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HA-1022-a-21-1-o

Examen HAVO 

2021 
1 

 
 

economie 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

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
vrijdag 28 mei

13.30 - 16.30 uur

Pagina: 6Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1022-a-o 2 / 13 lees verder ►►►

Opgave 1 Zo goud als een garnaal 

uit een krant: 
Een garnalenkotter uit 
Arnemuiden vangt dagelijks 
duizenden kilo’s Hollandse 
garnalen. Op dit moment zijn 
ze “goud” waard. De prijzen 
rijzen de pan uit. “Ik heb dit 
nog nooit meegemaakt”, 
zegt schipper Rinus. “Verse 
garnalen zijn kort houdbaar. 
We brengen onze vangst 
altijd meteen naar de 
visveiling en hopen op een goede prijs. We hadden verwacht 
ongeveer € 3,50 per kilo te krijgen, nu stopt de veilingklok op € 8.” 
Rinus vermoedt dat de prijsstijging te maken heeft met de 
verminderde garnalenstand in de Noordzee als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden.   

2p 1 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 Hollandse garnalen die op de visveiling worden aangeboden zijn

…(1)… goederen.
 Omdat op deze markt veel individuele aanbieders actief zijn en er

geen belemmeringen voor nieuwe aanbieders zijn, kan de marktvorm
het best omschreven worden als …(2)….  

 De individuele aanbieders, zoals Rinus, kunnen de marktprijs …(3)…
beïnvloeden.

Kies uit: 
bij (1) homogene / heterogene 
bij (2) volkomen concurrentie / monopolie / monopolistische concurrentie 

/ oligopolie  
bij (3) niet / wel 

Gebruik het inleidende krantenfragment en bron 1. 
1p 2 Welke grafiek geeft het vermoeden van Rinus weer over de oorzaak van 

de prijsstijging? 
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Schipper John wil maximaal profiteren van de hoge garnalenprijs. Hij 
overweegt om te investeren in een technische aanpassing van zijn 
garnalenkotter, zodat de vangstcapaciteit toeneemt. Met een grotere 
vangstcapaciteit denkt hij zijn maximale winst te kunnen verhogen.  

Gebruik het inleidende krantenfragment en bron 2. 
3p 3 Bereken met hoeveel procent John de maximale winst denkt te kunnen 

verhogen als hij de technische aanpassing realiseert.  

Rinus vindt de voorgenomen investering van John niet verstandig en doet 
de volgende uitspraken: 
1 “De hoge prijs van Hollandse garnalen is waarschijnlijk van korte duur. 

Veranderingen in vraag en aanbod kunnen via het marktmechanisme 
zowel tot hogere als tot lagere prijzen leiden.” 

2 “Als John zijn investering realiseert, mag de prijs van de Hollandse 
garnaal niet onder de € ... per kilo komen, anders wordt zijn maximale 
totale winst in de nieuwe situatie lager dan in de oude situatie.” 

Gebruik uitspraak 1. 
Hieronder staan vijf gebeurtenissen.  
a Roestziekte, die vooral bij kreeften voorkomt, treft nu ook garnalen. 
b Wijting, de natuurlijke vijand van de Hollandse garnaal, is 

gesignaleerd in de Noordzee. 
c Een deel van de consumenten van Hollandse garnalen is overgestapt 

op de consumptie van Noorse garnalen. 
d De hoge garnalenprijs trekt nieuwe garnalenvissers aan. 
e Een groot aantal restaurants heeft de Hollandse garnaal van de 

menukaart gehaald.  
3p 4 Noteer bij elk van de vijf gebeurtenissen:  

 of hierdoor de vraag ofwel het aanbod verandert,
 of die verandering een stijging ofwel een daling betreft,
 of de prijs van de Hollandse garnaal vervolgens stijgt ofwel daalt.
Doe het als volgt:
(De uitwerking van de eerste gebeurtenis is voorgedaan.)
a aanbod daalt  prijs stijgt 
b ………………  …….…… 
c ………………  …….…… 
d ………………  …….…… 
e ………………  …….…… 

Gebruik uitspraak 2 en bron 2. 
2p 5 Bereken welke prijs bij uitspraak 2 moet worden ingevuld.  
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Opgave 2 Meer vrijhandel, meer groei 

In de periode 2012–2017 was India een van de snelst groeiende 
economieën van de wereld. Het nominale bruto binnenlands product (bbp) 
per hoofd van de bevolking is in die periode bijna verdubbeld. De groei 
van het nominale bbp is voornamelijk te verklaren door een toename van 
de consumptie van de middenklasse en door een toename van de 
buitenlandse investeringen.  

Een Indiase econoom stelt:  
1 “Hoewel het nominale bbp per hoofd van de bevolking bijna is 

verdubbeld, betekent dat niet dat de welvaart in India ook bijna twee 
keer zo groot is.” 

2 “Het belangrijkste probleem in India is de matige infrastructuur. 
Daarom moet de overheid daar fors in investeren.” 

1p 6 Noem een argument waarom het nominale bbp per hoofd van de 
bevolking een gebrekkige maatstaf kan zijn voor het meten van de 
welvaart in een land. 

2p 7 Leg uit dat investeringen in de infrastructuur zowel de conjunctuur als de 
economische structuur van India beïnvloeden.  

Gebruik bron 1.  
3p 8 Toon met een berekening aan dat het nominale bbp per hoofd van de 

bevolking in India in de periode 2012–2017 bijna is verdubbeld. 

Door de hoge economische groei is India voor de Europese Unie (EU) een 
potentieel grote afzetmarkt. Maar als gevolg van protectionistische 
maatregelen blijft de handel tussen India en de EU beperkt. Zo hebben 
Europese exporteurs van auto’s te maken met 120% invoerrechten in 
India. De EU is nu met India in onderhandeling over het afschaffen van 
invoerrechten op Europese producten in ruil voor minder strenge 
Europese regelgeving voor producten uit India. 

1p 9 Bereken hoeveel procent Europese auto’s goedkoper worden in India als 
de invoerrechten worden afgeschaft. 
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De econoom is positief over de onderhandelingen en stelt: 
“Zowel India als de EU kan profiteren van meer vrijhandel. Ik heb de 
effecten hiervan onderzocht en in een pay-off-matrix gezet (zie bron 2). 
Hieruit blijkt dat er geen gevangenendilemma zal zijn.” 

Gebruik bron 2. 
2p 10 Leg uit waarom er geen gevangenendilemma zal zijn.  

Doe het als volgt:  
 Leg uit hoe de dominante strategie van elk van de twee partijen tot

stand komt.
 Beredeneer vervolgens dat er geen sprake is van een

gevangenendilemma.
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Opgave 3 Overheidsfinanciën op koers? 

fragment 1 uit een economisch rapport: 
Door de economische crisis die in 2008 begon, liep het 
overheidstekort in Nederland op tot € 34 miljard in 2010. 
Bedrijfswinsten daalden en daarmee de belastinginkomsten. Tegelijk 
liepen de overheidsuitgaven sterk op: door toename van het aantal 
werklozen steeg het aantal uitkeringen.  
In 2010 heeft het overheidstekort van € 34 miljard geleid tot een 
toename van de overheidsschuld van minder dan € 34 miljard (zie 
bron 1). 

1p 11 Noem een mogelijke oorzaak waardoor de toename van de 
overheidsschuld minder kon zijn dan € 34 miljard.  

2p 12 Leg uit dat een overheidstekort gezien kan worden als uitgestelde 
belastingheffing. 

fragment 2 uit een economisch rapport: 
Om aan de eisen van het Stabiliteitspact (zie bron 2) van de 
Economische en Monetaire Unie (EMU) te voldoen, heeft de 
Nederlandse overheid in de periode 2010–2015 diverse maatregelen 
genomen. Zo werden de overheidsuitgaven verlaagd en de 
overheidsinkomsten verhoogd (zie bron 3), waardoor de begroting 
van 2015 redelijk op orde is gekomen (zie bron 1). Maar als gevolg 
van die maatregelen zijn er wel bijna 400.000 banen verloren 
gegaan.  

Gebruik bron 1 en bron 2. 
3p 13 Toon voor elk van beide eisen van het Stabiliteitspact aan of de 

overheidsfinanciën in 2015 hieraan voldoen.  
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Gebruik fragment 2 uit het economisch rapport en bron 3. 
2p 14 Maak van het onderstaande schema een economisch juiste redenering. 

Doe het als volgt: 
 Schrijf de letters a tot en met d op.
 Schrijf achter elke letter het juiste economische verschijnsel.
Kies uit:
1 besteedbaar inkomen daalt 
2 binnenlandse bestedingen dalen 
3 binnenlandse productie daalt 
4 consumptie daalt   
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Opgave 4 Alcohol baat en schaadt 

fragment 1 uit een onderzoeksrapport, 2016:     
Kosten en baten van alcoholgebruik 

In 2013 waren de kosten van alcoholgebruik 
2.624 miljoen euro hoger dan de baten. Dit is 
één van de uitkomsten van een zogeheten 
maatschappelijke kosten-batenanalyse waarbij 
de welvaartseffecten van alcoholgebruik in 
kaart zijn gebracht. Maatschappelijke kosten 
van alcoholgebruik kunnen bijvoorbeeld 
ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit, 

inzet van politie en justitie en verkeersongevallen. De baten van 
alcoholgebruik bestaan uit het consumentensurplus, het 
producentensurplus, en de accijnsopbrengsten voor de overheid (zie 
bron 1).  

