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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een afname / toename van de export van 
de EU leidt tot een afname / toename van de productie en het nationale 
inkomen van de EU die leidt tot een afname / toename van de consumptie 
van de EU, die leidt tot een verdere afname / verdere toename van de 
productie en het nationale inkomen van de EU etc.  
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
afname import door de VS: 0,04 × 10.000 × 0,30 = 120 
afname nationaal inkomen rest van de wereld: 120 × 0,80 × 1,20 = 115,2 
afname export van de EU: 0,20 × 120 + 0,25 × 115,2 = 52,8 

afname nationaal inkomen EU: 52,8  1,4
12.000

×  × 100% = 0,62% 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat de winst van bedrijven in de VS zal 

dalen, waardoor de aandelenkoersen in de VS en het vermogen van 
Europese aandeelhouders zullen dalen, zodat deze minder zullen 
besteden, waardoor in de EU de investeringen zullen dalen, zodat de 
groei van het nationale inkomen stagneert. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat de winst van bedrijven in de VS en 
daardoor de aandelenkoersen in de VS zullen dalen; de verwevenheid 
van de economieën zal tot gevolg hebben dat ook de aandelenkoersen 
in de EU dalen, waardoor het aantrekken van vermogen door bedrijven 
bemoeilijkt wordt en de investeringen zullen dalen, zodat de groei van 
het nationale inkomen stagneert. 

 
 22 maximumscore 2 

kleiner 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat een daling van de import van de VS leidt 
tot een daling van het aanbod van dollars en daarmee tot een stijging van 
de dollarkoers, zodat buitenlandse producten in de VS goedkoper worden 
en de importdaling van de VS / exportdaling van de EU wordt afgeremd.  
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 23 maximumscore 5 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Te denken valt aan een beschrijving waarin wordt verwoord dat: 

• gevangenendilemma 
het voor de EU profijtelijk is als de VS zouden stimuleren omdat de 
EU dan zou kunnen meeliften maar dat voor de VS hetzelfde geldt, 
zodat beide partijen een afwachtende houding aannemen en er dus 
niet gestimuleerd wordt 2 

• reputatie 
het moeilijker / gemakkelijker is om tot afspraken te komen als 
partijen zich in het verleden slechter / beter aan afspraken hebben 
gehouden 1 

• strategie 
beide partijen afspreken een bescheiden stap te zetten en pas 
verder gaan met stimulerend beleid als blijkt dat partijen zich aan 
de gemaakte afspraken houden 2 

− Te denken valt aan een beschrijving waarin wordt verwoord dat: 
• gevangenendilemma 

het voor de EU profijtelijk is als de VS zouden stimuleren omdat de 
EU dan zou kunnen meeliften maar dat voor de VS hetzelfde geldt, 
zodat beide partijen een afwachtende houding aannemen en er dus 
niet gestimuleerd wordt  2 

• reputatie 
beide partijen zich realiseren dat ze in de toekomst vaker 
afspraken zullen moeten maken en daarom bereid zijn te 
investeren in een goede reputatie 1 

• strategie 
partijen afspreken middelen ter beschikking te stellen van een 
internationaal orgaan (IMF, Wereldbank, OESO) dat pas in actie 
zal komen als beide partijen hun afspraken zijn nagekomen 2 
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