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bij de secundaire inkomensverdeling
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan mensen zonder primair
inkomen. De secundaire inkomensverdeling is dus gelijker dan de
primaire en de waarde van de Ginicoëfficiënt is daarbij lager
• De algemene heffingskorting geeft relatief meer voordeel aan mensen
in de laagste inkomensklassen, waardoor de secundaire inkomensverdeling gelijker is dan de primaire en de waarde van de
Ginicoëfficiënt is daarbij lager
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Opmerking
Als beide argumenten correct zijn uitgewerkt, maar gekozen is voor de
primaire inkomensverdeling, kan maximaal 1 scorepunt worden
toegekend.
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Een voorbeeld van een juiste berekening is:
A$ 1.200  (1  0,3)  primair inkomen  A$ 250
0,7  primair inkomen  A$ 950  primair inkomen  A$ 1.357,14
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
 De leerplicht zorgt ervoor dat jongeren langer naar school gaan en zich
hierdoor specialiseren / meer kennis vergaren waardoor hun
arbeidsproductiviteit stijgt. Dit leidt tot een toename van de productie
(en kan tot een toename van de lonen leiden) waardoor de
economische groei toeneemt.
 De leerplicht zorgt ervoor dat jongeren langer naar school gaan en zich
hierdoor specialiseren / meer kennis vergaren waardoor hun
arbeidsproductiviteit stijgt. Dit zorgt voor lagere loonkosten per product
waardoor de concurrentiepositie verbetert, de export toeneemt en de
stijging van de productie leidt tot een toename van de economische
groei.
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Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Door de waardedaling van de eigen valuta ten opzichte van de US$
worden de exportprijzen voor buitenlandse klanten (in US$) lager, en kan
het exportvolume toenemen / worden de importprijzen in eigen valuta
hoger, en kan het importvolume afnemen. De binnenlandse productie en
het nationaal inkomen kunnen hierdoor toenemen.
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Maatregel ii
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Maatregel ii komt relatief meer ten goede aan de lagere inkomensklassen, terwijl maatregel i per saldo de hogere inkomensklassen het
meest bevoordeelt
• De consumptieve bestedingen zullen bij maatregel ii meer stijgen dan
bij maatregel i. De totale bestedingen en het bruto binnenlands product
vertonen hierdoor een sterkere stijging
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