2p 15 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 “Het saldo van de kosten en baten van 2.624 miljoen euro zoals

genoemd in het rapport komt mede voort uit …(1)….  
 Het consumentensurplus is berekend door de …(2)… te

verminderen met de …(3)… van alcohol.”
Kies uit: 
bij (1) externe effecten / verzonken kosten 
bij (2) betalingsbereidheid / marktprijs / kostprijs  
bij (3) betalingsbereidheid / marktprijs / kostprijs 

Gebruik fragment 1 uit het onderzoeksrapport en bron 1 en 2. 
3p 16 Bereken de consumentenuitgaven aan bier in 2013. 

Een zorgverzekeraar leest het onderzoeksrapport en wil graag een 
plan uitwerken om premiedifferentiatie toe te passen om de 
zorgkosten als gevolg van alcoholgebruik anders te verdelen. De 
verzekerden worden ingedeeld in risicoklassen naar hun 
gemiddelde alcoholgebruik. 
klasse 1: minder dan 0,5 glas per dag 
klasse 2: tussen 0,5 en 1 glas per dag  
klasse 3: meer dan 1 glas per dag   
Verzekerden kunnen premiekorting krijgen als ze in klasse 1 of 2 
zitten. De verzekeraar baseert de indeling in risicoklassen op een 
verklaring die de verzekerde heeft ingevuld. 

1p 17 Leg uit dat er sprake is van asymmetrische informatie bij 
premiedifferentiatie naar risicoklasse.  
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De zorgverzekeraar stelt dat premiedifferentiatie kan leiden tot lagere 
maatschappelijke kosten van alcoholgebruik.  
 

2p 18 Leg de stelling van de verzekeraar uit. 
 
fragment 2 uit een onderzoeksrapport, 2016: 
Door een verhoging van de accijns op alcohol kan het negatieve 
saldo van kosten en baten van alcoholgebruik omslaan naar een 
positief saldo, dus hogere baten dan kosten. Het effect van zo’n 
accijnsverhoging is sterk afhankelijk van de prijs- en 
inkomenselasticiteiten van alcoholgebruik (zie bron 3).  
 
 
Gebruik fragment 2 uit het onderzoeksrapport en bron 3. 

3p 19 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 Een accijnsverhoging op …(1)… heeft relatief het grootste effect 

op het alcoholgebruik.  
 Wijn en sterke drank worden door consumenten als een …(2)… 

goed beschouwd.  
 Bij een prijsverhoging van …(3)… zou alcoholgebruik in het 

algemeen volledig ophouden te bestaan. 
Kies uit: 
bij (1) bier / wijn / sterke drank 
bij (2) inferieur / luxe / primair 
bij (3) 50% / 100% / 200%  
 
 
uit een reactie van een deskundige:  
In andere landen is onderzocht of het negatieve saldo van kosten en 
baten van alcoholgebruik kan worden omgezet naar een positief 
saldo. Uit deze onderzoeken blijkt dat een minimumprijs van 45 cent 
per eenheid alcohol (1 centiliter) leidt tot een afname van 
alcoholgebruik met 19%. Door de invoering van de minimumprijs 
ontstaat een aanbodoverschot. Indien de overheid het ontstane 
aanbodoverschot opkoopt, neemt het producentensurplus toe. 
 
 
Gebruik de reactie van de deskundige en bron 4. 

2p 20 Welk vlak of welke combinatie van vlakken geeft de genoemde toename 
van het producentensurplus juist weer? Noteer de letter(s). 
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Opgave 5 Zwitserland vakantieland 
 
 
uit een krant, januari 2016: 
In de periode 2010 tot en met 2015 heeft de wisselkoers van de 
Zwitserse frank (CHF) ten opzichte van de euro (€) een stijging van 
ruim 20% doorgemaakt. Hierdoor is de internationale 
concurrentiepositie van Zwitserland verslechterd. Met name de 
Zwitserse toeristenindustrie, die een belangrijk deel van de export 
uitmaakt, is hierdoor hard geraakt. Toeristen kiezen nu vaker voor 
een vakantie in eurolanden zoals Oostenrijk, Duitsland en Italië. 
 
 

1p 21 Worden de bestedingen van buitenlandse toeristen in Zwitserland op de 
lopende rekening of op de kapitaalrekening van de Zwitserse 
betalingsbalans geboekt? 
 
Gebruik het inleidende krantenfragment en bron 1. 

2p 22 Toon met een berekening aan dat in de periode januari 2010 tot en met 
januari 2015 de wisselkoers van de CHF ten opzichte van de € met ruim 
20% is gestegen. 
 
Op 1 januari 2016 was 100 CHF gelijk aan € 92,30. Deze verdere 
koersstijging had gevolgen voor het vakantiebudget in CHF van 
buitenlandse toeristen uit eurolanden.  
 
Gebruik bovenstaande informatie en bron 1.  

2p 23 Bereken met hoeveel CHF een vakantiebudget van € 1.000 omgerekend 
in CHF op 1 januari 2016 is veranderd ten opzichte van 1 januari 2015. 
 
Om de internationale concurrentiepositie van Zwitserland te verbeteren 
heeft de Zwitserse Centrale Bank het besluit genomen om de rente te 
verlagen. 
 

2p 24 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 “Als gevolg van de renteverlaging zullen beleggers uit eurolanden 

…(1)… in Zwitserland gaan beleggen.  
 De vraag naar de Zwitserse frank zal door de renteverlaging …(2)… 

en de koers van de Zwitserse frank zal ten opzichte van de euro 
…(3)…. Het is de verwachting dat het toerisme naar Zwitserland 
hierdoor zal gaan aantrekken.” 

Kies uit: 
bij (1) meer / minder 
bij (2) dalen / stijgen 
bij (3) dalen / stijgen 
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Een Zwitserse econoom stelt dat de koersstijging van de Zwitserse frank 
in de periode 2010 tot en met 2015 ook positieve gevolgen heeft gehad 
voor de Zwitserse economie. De econoom: “Een koersstijging van de 
Zwitserse frank ten opzichte van de euro leidt tot een daling van de 
inflatie in Zwitserland.”  
 

2p 25 Geef een verklaring voor de uitspraak van de econoom. 
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Opgave 6  Stimuleren zonder effect  
 
Nederland heeft ruim acht miljoen 
personenauto’s, die kunnen worden 
ingedeeld in de volgende categorieën: 
 auto’s die volledig elektrisch rijden 

(stekkerauto’s); 
 auto’s die uitsluitend op fossiele 

brandstof (benzine, gas en diesel) rijden;  
 hybride auto’s die zowel op elektriciteit als op fossiele brandstof 

kunnen rijden. 
 
 
uit een tijdschrift, december 2016: 
Ruim een miljoen Nederlanders rijden een ‘auto van de zaak’, beter 
bekend als een zakelijke leaseauto. Een leaseauto is een auto die 
tegen een vaste vergoeding voor langere tijd ter beschikking wordt 
gesteld aan een gebruiker. Bij zakelijke lease betaalt de werkgever 
de volledige rekening van het leasen, inclusief kosten van 
onderhoud, brandstof, verzekering en wegenbelasting. De 
werknemer hoeft dan zelf niets meer te betalen voor het gebruik van 
de auto. De werknemer moet wel extra inkomstenbelasting betalen 
over een bepaald percentage van de waarde van de leaseauto, de 
zogenaamde fiscale bijtelling. 
 
De overheid heeft de afgelopen jaren de CO2-uitstoot van fossiele 
brandstoffen proberen te beperken via lagere fiscale bijtellingen 
voor elektrische en hybride leaseauto’s. Als gevolg van dit 
belastingvoordeel worden er fors meer hybride auto’s geleaset. 
Toch blijven leaserijders met een hybride leaseauto nog te veel op 
fossiele brandstoffen rijden in plaats van op elektriciteit, omdat er 
met een volle tank nu eenmaal meer kilometers kunnen worden 
gereden dan met een volle batterij. De overheid heeft besloten om, 
vanwege het tegenvallende klimaateffect van de 
stimuleringsmaatregel, de fiscale bijtellingen voor de periode  
2017–2020 via nieuwe wetgeving aan te passen. 
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2p 26 Leg met behulp van het begrip externe effecten uit hoe het rijden op 
fossiele brandstof de welvaart beïnvloedt.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 27 Op welke wijze probeert de overheid met de nieuwe wetgeving haar 
klimaatdoelstelling alsnog te bereiken? Licht je antwoord toe.  
 
In het bedrijf van Jolanda van Dijk willen werknemers een positieve 
bijdrage leveren aan het klimaat. Daarom spreken de werknemers met 
elkaar af dat ze meer elektrisch gaan rijden met de zakelijke hybride 
leaseauto in plaats van op fossiele brandstof. Ze hangen een lijstje bij de 
koffieautomaat waar ze ieders brandstofverbruik op bijhouden.  
 

2p 28 Is in het bedrijf van Jolanda van Dijk sprake van zelfbinding? Leg je 
antwoord uit.  
 
In 2017 rijdt Jolanda van Dijk een hybride leaseauto van de zaak met een 
aanschafwaarde van € 45.000. Ze heeft geen andere fiscale bijtellingen of 
aftrekposten. Haar brutojaarinkomen bedraagt € 69.000 in 2018.  
Vanwege de gestegen fiscale bijtelling vraagt Jolanda zich af of ze beter 
voor private lease in plaats van voor zakelijke lease kan kiezen. Ze bekijkt 
de voorwaarden van private lease van hetzelfde type auto in een 
advertentie (zie bron 2). Ook in het geval dat Jolanda kiest voor private 
lease blijft haar werkgever de kosten van brandstof en/of elektriciteit 
vergoeden. 
 
Gebruik het tijdschriftartikel, voorgaande tekst, en bron 1, 2 en 3. 

