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tijdvak 1
maandag 21 mei

totale exanetijd 2,5 uur

 

Het gehele examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 18 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Je geeft de antwoorden op deze vragen op papier, tenzij anders is aangegeven. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
maandag 21 mei

totale examentijd 3 uur

Vragen 21 tot en met 30

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer wel wordt gebruikt.
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Opgave 7 
 

 Open voor deze opgave de map ‘Wijn’. Daar vind je de bronnen die je moet 
gebruiken bij de beantwoording van de onderstaande vragen. 
− een videofragment over de situatie op de Europese wijnmarkt 
− een spreadsheet over de situatie op de markt voor Europese tafelwijn en 

over opbrengsten en kosten van een wijnboer 
 
De wijn staat tot aan de lippen  
Vele liters tafelwijn, geproduceerd in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, 
worden omgezet in biomassa. Dit product kan, gemengd met benzine, gebruikt 
worden als autobrandstof. Met deze nieuwe maatregel probeert de Europese 
landbouwcommissaris de Europese wijnplas te verkleinen.  
 

 Gebruik het videofragment bij vraag 21. 
Stel dat de Europese Commissie tafelwijn opkoopt tegen € 2 per liter. 

2p 21 Bereken hoeveel liter tafelwijn de Europese Commissie opkoopt.  
 

 Open in de spreadsheet Wijnmarkt het tabblad ‘vraag en aanbod’.  
Doordat de EU een deel van het aanbod opkoopt ontstaat een nieuwe situatie 
op de afzetmarkt voor Europese tafelwijn. Pas met behulp van de schuifbalk de 
grafiek aan voor de nieuwe situatie op de markt.  

2p 22 Bepaal de nieuwe marktprijs voor tafelwijn. 
 

 Open in de spreadsheet Wijnmarkt het tabblad ‘opbrengsten en kosten’.  
Let op: bij ‘TO’ staat nog niet het juiste getal.  
Gebruik de schuifbalken en de grafiek op dit tabblad bij de vragen 23 en 24. 
 
In de uitgangssituatie heeft de Europese Commissie nog geen tafelwijn 
opgekocht. Van wijnboer Jean Valjean zijn in de uitgangssituatie de 
kostengegevens bekend zoals vermeld in het tabblad ‘opbrengsten en kosten’. 
De productiecapaciteit bedraagt 60.000 liter tafelwijn. 
Jean Valjean overweegt de aanschaf van een druivenplukmachine. Zijn 
variabele kosten gaan daardoor met € 0,25 omlaag. De constante kosten nemen 
echter toe met € 10.000. 
 

1p 23 Bepaal de maximale totale winst voor Jean Valjean in de uitgangssituatie. 
 

2p 24 Bereken de toename van de maximale totale winst die Jean Valjean kan behalen 
na het opkopen van tafelwijn door de Europese Commissie en de aanschaf van 
de plukmachine. 
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Opgave 8 
 

 Open voor deze opgave de map ‘Miljoenennota 2006’. Daar vind je de 
bronnen die je moet gebruiken bij de beantwoording van de onderstaande 
vragen. 
− cijfers met betrekking tot de rijksbegroting en de staatsschuld 
− toelichtingen bij de gebruikte belastingbegrippen 
− een videofragment waarin staatssecretaris van Financiën Joop Wijn een 

toelichting geeft 
Verder is een beelduitleg opgenomen over het gebruik van de animatie bij de 
rijksbegroting.  
 
Miljoenennota 2006 
Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de rijksbegroting. Dit is ook op 
20 september 2005 het geval. Doordat het economisch iets beter gaat, heeft het 
kabinet meer geld om uit te geven en is er zelfs enige ruimte voor 
lastenverlichting. 
 

 Open en beluister/bekijk het videofragment. In de tekst van de 
staatssecretaris zijn twee fragmenten vervangen door een piepsignaal.  

2p 25 Wat kan er op de plaats van de piepen in het videofragment worden ingevuld om 
een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij de eerste piep: omhoog gaan / omlaag gaan 
bij de tweede piep: groter wordt / kleiner wordt 
 

 Gebruik de cijfers van de rijksbegroting en de staatsschuld.  
2p 26 Bereken hoeveel procent van de rijksinkomsten bestaat uit kostprijsverhogende 

belastingen.  
 

1p 27 Bereken het percentage rente dat de staat in 2006 gemiddeld betaalt over de 
staatsschuld per 1 januari 2006. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit deel van het examen staan op de volgende 
pagina. 
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Opgave 9  
 

 Open voor deze opgave de map ‘Conjunctuurklok’. Daar vind je de bronnen 
die je moet gebruiken bij de beantwoording van de onderstaande vragen. 
− het CBS-programma ‘Conjunctuurklok’ 
− een videofragment uit de serie ‘Economie in Beeld’ (Teleac/NOT) 
Verder is een beelduitleg opgenomen over het gebruik van het programma 
‘Conjunctuurklok’. 
 
Het einde van de krapte 
In 2003 kwam er in Nederland een einde aan een periode van hoogconjunctuur. 
Deze conjunctuuromslag had gevolgen voor de situatie op de arbeidsmarkt. 
 

 Gebruik de Conjunctuurklok. Kies de indicator die de groei van de nationale 
productie weergeeft. 

2p 28 Vanaf welke maand kun je spreken van een conjunctuuromslag in Nederland? 
Kies uit: januari 2003 / februari 2003 / mei 2003 / november 2003. 
 

 Gebruik de Conjunctuurklok. Er zijn meerdere indicatoren die betrekking 
hebben op de arbeidsmarkt. 

2p 29 Kies één van deze indicatoren en beschrijf met behulp van deze indicator de 
gevolgen van de conjunctuuromslag voor de arbeidsmarkt. 
 

 Open en bekijk/beluister het videofragment uit de serie ‘Economie in Beeld’. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen conjunctuurwerkloosheid, 
structuurwerkloosheid, frictiewerkloosheid en seizoenwerkloosheid. 

2p 30 Geef bij elk van de twee geïnterviewde personen aan van welke soort 
werkloosheid er sprake is. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer wordt gebruikt. 
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