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Opgave 5 Devaluatie van de wal in de sloot
19

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Bij de import wordt die vraag uitgeoefend binnen het land zelf. Vragers
reageren op de prijs zoals die in de eigen (binnenlandse) valuta luidt.
Bij de export komt de vraag uit het buitenland en reageren de
(buitenlandse) vragers op de prijs die wordt gerekend in de valuta van hun
land.

20

maximumscore 3
• % verandering Pexp (in vreemde valuta)  20%
% verandering qexp  0,5  20%  10%
1
• % verandering Pimp (in eigen valuta)
 1,25; 25%
0,8
•

1

% verandering qimp  0,4  25%  10%
indexcijfer exportwaarde (in eigen valuta): 100  1,1  110
indexcijfer importwaarde (in eigen valuta): 100  0,9  1,25  112,5
De importwaarde in eigen valuta stijgt meer dan de exportwaarde in
eigen valuta

21

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
 Op lange termijn is het makkelijker om substituten te vinden, waardoor
op lange termijn het importvolume sterker reageert op prijsstijgingen
van de importen. Hierdoor is de import op lange termijn elastischer.
 Op korte termijn zijn importeurs gebonden aan contracten / is het niet
makkelijk om andere (binnenlandse) leveranciers te vinden. Hierdoor
reageert het importvolume zwak op een prijsstijging van de importen
waardoor op korte termijn de import inelastischer is.
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maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Devaluatie leidt ertoe dat de prijzen van importen stijgen waardoor er
(meer dan verwachte) inflatie ontstaat. Werknemers kunnen na enige
tijd als reactie hogere lonen eisen (om koopkracht te behouden)
• Hogere loonkosten worden doorberekend in de verkoopprijs waardoor
de internationale concurrentiepositie verslechtert en de export weer
kan afnemen. Als gevolg daarvan kan de werkloosheid op lange
termijn juist verder oplopen

www.examenstick.nl

1

1

1

1

1

www.havovwo.nl

economie vwo 2021-I
Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
S  I  B  O  E  M  S  I  (E  M)  (B  O)
B  O  2,6; E  M = 3,2  S  I = 0,6
S  20,3  0,6  S  19,7
Opmerking
Voor een juiste berekening met toelichting in woorden in plaats van met
symbolen worden ook scorepunten toegekend.
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maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Als de overheid gaat bezuinigen om het overheidstekort te verlagen,
zal dat leiden tot een afname van de overheidsbestedingen en daarmee
een afname van de productie,
• hierdoor kan de vraag naar arbeid afnemen, met toename van de
werkloosheid als mogelijk gevolg
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