2p 29 Toon met een berekening van de maandelijkse kosten aan wat de beste 
keuze voor Jolanda van Dijk is voor 2018: private lease of zakelijke lease.  
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Zo goud als een garnaal 

 
bron 1 veranderingen vraag en aanbod Hollandse garnalen op de 

visveiling als gevolg van ongunstige weersomstandigheden  
 

 
 
 
bron 2 gegevens garnalenkotter van schipper John  
 

 vóór voorgenomen 
aanpassing 

effect van de  
voorgenomen aanpassing 

vangstcapaciteit kotter 125.000 kilogram  50.000 kilogram 

gemiddelde variabele 
kosten per kilogram 

€ 2,20   25% 

totale constante 
kosten 

€ 480.000  € 50.000 
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Opgave 2 Meer vrijhandel, meer groei 

 
bron 1 kerngegevens Indiase economie en bevolking 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

indexcijfer reëel bbp  100 112 119,8 128,5 137,9 148,2 

consumentenprijsindexcijfer 
(CPI) 

100 109,9 120,2 127,3 133,7 140,8 

bevolkingsomvang  
(in miljoenen personen) 

1.264 1.279 1.295 1.311 1.327 1.342 

 
 
bron 2 pay-off-matrix voor extra economische groei India en EU 
 

  EU 

  afschaffen strenge 
regelgeving voor 
importproducten 

handhaven strenge 
regelgeving voor 
importproducten 

India 

afschaffen 
invoerrechten 

2% ; 1,5% 1% ; 0,5% 

handhaven 
invoerrechten 

0,5% ; 1% 0% ; 0% 
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Opgave 3 Overheidsfinanciën op koers? 

 
bron 1 overheidsfinanciën en bbp in de periode 2008–2015 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

overheidssaldo  

als % van het bbp 0,2 5,1 5,2 4,4 3,9 2,9 2,2 2,0 

in € miljard 1 32 34 29 26 19 14 14 

overheidsschuld*  

als % van het bbp 55 57 59 62 66 68 68 …. 

in € miljard 354 355 379 401 432 447 456 446 

waarde bbp  

in € miljard 647 625 639 650 653 660 672 …. 

* peildatum 31/12 
 
Toelichting 
Het betreft afgeronde getallen.  
 
bron 2 voorwaarden Stabiliteitspact EMU 
 

Om de stabiliteit van de euro te garanderen moeten landen die de euro 
hebben ingevoerd (EMU-landen), voldoen aan de volgende voorwaarden: 

overheidsschuld ≤ 60% van het bbp 

overheidstekort ≤ 3% van het bbp 

 
 
bron 3 maatregelen overheidsfinanciën in de periode 2010–2015 
 

€ 25 miljard verlaging overheidsuitgaven zoals: 

 minder ambtenaren 
 geen salarisverhoging voor ambtenaren (nullijn) 
 minder subsidies 
 minder overheidsinvesteringen 

€ 15 miljard verhoging indirecte belastingen en premies zoals: 

 verhoging btw 
 verhoging accijns 
 verhoging sociale premies 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Opgave 4 Alcohol baat en schaadt 

 
bron 1 kosten en baten van alcoholgebruik in 2013  

(in miljoenen €) 
 

kosten   baten  

verkeersongevallen 1.039  consumentensurplus 3.800  

vroegtijdig overlijden 2.122  producentensurplus 700  

productiviteitsverliezen 1.929  accijnzen …  

verlies kwaliteit van 
leven 

1.059     

zorgkosten 425     

studievertraging 69     

politie en justitie 1.501     

overheid 20  saldo 2.624  

 8.164   …  

 
 
bron 2 overzicht van consumentenuitgaven aan alcohol in 2013 
 

 consumentenuitgaven 
(in miljoenen €, afgerond) 

accijnzen als % van de 
consumentenuitgaven 

bier      …  

wijn 1.740  

sterke drank    916  

totaal      … 27,8% 

 
 
bron 3 overzicht van prijs- en inkomenselasticiteiten van alcohol 
 

 prijselasticiteit 
van de vraag 

inkomenselasticiteit 

bier 0,30 0,5 

wijn 0,45 1,1 

sterke drank 0,55 1,1 

alcohol, algemeen 0,50 0,6 
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bron 4 vereenvoudigde weergave alcoholmarkt 
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Opgave 5 Zwitserland vakantieland 

 
bron 1 wisselkoers euro (€) in Zwitserse frank (CHF), per 1 januari 
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Opgave 6  Stimuleren zonder effect  

 
bron 1 de hoogte van de fiscale bijtelling zakelijke leaseauto’s 

onder de oude en de nieuwe wetgeving 
 

 
 
 
bron 2 advertentie over private lease 
 
 

Hoe werkt private lease?  

 In tegenstelling tot bij zakelijke lease 
heeft u geen fiscale bijtelling. 

 De kosten van onderhoud, 
wegenbelasting en verzekering zijn 
inbegrepen in het maandbedrag van 
€ 415. 

 U rekent zelf de brandstof en/of de 
elektriciteit af.  

 
 
bron 3 belastingtarieven box 1 in 2018  
 

belastbaar jaarinkomen percentage 

€ 0 t/m € 20.142 36,55% 

€ 20.143 t/m € 68.507 40,85% 

€ 68.508 of meer 51,95% 

 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2 
vrijdag 18 juni 

13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1  Eigen risico en aanvullende verzekering 
 
 
uit een krant, december 2017: 
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering 
voor zorg - kortweg basispakket - afsluiten. De overheid bepaalt wat 
onder het basispakket valt en wat niet.  
Daarnaast kunnen mensen een aanvullende zorgverzekering afsluiten 
om kosten te verzekeren die buiten het basispakket vallen, zoals 
tandzorg, fysiotherapie, hulpmiddelen of alternatieve geneeswijzen.  
Het basispakket heeft een verplicht eigen risico van minimaal € 385 
per persoon per jaar. Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig 
verhoogd eigen risico, krijgen korting op de premie.  
De gezamenlijke zorgverzekeringsmaatschappijen zien een trend dat 
verzekerden zich steeds rationeler gedragen: 
 Klanten verzekeren zich alleen nog voor aanvullende zorg waarvan 

zij (bijna) zeker weten dat zij die gaan gebruiken. 
 Gezonde mensen kiezen steeds vaker voor een verhoogd eigen 

risico bij het basispakket. 
 
 
Gebruik het krantenartikel. 

2p 1 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.  
 Een aanvullende zorgverzekering is een …(1)… ten opzichte van het 

basispakket.  
 Doordat klanten steeds rationelere keuzes maken bij het afsluiten van 

een aanvullende zorgverzekering, zal averechtse selectie …(2)….  
Kies uit: 
bij (1) complementair goed / substitutiegoed / inferieur goed 
bij (2) toenemen / afnemen / gelijk blijven  
 
Gebruik bron 1. 

1p 2 Van welke marktvorm is er sprake op de markt voor basisverzekeringen 
voor zorg? Leg het antwoord uit.  
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Het veranderende klantgedrag kan duiden op een verandering in risico-
aversie bij verzekerden (zie bron 2 en bron 3). 
 
Gebruik bron 2 en bron 3. 

2p 3 Leg voor elk van de bronnen uit hoe je hieruit een toename ofwel een 
afname van risico-aversie bij verzekerden kunt afleiden.  
 
Zorgverzekeraar DSW introduceert voor het jaar 2018 een premiekorting 
van € 276 per persoon per jaar voor verzekerden die het eigen risico bij 
het basispakket met € 500 verhogen van € 385 naar € 885. Voorheen 
hadden alle verzekerden bij DSW alleen het verplichte eigen risico van 
€ 385 per persoon per jaar. 
Stel dat 13% van de verzekerden van DSW vrijwillig kiest voor een 
verhoging van het eigen risico naar € 885. Ga ervan uit dat het aantal 
verzekerden bij DSW in 2017 en 2018 gelijk is (zie bron 1).  
 
Gebruik de voorgaande tekst en bron 1. 

2p 4 Bereken hoeveel minder premie-inkomsten DSW in 2018 ontvangt als 
gevolg van de verleende premiekorting op het basispakket.  
 

2p 5 Leg uit dat er bij de aanvullende zorgverzekeringen als gevolg van het 
veranderende consumentengedrag eigenlijk geen sprake meer is van 
verzekeren.  
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Opgave 2  Een handelsoorlog 
 
 
uit een krant, 2018: 
Volgens de Verenigde Staten (VS) dumpt het buitenland staal op de 
Amerikaanse markt, waardoor de werkgelegenheid in deze sector in 
de VS onder druk staat. Deze dumping wordt mogelijk gemaakt door 
de exportsubsidies die buitenlandse overheden aan hun 
staalproducenten geven. Dumping is een van de oorzaken van het 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de VS. De 
VS willen met protectionistische maatregelen proberen dit tekort 
tegen te gaan én de eigen werkgelegenheid te beschermen.  
 
Met ingang van 1 juni 2018 stellen de VS daarom een importheffing 
in van 25% op staal uit onder andere de Europese Unie (EU). Een 
aantal maanden eerder hebben de VS deze heffing al doorgevoerd 
op staal uit China. Het opleggen van importheffingen door de VS 
wordt gezien als de start van een wereldwijde handelsoorlog. De 
buitenlandse handelspartners hebben namelijk plannen voor 
tegenmaatregelen, waarbij importheffingen geheven zullen worden op 
specifieke Amerikaanse producten. 
 
 

2p 6 Leg uit hoe buitenlandse exportsubsidies op staal dumping op de 
Amerikaanse markt mogelijk maken. 
 

2p 7 Leg uit hoe de VS door middel van importheffingen op staal een tekort op 
de lopende rekening kunnen tegengaan. 
 
