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Opgave 3 
 

 9 maximumscore 8 
Te beoordelen onderdeel: 
a Twee van de drie aspecten zijn correct verwerkt. 

− Te denken valt aan informele transacties die buiten de markt om 
plaatsvinden en niet worden meegeteld, maar wel voorzien in 
behoeften. 

− Te denken valt aan de mogelijkheid dat de mate van 
behoeftebevrediging van de bevolking niet toeneemt als sommigen 
er in inkomen op vooruit gaan, terwijl anderen er (relatief) op 
achteruit gaan. 

− Te denken valt aan het niet meewegen van het welvaartverlies van 
de opoffering van vrije tijd in ruil voor hogere productie. 

 
b Beide aspecten zijn correct verwerkt 

− Te denken valt aan het optreden van negatieve externe effecten bij 
de productie, waarvan het verlies in welvaart niet in mindering 
wordt gebracht op de omvang van de nationale productie maar wel 
op de omvang van het dnp.  

− Te denken valt aan het herstellen van negatieve externe effecten 
bij de productie, hetgeen zowel bij de omvang van het nationaal 
product als bij de omvang van het dnp wordt meegeteld.  

 
Opmerking 
Noteer voor elk aspect 0, 1 of 2 scorepunten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien de onderdelen van het artikel niet logisch op elkaar aansluiten en/of 
het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
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Opgave 4 
 

 10 maximumscore 2 
juist 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 184.216.000 × 0,18 × 0,954 = € 27.008.115,00 
€ 209.268.000 × 0,34 × 0,784 = € 26.336.626,91 
 

 11 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat als gevolg van de beperking van de invoer 
van kleding, de binnenlandse productie zal toenemen. 
 

 12 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Een invoertarief leidt tot een beperking van de invoer van goedkopere 

buitenlandse kleding zodat de prijs van kleding in Brazilië in hogere 
mate bepaald wordt door de duurdere, Braziliaanse kleding 1 

• en een invoertarief houdt een (in vergelijking met de andere kleding 
producerende landen) inefficiënte sector in Brazilië in stand en 
belemmert daarmee het verplaatsen van productiefactoren naar meer 
efficiënte sectoren 2 

 
 13 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de WTO op grond van de meest 
begunstigde clausule de klacht van China gegrond verklaart, omdat op de 
invoer van Chinese kleding een hoger invoertarief wordt geheven dan op 
de invoer van kleding uit Indonesië en Vietnam. 
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Opgave 5 
 

 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de hoogte van O via OVS, O − B en B 
afhankelijk is van de oplossing van het model. 
 

 15 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• OVS2011: 510 + (225 + 0,03 × 510 − 0,25 × 600 − 30) − 0,05 × 510 = 

544,8 1 

• de overheidsschuldquote in 2011: 544,8
620

 = 0,88 (88%) 1 

 
 16 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de groeiende overheidsschuld een 
toename van de vraag naar leningen ten opzichte van het aanbod ervan 
betekent. 
 

 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
ΔOo = −20 
ΔY = −20 × 0,6 = −12 
de totale ΔY = 600 − 620 = −20 
dus Y als gevolg van ΔBo = −20 − −12 = −8 

de multiplier: 8
10
−  = −0,8 

 
 18 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door de recessie de 
(inkomens)verwachtingen verslechteren, waardoor eenzelfde toename van 
de overheidsuitgaven bij een hogere marginale spaarquote / lagere 
marginale consumptiequote tot een geringere stijging van het nationaal 
inkomen leidt. 
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Opgave 6 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door de koppeling aan de dollar in 
combinatie met de dalende dollarkoers, de koers van de munten van de 
GCC-lidstaten ook is gedaald ten opzichte van de euro, waardoor het 
prijspeil van de invoer uit de eurolanden gestegen is. 
 

 20 maximumscore 2 
een neerwaartse druk 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Een toelichting waaruit blijkt dat de vraag naar dollars kleiner wordt, 
doordat de dollar minder in het internationale betalingsverkeer gebruikt 
wordt. 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
191 0,27 16 0,27 10 2,65 22 2,60 37 3,30 77 0,27

353
× + × + × + × + × + ×  = $ 0,80 

 
 22 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de groeicijfers van het bbp van de landen 
met een relatief hoge spilkoers boven het gemiddelde groeicijfer liggen, 
zodat het gewicht van deze munten in de karan toeneemt. 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat, door de hoger vastgestelde spilkoers van 
de karan, het prijspeil van de uitvoer (in een andere munt gemeten) hoger 
zal zijn, waardoor het volume van de uitvoer lager uitvalt terwijl het prijspeil 
in karan gelijk blijft. 
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Opgave 7 
 

 24 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het bestedingseffect weergegeven wordt 
door de pijl van investeringen naar bbp en dat het capaciteitseffect wordt 
weergegeven door de pijl van investeringen naar productiecapaciteit. 
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een antwoord waaruit blijkt dat door de verlaging van de belastingdruk 

het reëel besteedbare inkomen stijgt, waardoor het aanbod van arbeid 
toeneemt en de ruimte op de arbeidsmarkt groter wordt 1 

• en dat door verlaging van de belastingdruk het reëel besteedbare 
inkomen stijgt, waardoor de bestedingen en het bbp stijgen, zodat de 
arbeidsvraag stijgt en de ruimte op de arbeidsmarkt kleiner wordt 1 

 
 26 maximumscore 2 

een − 
Voorbeelden van een juiste toelichting zijn: 
− Een toelichting waaruit blijkt dat een stijging van de lonen betekent dat 

de prijs van arbeid stijgt ten opzichte van de prijs van kapitaal, 
waardoor substitutie van arbeid optreedt, hetgeen leidt tot een daling 
van de vraag naar arbeid. 

− Een toelichting waaruit blijkt dat een daling van de lonen betekent dat 
de prijs van arbeid daalt ten opzichte van de prijs van kapitaal, 
waardoor substitutie van kapitaal optreedt, hetgeen leidt tot een 
stijging van de vraag naar arbeid. 

 
 27 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een toename van de werkloosheid tot 
daling van de lonen en daling van de productiekosten leidt. Hierdoor 
kunnen de prijzen (relatief) dalen, hetgeen de export stimuleert. De daaruit 
resulterende bestedingsgroei zorgt voor een toename van het bbp en 
daarmee voor een grotere arbeidsvraag. 
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