Volgens econoom Babs Snoeks lost het opleggen van importheffingen 
niet structureel het grote tekort op de lopende rekening van de VS op. Zij 
is namelijk van mening dat het tekort grotendeels veroorzaakt wordt door 
achterblijvende innovatie van de Amerikaanse industrie. 
 

2p 8 Leg uit hoe door innovatie het tekort op de lopende rekening wél 
structureel opgelost kan worden. 
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Econoom Snoeks stelt dat het opleggen van importheffingen door de VS 
uiteindelijk leidt tot minder werkgelegenheid. De importheffingen leiden 
namelijk tot hogere binnenlandse inflatie, waardoor de Fed  
(de Amerikaanse Centrale Bank) zal ingrijpen via een renteverhoging.  
 

 
 

5p 9 Leg uit hoe een renteverhoging door de Fed leidt tot lagere 
werkgelegenheid in de VS: 
 via de binnenlandse bestedingen in de VS, en 
 via de wisselkoers van de Amerikaanse dollar. 
 
Econoom Snoeks wil de opties van de VS en zijn handelspartners om wel 
of niet importheffingen in te stellen, analyseren met een speltheoretisch 
model. Elk van de partijen heeft twee opties: wel of geen importheffingen 
instellen. Elke optie heeft gevolgen voor het bbp. Als beide partijen hun 
keuze gelijktijdig maken, dan zijn er vier scenario’s (zie bron 1). De 
uitkomsten van de scenario’s kunnen in een opbrengstenmatrix 
weergegeven worden (bron 2). 
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

3p 10 Is het ontstaan van de handelsoorlog te verklaren op basis van de 
opbrengstenmatrix? Leg je antwoord uit. 
Doe het als volgt: 
 Neem de opbrengstenmatrix uit bron 2 over op je antwoordenblad. 
 Vul voor de letters A tot en met D de juiste getallen in door gebruik te 

maken van bron 1. 
 Leg uit hoe de dominante strategie van elk van de twee partijen tot 

stand komt. 
 Beredeneer vervolgens of het ontstaan van de handelsoorlog te 

verklaren is door de dominante strategieën van de partijen.  
 
Behalve de hierboven genoemde exportsubsidies, dumping en 
importheffingen zijn ook andere protectionistische maatregelen mogelijk.  

2p 11 Noem een andere protectionistische maatregel en licht toe hoe deze 
maatregel zorgt voor protectionisme. 
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Opgave 3  Een flexibele AOW?  
 
Nederland kent bij de financiering van het ouderdomspensioen de 
volgende uitgangspunten: 
 een basispensioen voor iedereen volgens de Algemene 

Ouderdomswet (AOW), waarbij met de ontvangen premies in een jaar 
direct de uitkeringen in dat jaar worden betaald  

 een bedrijfspensioen afhankelijk van het looninkomen, waarbij door 
een pensioenfonds op basis van belegde premies de uitkering wordt 
verstrekt 

 een vrijwillige aanvullende pensioenverzekering, waarbij er zelf wordt 
gespaard voor extra pensioen 

 
2p 12 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 

 AOW-uitkeringen worden in Nederland gefinancierd op basis van het 
…(1)…. Er vindt herverdeling van inkomen plaats tussen 
leeftijdsgroepen. Hierbij is sprake van …(2)… tussen generaties. 

 Bedrijfspensioenen worden uitgekeerd door een pensioenfonds op 
basis van belegde premies. De werknemer spaart zelf voor zijn 
pensioen, en wordt daarbij geholpen door de werkgever die 
meebetaalt aan de pensioenpremie. Hierbij is sprake van …(3)…  

Kies uit: 
bij (1) kapitaaldekkingsstelsel / omslagstelsel 
bij (2) verplichte solidariteit / vrijwillige solidariteit 
bij (3) directe ruil / intertemporele ruil 
 
De AOW-gerechtigde leeftijd was in de wet van 1956 vastgesteld op 65 
jaar. Maar als gevolg van de vergrijzing1) en de ontgroening2) staat de 
betaalbaarheid onder druk. De beroepsbevolking neemt in verhouding tot 
het aantal AOW-gerechtigden af. De Nederlandse overheid heeft daarom 
enkele jaren geleden besloten de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen tot 
67 jaar in 20223). 

 
2p 13 Leg uit hoe een hogere AOW-leeftijd de AOW betaalbaar kan houden. 

Betrek in je antwoord de gevolgen voor zowel de overheidsinkomsten als 
de overheidsuitgaven. 
 
 

noot 1 ‘Vergrijzing’ betekent dat het aandeel ouderen in de samenleving stijgt. 
noot 2 ‘Ontgroening’ betekent dat het aandeel jongeren in de samenleving daalt. 
noot 3 De genoemde gegevens kunnen afwijken van de politieke actualiteit. 
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uit een krant: 
Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt tot veel negatieve reacties in 
de samenleving. Er is juist een toenemende behoefte om de AOW-
leeftijd flexibel te maken. Bijvoorbeeld elk jaar dat je de AOW later 
laat ingaan dan 67 jaar, gaat de uitkering per jaar dat je later stopt 
6,5% omhoog. Elk jaar dat je de AOW eerder laat ingaan dan 67 
jaar, gaat de uitkering per jaar 6,5% omlaag (zie bron 1).  
De voorzitter van de Ouderenbond is voorstander van zo’n flexibele 
AOW. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
is minder enthousiast. 
 
 
De voorzitter van de Ouderenbond en de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid discussieerden in januari 2021 met elkaar in 
een televisieprogramma.  
 
 De voorzitter:  

“Mijn buurman Henk is laag opgeleid en heeft een fysiek zwaar 
beroep. Hij wil in goede gezondheid samen met zijn vrouw van zijn 
oude dag genieten, ook al moet hij daarvoor een deel van zijn 
pensioenuitkering inleveren. Op 3 januari 2022 wordt hij 65 jaar. Hij 
zou dan graag met pensioen gaan. Een flexibele AOW maakt dat 
mogelijk.” 

 De staatssecretaris: 
“Hoogopgeleiden hebben, in tegenstelling tot Henk, vaak geen fysiek 
zwaar beroep. Een flexibele AOW kan daardoor leiden tot een nog 
grotere inkomensongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden.” 

 
Gebruik de uitspraak van de voorzitter, bron 1, bron 2 en bron 3. 

2p 14 Bereken de maandelijkse bruto-AOW-uitkering die Henk in 2022 zou 
ontvangen als hij gebruik kan maken van een flexibele AOW. 
 
Gebruik de uitspraak van de staatssecretaris en bron 1. 

2p 15 Leg uit hoe een flexibele AOW kan leiden tot een nog grotere 
inkomensongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden. 
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Opgave 4  Zelfstandigen niet solidair? 
 
 
uit een krant: 
Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn steeds meer zelfstandige 
ondernemers zonder personeel (zzp’ers) actief. Deze groep 
Nederlanders werkt niet in loondienst bij een werkgever maar werkt 
voor eigen rekening voor opdrachtgevers. Je komt zzp’ers in alle 
sectoren tegen: van de bouwsector en de zorg tot de advocatuur. In 
2008 waren er 810 duizend zzp’ers, wat overeenkwam met 9% van 
de werkzame beroepsbevolking. Dat aantal is in tien jaar tijd, zowel in 
economisch slechte tijden als in economisch goede tijden, sterk 
gegroeid. 
 
De solidariteit binnen het stelsel van sociale zekerheid in Nederland 
komt onder druk te staan door de groei van het aandeel zzp’ers 
binnen de werkzame beroepsbevolking. In de eerste plaats gelden 
voor zzp’ers geen verplichte collectieve verzekeringen tegen 
arbeidsongeschiktheid en ziekte, zoals die er wel zijn voor 
werknemers. Particuliere verzekeringen zijn duur, en daarom 
verzekert een grote groep zzp’ers zich niet. In de tweede plaats 
gelden er belastingvoordelen voor zzp’ers, waardoor zij minder 
bijdragen aan collectieve regelingen zoals de bijstandsuitkering en 
het basispensioen voor ouderen (AOW). 
 
 
Gebruik het krantenartikel en bron 1. 

2p 16 Leg aan de hand van de grafiek uit dat het aandeel van de zzp’ers binnen 
de werkzame beroepsbevolking is gegroeid in 2017 ten opzichte van 
2008. 
 
In economisch goede tijden komt het vaak voor dat werknemers hun baan 
in loondienst verruilen voor het zelfstandig ondernemerschap. Ook in 
laagconjunctuur zijn er werknemers die deze stap zetten.  
 

1p 17 Leg uit waarom werknemers in een laagconjunctuur zouden kiezen voor 
zelfstandig ondernemerschap. 
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De buurmannen Zacharia (53 jaar) en Willem (50 jaar) werken allebei in 
de bouwsector. In 2018 was er een sterke productiegroei in deze sector 
en gaf Zacharia zijn baan in loondienst op. Hij werd zzp’er in de bouw, 
terwijl Willem ervoor koos werknemer te blijven. De bouw kent een cao 
met een bedrijfspensioen. 
 
Zacharia en Willem hebben het krantenartikel gelezen en zijn met elkaar 
daarover in discussie geraakt. 
 Uitspraak 1 – Zacharia: “Ik begrijp niet dat jij werknemer blijft. Mijn 

inkomen is dankzij de groei in de bouwsector hoger dan dat van jou. 
Mijn inkomen past zich snel aan de marktsituatie aan. En dan heb ik 
ook nog belastingvoordelen die jij niet hebt.” 

 Uitspraak 2 – Willem: “Ik blijf liever werknemer. Dan weet ik beter 
waar ik financieel aan toe ben en bovendien ben ik verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid en ziekte. Jij mag dat zelf regelen, wat je 
trouwens nog steeds niet hebt gedaan. En dat terwijl het werken in de 
bouw niet zonder gevaren is….” 

 Uitspraak 3 – Zacharia: “Particuliere verzekeringsmaatschappijen 
werken met risicogroepen waar ze de premies op afstemmen. Dan is 
de zelfstandige advocaat beter af dan ik. Er zijn overheidsplannen om 
te komen tot een verplichte collectieve verzekering tegen 
arbeidsongeschiktheid en ziekte voor alle zzp’ers in Nederland. Daar 
wacht ik op, omdat dat veel gunstiger is voor mij. Leve de verplichte 
solidariteit!” 

 Uitspraak 4 – Willem: “Solidair? Jij hebt over enkele jaren net zoveel 
pensioen als ik, zonder dat je daarvoor betaalt. Dat noem ik geen 
solidariteit.” 

 Uitspraak 5 – Zacharia: “Wat je nu zegt over pensioen klopt niet. Je 
vergist je!” 

 
Gebruik uitspraak 1. 

2p 18 Leg uit waarom de beloning van de zzp’er zich sneller aan de 
marktsituatie aanpast dan het loon van de werknemer.  
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Gebruik uitspraak 2 en uitspraak 3. 
2p 19 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 

Zacharia onderbouwt uitspraak 3 als volgt: 
Bij een verplichte collectieve verzekering is de verzekeringspremie lager 
dan bij een particuliere verzekering 
 omdat de verhouding verzekerden met hoog risico

verzekerden met laag risico
 …(1)... is, 

 en daardoor is de gemiddelde schade-uitkering per verzekerde 
…(2).... 

Kies uit: 
bij (1) lager / gelijk / hoger 
bij (2) lager / gelijk / hoger 
 
Gebruik uitspraak 4 en uitspraak 5. 

2p 20 Geef twee argumenten namens Zacharia waarom uitspraak 4 van Willem 
onjuist is.  
 
Gebruik bron 2. 

3p 21 Bereken hoeveel minder Zacharia als startende zelfstandige betaalt aan 
inkomensheffing vergeleken met Willem als ze beiden € 33.333 per jaar 
zouden verdienen. Je hoeft geen rekening te houden met andere 
aftrekposten dan in de bron genoemd. 
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Opgave 5  Lenen voor je studie 
 
Studenten die een vervolgopleiding in het hoger onderwijs gaan doen, 
kunnen daarvoor geld lenen van de overheid. De collectieve vraag naar 
studieleningen (gevraagd bedrag per jaar, zie bron 1) is onder andere 
afhankelijk van het aantal studenten en van het te betalen 
rentepercentage. 
  

2p 22 Noem een andere economische factor dan het aantal studenten en het 
rentepercentage die de collectieve vraag naar studieleningen beïnvloedt. 
Leg je antwoord uit.  
 
Onderzoek naar de verwachte collectieve vraag naar studieleningen in 
2022 leidt tot twee conclusies: 
a De vraag naar studieleningen is rente-inelastisch1) bij een rente tussen 

0,5% en 0,3%. 
b Bij een lagere rente zou het totale rentebedrag over het in 2022 

collectief geleende bedrag dalen. 

 
Gebruik bron 1. 

2p 23 Toon met een berekening aan dat de rente-elasticiteit gelijk is aan –0,5 bij 
een renteverandering van 0,5% naar 0,3%. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 24 Leg met behulp van de rente-elasticiteit uit dat conclusie b juist is bij een 
renteverandering van 0,5% naar 0,3%. 
 
Het bestaande sociaal leenstelsel voor de studieleningen kent een aantal 
voorwaarden:  
a Het maximaal te lenen bedrag bedraagt in 2022 circa € 1.075 per 

maand. 
b De aflossingsperiode is 35 jaar. 
c De terugbetaling is afhankelijk van draagkracht. 
 
Leerling Bert uit 5 havo bespreekt de consequenties van het sociaal 
leenstelsel in het kader van zijn profielwerkstuk.  
Bert: “Het sociaal leenstelsel helpt studenten over hun leenaversie heen.”  
 
Gebruik de voorgaande tekst bij de volgende twee vragen. 

2p 25 Kies een voorwaarde voor studieleningen onder het sociaal leenstelsel die 
de uitspraak van Bert ondersteunt. Licht je antwoord toe. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

noot 1 Rente-elasticiteit is de prijselasticiteit van het collectief gevraagde bedrag aan 
studieleningen. 
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Opgave 6  Zoek de zon op 
 
Zonnepanelen zorgen voor een 
duurzame opwekking van energie. De 
Nederlandse overheid heeft de 
toepassing van zonnepanelen op 
woonhuizen in het verleden met een 
financieel programma gestimuleerd. De 
subsidieregeling bestaat al enige jaren 
niet meer. Voorzitter Carlein Solis van 
de stichting ‘NL Duurzaam’ stelt: “De 
terugkeer van de subsidie- 
regeling is nodig voor de ontwikkeling  
naar een duurzaam Nederland.” 
 

2p 26 Leg uit dat er sprake is van ruilen over de tijd als de overheid subsidie 
geeft voor de duurzame opwekking van energie.  
 
Carlein Solis: “Het herinvoeren van de subsidieregeling zal leiden tot een 
sterke stijging van de omzet voor producenten van zonnepanelen. De 
subsidie wordt verstrekt aan de producent. Zeker is ook dat het 
consumentensurplus zal toenemen doordat de subsidie wordt 
doorgegeven aan de consument. Bovendien heeft het positieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid in andere sectoren van de economie.” 
 
Gebruik bron 1. 

1p 27 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 Uitgaand van de situatie zonder subsidie bedraagt de prijselasticiteit 

van de vraag naar zonnepanelen …(1)….  
 Blijkbaar is de vraag naar zonnepanelen …(2)….  
Kies uit: 
bij (1) 0,3 / –0,3 / 3,3 / –3,3 
bij (2) elastisch / inelastisch 
 
Gebruik bron 1. 

1p 28 Geef met een letter of combinatie van letters de toename van het 
consumentensurplus aan bij herinvoering van de subsidieregeling.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Eigen risico en aanvullende verzekering 
 
bron 1 marktaandelen1) zorgverzekeringsmaatschappijen als 

percentage van de 17 miljoen verzekerden (2017) 
 
 

 
 

 
 
bron 2 landelijk percentage van de 17 miljoen verzekerden met een 

verhoogd eigen risico 
 

 
 

noot 1 op de markt voor basisverzekeringen voor zorg 
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bron 3  landelijk percentage van de 17 miljoen verzekerden met 
een aanvullende zorgverzekering 
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Opgave 2  Een handelsoorlog 
 
bron 1 verwachte gevolgen van importheffingen  
 
Scenario 0 is de uitgangsituatie zonder importheffingen.   
Scenario 1 is de situatie waarbij alleen de VS de importheffing 

invoeren.  
Scenario 2 is de situatie waarbij alleen de handelspartners van de 

VS de importheffing invoeren. 
Scenario 3 is de situatie waarbij zowel de VS als zijn 

handelspartners de importheffing invoeren en er een 
wereldwijde handelsoorlog ontstaat. 

 
 
 Scenario’s importheffingen 
 1 alleen VS 

(%) 
2 alleen 

handelspartners 
(%) 

3 VS & 
handelspartners 

(%) 
Effecten voor 
VS1) 

bbp 

 
1,4% 

 
0,5% 

 
4,7% 

Effecten voor 
handelspartners1) 
bbp  

 
0,5% 

 
1,2% 

 
4,9% 

 
 
bron 2  opbrengstenmatrix veranderingen2) bbp VS en 
handelspartners 
 
  handelspartners 
  importheffing geen 

importheffing 

VS 
importheffing A ; B C ; D 

geen importheffing 0,5% ; −1,2% 0% ; 0% 

noot 1 effect ten opzichte van de uitgangsituatie zonder importheffingen (scenario 0) 

noot 2 effect ten opzichte van de uitgangsituatie zonder importheffingen (scenario 0) 
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Opgave 3 Een flexibele AOW?  
 
bron 1 plan flexibele AOW-uitkering 
 

 
 
 
bron 2 maandelijkse bedragen AOW-uitkering per 1-1-2022  
 

 
 

bruto-AOW-uitkering  
U woont alleen 
(alleenstaand) 

bruto-AOW-uitkering  
U bent getrouwd of 
woont samen met uw 
partner 

€ 1.234,05 € 847,57 

AOW-uitkeringen zijn waardevast. 
 
 
bron 3 verwachte inflatie ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 
 inflatie 

2020 1,4% 

2021 1,5% 

2022 1,5% 

2023 1,6% 
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Opgave 4  Zelfstandigen niet solidair? 
 
bron 1 indexcijfers zzp’ers en werkzame beroepsbevolking1)  
 

 

 

 

noot 1 Zzp’ers behoren, naast werknemers en andere zelfstandige ondernemers, tot de werkzame 
beroepsbevolking. 
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bron 2 de inkomensheffing  
 
Het belastbare jaarinkomen van de zzp’er  
Zzp’ers betalen over het belastbare jaarinkomen (de belastbare winst) in 
box 1 inkomensheffing. Voor hen zijn er extra aftrekposten, namelijk 
ondernemersaftrek en mkb-vrijstelling, die niet gelden voor werknemers. 

A Bruto-jaarinkomen  
B Aftrekposten a) en b)   
 a) Ondernemersaftrek  
 − Zelfstandigenaftrek : € 7.280 
 − Startersaftrek : € 2.123  

b) Mkb-vrijstelling : 14% van het bruto-jaarinkomen 
nadat dit is verminderd met de 
ondernemersaftrek 

C = A−B Belastbaar jaarinkomen   
 
 
Belastingtarieven box 1 in 2018  
belastbaar jaarinkomen percentage 
€ 0 t/m € 20.142 36,55% 
€ 20.143 t/m € 68.507 40,85% 
€ 68.508 of meer 51,95% 
 
Heffingskortingen in 2018  
Algemene heffingskorting € 2.203 
Arbeidskorting1) € 2.220 
 

 
 

noot 1 Arbeidskorting voor de gehele werkzame beroepsbevolking 

Pagina: 46Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-b 8 / 9 lees verder ►►►

Opgave 5  Lenen voor je studie 
 
bron 1 de vraag naar studieleningen 
 
uit een onderzoek: 
De verwachte collectieve vraag naar studieleningen (leningen aan hbo- en 
wo-studenten door de overheid) in 2022 kan worden weergegeven door 
de onderstaande vergelijking:  
 
Qv = 2,0 r + 3,0  
 
Hierin is Qv het collectief gevraagde bedrag aan studieleningen in 
miljarden euro’s per jaar en r het jaarlijkse rentepercentage in %. Daarbij 
geldt dat de vraagfunctie gedefinieerd is voor waarden van r tussen 0% 
en 0,5%.  
 
Voor het jaar 2022 wordt een rentepercentage van 0,3% verwacht. In de 
grafiek is de collectieve vraag naar studieleningen bij onder meer dit 
rentepercentage weergegeven. 
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Opgave 6  Zoek de zon op 
 
bron 1 vraagfunctie naar zonnepanelen 
 

  
 
De huidige prijs van zonnepanelen is € 500 per stuk. Bij herinvoering van 
de subsidieregeling zal de prijs per zonnepaneel dalen naar € 425. 
 
 
 
 
 

einde  
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HA-1022-a-21-2-o-E   

erratumblad 2021-2 
 

Economie havo 
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen economie havo op vrijdag 18 juni, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 11, bij vraag 25 moeten de woorden boven de vraag vervangen worden 
door: 
 
Gebruik de voorgaande tekst bij deze vraag: 
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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 HA-1022-a-21-3-o 

Examen HAVO 

2021 
 

 
 

 economie 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 3
woensdag 7 juli

09.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Boter van buiten 
 
 
uit een krant, december: 
In Noorwegen is een botercrisis ontstaan, waarbij de prijs van roomboter 
uitzonderlijk hoog is geworden. Het aanbod is in handen van één 
producent, de zuivelondernemer Tine. De productiekosten van Tine zijn 
gestegen, doordat er na de recente natte zomer minder veevoer van 
goede kwaliteit was, en dus minder aanbod van melk en een hogere 
melkprijs.  
De prijsstijging van roomboter is nog versterkt doordat de Noren tijdens 
kerst en de jaarwisseling veel lekkernijen bereiden met roomboter. Het 
importeren van roomboter is geen echt alternatief, omdat Noorwegen de 
invoer van roomboter met een hoog tarief belast.  
 
 

1p 1 Citeer de zin uit het krantenbericht waaruit blijkt dat de vraagzijde van de 
roombotermarkt van invloed is op de prijsstijging van roomboter.  
 

1p 2 In welke richting verschuift de vraaglijn in december ten opzichte van de 
periode daarvoor? Geef ook de reden waarom de vraaglijn in die richting 
verschuift. 
 
Zuivelondernemer Tine stelt in december de prijs van roomboter vast op 
het niveau waarbij de totale winst wordt gemaximeerd. De totale variabele 
kosten stijgen proportioneel met de productie. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 3 Welk vlak geeft de omzet weer die Tine behaalt bij winstmaximering? 
Noteer de letters van de hoekpunten van het vlak.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 4 Leg uit dat het consumentensurplus van kopers van Noorse roomboter 
gelijk is aan het vlak EFM.  
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Om iets aan de hoge prijs van roomboter te doen, besluit de Noorse 
regering de belasting op de invoer van roomboter op te heffen. Hierdoor 
treden veel buitenlandse aanbieders toe tot de roombotermarkt in 
Noorwegen en ontstaat er een markt van volkomen concurrentie. De 
nieuwe toetreders hebben een andere kostenstructuur dan Tine.  
In het bronnenboekje wordt de situatie op de roombotermarkt onder 
monopolie (bron 1) en de situatie onder volkomen concurrentie (bron 2) 
weergegeven. De verandering van de marktstructuur heeft gevolgen voor 
zowel het consumentensurplus als het producentensurplus. 
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

2p 5 Leid uit de grafieken af dat het totale surplus toeneemt als de 
roombotermarkt verandert van monopolie naar volkomen concurrentie.  
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

2p 6 Leid uit de grafieken af welke gevolgen de situatie van volkomen 
concurrentie heeft voor het marktaandeel van Tine. Ga ervan uit dat de 
kostenstructuur van Tine niet verandert.  
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Opgave 2  België prijst zich meer en meer uit de markt 
 
Het Belgische bedrijf Melcopack is producent van toetjes en heeft een  
jaarlijkse omzet van 170 miljoen euro en een toegevoegde waarde van 
120 miljoen euro. Het bedrijf komt echter steeds meer in de problemen 
doordat de loonkosten in België veel sterker stijgen dan in de buurlanden 
Duitsland en Nederland.  
Op dit moment zijn de loonkosten per product in België al hoger dan in de 
buurlanden. De loonkosten in België blijken veruit de hoogste in de 
eurozone. Volgens directeur Gilbert Goossens van Melcopack komt dat 
door het unieke Belgische systeem van automatische aanpassing van de 
lonen aan de inflatie. Als gevolg hiervan wordt de Belgische internationale 
concurrentiepositie aangetast. 
 

1p 7 Zal de koopkracht van de werknemers in België als gevolg van de 
koppeling van de lonen aan de inflatie in de loop van de tijd dalen, gelijk 
blijven of stijgen? Licht je keuze toe.   
 

2p 8 Leg uit dat het Belgische systeem van loonaanpassing kan leiden tot een 
verslechtering van de internationale concurrentiepositie van de Belgische 
ondernemers.  
 
In de Belgische media wordt gewaarschuwd voor het gevaar dat bedrijven 
hun vestigingen naar het buitenland verplaatsen. Melcopack bestudeert 
de gevolgen van een verplaatsing van de toetjesproductie naar een van 
de buurlanden Nederland of Duitsland.  
In de directievergadering van Melcopack wordt het onderzoek naar de 
verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland besproken. De directeur 
komt op basis van bron 1 en bron 2 tot de conclusie dat de kostprijs het 
laagst is bij productie in Nederland.  
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

2p 9 Laat met een berekening zien dat de directeur terecht concludeert dat de 
kostprijs bij productie in Nederland lager is dan bij productie in Duitsland.  
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De directeur van Melcopack besluit ondanks het loonkostenvoordeel van 
de buurlanden om Melcopack toch niet naar het buitenland te verplaatsen 
vanwege de hoge kosten van de verplaatsing. Om toch winstgevend te 
kunnen blijven, wil hij de loonkosten bewaken. Hiervoor stelt hij dat de 
loonkosten als percentage van de bruto toegevoegde waarde niet verder 
mogen stijgen.  
 
Gebruik bron 3. 

2p 10 Laat met een berekening zien dat het aandeel van de loonkosten 
maximaal 50% van de bruto toegevoegde waarde van een toetje mag 
bedragen.  
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Opgave 3  Eigen energiecentrale 
 
Het zonnepaneel heeft er een broertje bij: de RidgeBlade. Dit is een 
innovatie op het gebied van energieopwekking uit duurzame bronnen. 
Duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, raken nooit op en blijven 
dus ook voor de toekomstige generaties beschikbaar. De RidgeBlade is 
een kleine windturbine die op de nok van een schuin dak wordt 
aangebracht. Voor een gemiddeld woonhuis zijn vier van deze 
windturbines naast elkaar nodig. Daarmee kan gemiddeld 60 procent van 
de benodigde elektriciteit van een huishouden opgewekt worden. 
De overheid stimuleert investeringen in systemen voor duurzame 
energieopwekking. De overheid rechtvaardigt het ingrijpen in de 
energiemarkt vanuit de veronderstelling dat vrijemarktwerking niet leidt tot 
de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen 
omdat er sprake is van externe effecten. 
 

2p 11 Leg uit hoe vrijemarktwerking de overgang naar gebruik van duurzame 
energiebronnen belemmert.  
 
Els van Buren overweegt om RidgeBlade windturbines te laten plaatsen 
op haar woning, zodat ze zelf energie kan opwekken. Ze vraagt een 
offerte aan bij een installateur (zie bron 1). Ze gaat ervan uit dat ze na de 
installatie 60 procent van haar elektriciteitsverbruik kan opwekken met de 
windturbines.  
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

3p 12 Bereken in hoeveel jaar Els de kosten van de windturbines zou kunnen 
terugverdienen op basis van haar verbruik in 2019 en bij gelijkblijvende 
energietarieven. 
Rond de uitkomst naar boven af op hele jaren. 
 
Els onderhandelt met de verkoper van de RidgeBlade over de offerte.  
Els: “De offerteprijs voor de windturbines is erg hoog. Kan dat 
goedkoper?” 
De verkoper: “Bedenk wel dat we hier te maken hebben met nieuwe 
technologie. Er rust een patent op omdat de fabrikant de innovatiekosten 
terug moet verdienen.” 
Els: “Dus dan kan ik beter wachten met de aanschaf totdat het patent is 
afgelopen?” 
De verkoper: “Dat kan, maar dat duurt nog vijf jaar en in die jaren loopt u 
de energiebesparing mis.”  
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Gebruik het gesprek. 
2p 13 Leg uit hoe het patent de producent in staat stelt de innovatiekosten terug 

te verdienen.  
 

1p 14 Leg uit waarom de gemiddelde constante kosten voor de RidgeBlade 
zullen dalen als de verkopen toenemen.  
 
Woningbezitters kunnen met een 
energielabel laten zien hoe 
energiezuinig hun woning is.  
Bij verkoop van een woning is 
een geldig energielabel 
verplicht.  
De labelklassen voor woningen 
lopen van A tot en met G. 
Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-
label zijn het minst energiezuinig.  
Het plaatsen van windturbines heeft een gunstig effect op het energielabel 
van de woning.  
 

2p 15 Leg uit hoe het energielabel de waarde van een woning beïnvloedt. Betrek 
de vraagkant en de aanbodkant van de woningmarkt in je uitleg.  
 
De meeste huiseigenaren hebben hun woning gefinancierd met een 
hypothecaire lening. Verschillende banken bieden klanten een korting op 
de hypotheekrente van 0,2 procentpunt bij aanschaf van een systeem 
voor duurzame energieopwekking voor de woning. 
 

2p 16 Leg uit waarom de banken een rentekorting kunnen bieden aan klanten 
die energielabel A bij hun woning hebben. Betrek het begrip risico in je 
uitleg.  
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Opgave 4  Onderwijsarbeidsmarkt uit balans? 
 
Nederland staat al vele jaren in de top tien van de meest concurrerende 
economieën ter wereld. Dat is mede te danken aan een goed 
onderwijssysteem. Om de kwaliteit van dit onderwijssysteem te 
waarborgen zijn er voldoende goed opgeleide leraren nodig. 
Onderzoeksbureau Ecodata onderzoekt hoe de onderwijsarbeidsmarkt 
zich de komende jaren zal ontwikkelen.  
Ecodata heeft in het onderzoeksrapport een schema opgenomen van 
factoren die van invloed zijn op de arbeidsmarkt voor leraren (zie bron 1). 
Dit schema is nog niet volledig.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 17 Moet de pijl van pensioenleeftijd worden getrokken naar de vraag naar 
leraren of naar het aanbod van leraren? Maak een keuze en leg ook uit of 
er sprake is van een negatief verband of van een positief verband. 
 
De onderzoekers stellen verder in hun rapport dat de omvang van de stille 
reserve afhankelijk is van de conjuncturele situatie van Nederland. De 
stille reserve van leraren bestaat onder andere uit gediplomeerde leraren 
die in andere sectoren van de economie werkzaam zijn. De onderzoekers 
verwachten dat bij laagconjunctuur gediplomeerde leraren, die in een 
andere sector werken, zich zullen aanbieden voor een baan in het 
onderwijs. Bij hoogconjunctuur verwachten ze juist dat gediplomeerde 
leraren zullen wegtrekken uit het onderwijs naar andere sectoren. 
 

2p 18 Leg uit dat de verwachtingen van de onderzoekers te verklaren zijn vanuit 
risico-avers gedrag van gediplomeerde leraren. 
 
Uit bron 1 blijkt dat er een positief verband is tussen het loon en het 
aanbod van leraren. Om te meten hoe sterk dit verband is, hebben de 
onderzoekers via een enquête de loonelasticiteit bepaald voor twee 
groepen werknemers: 
 de gediplomeerde leraren uit de stille reserve 
 de gediplomeerde leraren die werkzaam zijn in het onderwijs 
De loonelasticiteit is gegeven door: 

loonelasticiteit = % verandering arbeidsaanbod
% verandering loon

 

Uit de enquête bleek, zoals verwacht, dat de loonelasticiteit onder 
gediplomeerde leraren uit de stille reserve, positief was. Tot hun 
verrassing vonden de onderzoekers een negatieve loonelasticiteit van het 
arbeidsaanbod onder de gediplomeerde leraren die werkzaam zijn in het 
onderwijs. 
 

2p 19 Leg uit dat de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod onder de 
gediplomeerde leraren die werkzaam zijn in het onderwijs negatief kan 
zijn. 
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Ten slotte concluderen de onderzoekers in hun rapport: “Om in de top tien 
van meest concurrerende economieën ter wereld te blijven is goed 
onderwijs nodig. Goed onderwijs beïnvloedt via de internationale 
concurrentiepositie de economische groei van Nederland. Dat zit zo 
………” 
 

2p 20 Schrijf het vervolg van de conclusie van de onderzoekers. In het vervolg 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 het effect van goed onderwijs op de internationale concurrentiepositie 

van Nederland; 
 het effect van deze verandering van de internationale 

concurrentiepositie op de economische groei van Nederland. 
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Opgave 5  Meer is minder 
 
Zes miljard euro extra was er nodig om het overheidstekort van Nederland 
in 2013 onder drie procent van het bruto binnenlands product (bbp) te 
krijgen. De drie procentnorm is een afspraak uit het Stabiliteitspact tussen 
de eurolanden. 
Sinds de kredietcrisis (2008) had Nederland tot aan 2013 deze norm niet 
meer gehaald. Volgens de Europese Unie (EU) moest de Nederlandse 
overheid zo snel mogelijk orde op zaken stellen, anders zou er een boete 
volgen.  
Om het tekort van zes miljard euro aan te vullen heeft de Nederlandse 
overheid nieuwe belastingverhogingen doorgevoerd. 
 

2p 21 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
Doordat, sinds de kredietcrisis, de overheidsuitgaven de 
overheidsinkomsten overtroffen ontstond er een overheidstekort. 
 Dit tekort kan worden gezien als een vorm van …(1)….  
 De overheid kon het tekort financieren met de …(2)… van obligaties.  
 Er is dan sprake van ruilen over de tijd, waarbij de overheid 

bestedingen verschuift …(3)…, en waarbij de kopers van obligaties 
bestedingen verschuiven …(4)… 

Kies uit: 
bij (1) uitgestelde belastingheffing / besparing  
bij (2) aflossing / uitgifte  
bij (3) van het heden naar de toekomst / van de toekomst naar het heden 
bij (4) van het heden naar de toekomst / van de toekomst naar het heden  
 
In de periode 2008-2012 heeft de Nederlandse overheid al diverse 
belastingverhogingen doorgevoerd. Zo zijn de accijnzen op alcohol en 
brandstof gestegen, is het btw-tarief verhoogd naar 21% en gingen de 
assurantiebelastingen omhoog. 
De belastingverhoging van 2013 betrof de inkomstenbelasting (zie bron 1).
Een verhoging van die belasting veroorzaakte veel ophef in de media. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 22 Leg uit dat maatregel 2 kan leiden tot meer belastinginkomsten. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 23 Noem een maatregel die bij 3 ingevuld kan worden en licht je antwoord 
toe.  
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Gebruik bron 1. 
3p 24 Beredeneer op basis van figuur 2 met behulp van een berekening of 

maatregel 4 over de periode 2013 – 2017 een nivellerend of denivellerend 
effect op de inkomensverdeling tussen belastingplichtigen heeft gehad. 
Ga als volgt te werk:  
 Bereken eerst de gemiddelde belastingdruk voor beide jaren en voor 

beide bruto-inkomens die in figuur 2 van bron 1 vermeld staan; 
 Leid uit je berekeningen een conclusie af over het effect op de 

inkomensverdeling.  
 
Een econoom reageert ook op de belastingverhoging via een ingezonden 
stuk in een krant. Hij begint zijn brief als volgt: 
“Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn talloze lastenverzwaringen 
doorgevoerd. Ondanks deze maatregelen blijft het overheidstekort 
oplopen. Verhoging van het 52%-tarief van de inkomstenbelasting lijkt op 
het eerste gezicht een oplossing, maar hierdoor zal het tekort alleen maar 
verder oplopen. Dat heeft te maken met een verschijnsel waar de 
Amerikaanse econoom Laffer de aandacht op heeft gevestigd en dat 
wordt weergegeven door de curve die naar hem is vernoemd (zie bron 2). 
Ik ben van mening dat de overheid het hoogste belastingtarief juist moet 
verlagen naar bijvoorbeeld 40% ……”  
 
Gebruik bron 2. 

2p 25 Schrijf het vervolg van de brief van de econoom. Daarin moeten de 
volgende aspecten aan de orde komen: 
 het effect van een verlaging van het hoogste belastingtarief op de 

belastingopbrengst in Nederland; 
 een verklaring voor dit effect. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6  Een keur aan keurmerken 
 
De markt voor kleding kent steeds meer keurmerken. Keurmerken zijn 
ontstaan om asymmetrische informatie over de kwaliteitsaspecten van 
kleding op te heffen. De wildgroei die vervolgens is ontstaan, zorgt weer 
voor meer onduidelijkheid. De diversiteit aan keurmerken maakt de markt 
met aanbod uit alle delen van de wereld minder transparant. De 
keurmerken gaan bijvoorbeeld over eerlijke handel of over mens- en 
milieuvriendelijke productie. Voor de klant is het lastig om al deze 
keurmerken met elkaar te vergelijken, en dus is het lastig om te kiezen 
tussen kleding met verschillende keurmerken.  
Anderzijds concluderen onderzoekers dat consumenten in Nederland 
maar beperkt bereid zijn meer te betalen voor een beter geproduceerd 
kledingstuk dan voor een kledingstuk dat minder verantwoord is 
geproduceerd, maar in eenzelfde behoefte kan voorzien.  
 
Gebruik bovenstaande tekst bij de volgende twee vragen.  

2p 26 Leg uit dat er op de markt voor kleding met keurmerken sprake is van 
monopolistische concurrentie.  
 

2p 27 Leg uit of kledingstukken met keurmerk en kledingstukken zonder 
keurmerk worden gezien als complementaire of als substitueerbare 
goederen. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 28 Bereken hoeveel procent de consument gemiddeld meer wil betalen voor 
producten met een keurmerk voor milieuvriendelijke productie dan voor 
producten met een keurmerk voor eerlijke handel. Geef de uitkomst in 
hele procenten.  
 
De onderzoekers vatten hun bevindingen samen in twee beweringen: 
1 Als het gaat om milieuvriendelijk geproduceerde kleding is er sprake 

van informatieasymmetrie tussen de producenten en de consumenten.  
2 Een keurmerk kan helpen de informatieasymmetrie te verminderen, 

maar kan ook juist de informatieasymmetrie in stand houden als er te 
veel keurmerken bestaan. 

 
2p 29 Leg bewering 1 van de onderzoekers uit. 

 
2p 30 Leg bewering 2 van de onderzoekers uit. 

 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Boter van buiten 
 
bron 1 kosten en opbrengsten voor zuivelondernemer Tine bij 

monopolie 
 

 
 
GO  de gemiddelde opbrengst 
MO  de marginale opbrengst 
MK  de marginale kosten 
 
 
bron 2 vraag en aanbod op de Noorse markt voor roomboter bij 

volkomen concurrentie 
 

 
 

 
 
 
 

Toelichting 
De punten O, D, E, F, G, J, K, L, M, N komen overeen met de punten met 
dezelfde letter in bron 1. 
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Opgave 2  België prijst zich meer en meer uit de markt 
 
bron 1 index loonpeil in drie landen van de EU  
 

 
 
 
bron 2 index arbeidsproductiviteit in drie landen van de EU 
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bron 3 gemiddelde prijsopbouw van een toetje bij Melcopack in 2019  
  (in euro’s)

 

 
 

winst 0,18 
pacht fabriekspand 0,16 
rentelasten machines, fabrieksinrichting en bedrijfsauto’s 0,10 
afschrijvingskosten machines, fabrieksinrichting en bedrijfsauto’s 0,08 
loonkosten  0,52 
dienstverlening derde bedrijven (transport, schoonmaak, reclame e.d.) 0,22 
energiekosten 0,07 
verpakking 0,01 
melk en andere grondstoffen 0,11 
totaal 1,45 

Toelichting 
bruto toegevoegde waarde = omzet – inkoopwaarde goederen & diensten 
bruto toegevoegde waarde = som van de beloning voor productiefactoren  
           + afschrijving 
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Opgave 3  Eigen energiecentrale 
 
bron 1 offerte aanleg windturbine  
 
Aanvrager: 
Mevr. E van Buren 
Schoolstraat 14 
5128 MM Oosterwijk 
Plaatsen van een viertal windturbines op het dak van de woning aan de 
Schoolstraat 14 te Oosterwijk ten behoeve van de opwekking van 
elektriciteit. Aansluiten van de installatie op het elektriciteitsnet van de 
woning. 

4 windturbines inclusief technische aanpassing 
in het huis 

€ 7.200,00 

Installatiekosten 6 arbeidsuren à € 52,-  € 312,00 
btw 6% over € 312,00 = € 18,72 
btw 21% over € 7.200,00 = € 1.512,00 

totaal btw 

 
 

€ 1.530,72 
totaal offerte € 9.042,72 

 
bron 2 elektriciteitsnota 2019 
 
Mevr. E van Buren 
Schoolstraat 14 
5128 MM Oosterwijk 
Leveringsperiode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 
Beginstand meter: 115.069 kWh  
Eindstand meter: 117.591 kWh  

  

Verbruikskosten: 2.522 x € 0,1634 per kWh € 412,09 

Energiebelasting: 2.522 x € 0,0688 per kWh € 173,51 

Vast tarief 365 x € 0,55 per dag € 200,75 

Administratiekosten € 2,00 per maand €  24,00 

totaal exclusief btw € 810,35 

btw 21%  € 170,17 

totaal inclusief btw € 980,52 
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Opgave 4  Onderwijsarbeidsmarkt uit balans? 
 
bron 1 ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt  
 

 

 
 
 

Toelichting 
Elke pijl staat voor een oorzaak-gevolgverband. Een – staat voor een 
negatief verband en een + voor een positief verband. 
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Opgave 5  Meer is minder 
 
bron 1 fragmenten uit een artikel van een opinieblad uit 2013 over 

inkomstenbelasting in Nederland 
 

 
Geen hogere tarieven, toch meer betalen   
Niets is zo slecht voor de populariteit van een 
regering als het opschroeven van de 
inkomstenbelasting, die met een toptarief van 
52% tot de hoogste in Europa behoort. 
Vandaar dat de regering maatregelen 
gevonden heeft om de burger toch meer te 
laten betalen, zonder de huidige tarieven 
(figuur 1) te verhogen. De maatregelen zijn 
onder andere: 

1. het 42% en het 52% tarief eerder laten 
ingaan  

2. de inkomensgrenzen niet corrigeren voor 
inflatie 

3. ….………………..….. 
4. de heffingskorting inkomensafhankelijk maken 

 
De vierde maatregel behoeft toelichting. De overheid wil jaarlijks in kleine stapjes  
(tot 2017) zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting voor hogere 
inkomens verminderen (figuur 2). Deze maatregel heeft invloed op de gemiddelde 
belastingdruk en op de marginale belastingdruk voor de belastingbetaler. 
 
figuur 2  
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bron 2 Laffercurve  
 
De Laffercurve geeft het theoretische verband weer tussen het 
belastingpercentage en de belastingontvangsten. De curve is genoemd 
naar de Amerikaanse econoom Arthur Laffer, die betoogde dat  
belastingverhoging tot een bepaald punt zou leiden tot een hogere 
belastingopbrengst. Als dit punt echter bereikt was, dan zou verdere 
belastingverhoging leiden tot een daling van de belastingopbrengst als 
gevolg van een verminderde prikkel tot werk en productie, en als gevolg 
van een toename in belastingontduiking. 
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Opgave 6  Een keur aan keurmerken 
 
bron 1 index1) betalingsbereidheid per type keurmerk2) 
 

 
 

 

einde  

noot 1 prijs van een product zonder keurmerk = 100 
noot 2 de index geeft aan hoeveel procent de consument gemiddeld méér/minder wil betalen 

voor een gelijkwaardig product met keurmerk 
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Examen HAVO 
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 economie 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 20 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Papier hier! 
 
 
uit Nieuwsvoornop.nl, december 2014: 
Het aantal papieren krantenabonnementen is in de periode 2005-2012 
enorm gedaald. Dat is onder andere het gevolg van een toenemend 
aantal alternatieve nieuwsbronnen zoals televisie, internet en gratis 
papieren kranten. De compensatie voor deze daling wordt door de 
dagbladaanbieders voornamelijk gezocht in het aanbieden van digitale 
kranten. Hierdoor kan de lezer sinds 2012 bij veel dagbladaanbieders 
kiezen tussen twee typen abonnementen: 
 een papierplus-abonnement (papieren  digitale krant)  
 een digitaal abonnement (alleen digitale krant). 
 
 
Gebruik bovenstaand krantenbericht. 

2p 1 Zijn de genoemde “alternatieve nieuwsbronnen zoals televisie, internet en 
gratis papieren kranten” substitutiegoederen of complementaire goederen 
van het papieren krantenabonnement? 
Maak een keuze en licht deze toe. 
 
In de periode 2005-2012 zagen de drie grootste dagbladaanbieders, het 
Hollands Dagblad, de 7Provinciën en de Krant van Vandaag, hun 
gezamenlijk marktaandeel veranderen.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 2 Bereken de procentuele verandering van het gezamenlijk marktaandeel 
van deze drie dagbladaanbieders in de periode 2005-2012 en geef aan of 
deze verandering een daling of een stijging betreft. 
 
Vanaf 2012 verkoopt de Krant van Vandaag zowel een papierplus-
abonnement als een digitaal abonnement. Door stijgende papierprijzen en 
toenemende distributiekosten is het papierplus-abonnement in de periode 
2012-2014 duurder geworden (zie bron 2), terwijl de prijs van een digitaal 
abonnement gelijk is gebleven (zie bron 3). Een marketingmedewerker 
van de Krant van Vandaag doet de volgende uitspraken: 
1 “De vraaglijn van een digitaal abonnement is in de periode 2012-2014 

verschoven, omdat de prijs van een papierplus-abonnement is 
gestegen.” 

2 “Hierdoor is het consumentensurplus op de markt van digitale 
abonnementen toegenomen.”  
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Gebruik bron 2. 
3p 3 Bereken het aantal papierplus-abonnementen van de Krant van Vandaag 

in 2014. 
 
Gebruik uitspraak 1 en bron 3. 

1p 4 Geef een andere oorzaak dan genoemd in uitspraak 1 waarom de 
vraaglijn van het digitale abonnement verschoven kan zijn.  
 
Gebruik uitspraak 2 en bron 3. 

2p 5 Geef met letters de toename aan van het consumentensurplus van het 
digitale abonnement, zoals bedoeld in uitspraak 2.  
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Opgave 2  Een crisis maakt verschil 
 
 
fragment uit een CBS-persbericht, 2015: 
Als gevolg van de kredietcrisis die eind 2008 begon, zijn in 2012 de 
inkomensverschillen tussen Nederlandse huishoudens veranderd. In 2012 
was het totale inkomen van huishoudens 0,7 procent lager dan in 2008, 
maar deze inkomensdaling was niet gelijk verdeeld over de huishoudens. 
Bij werknemers is de inkomensdaling beperkt gebleven dankzij 
ingebouwde stabilisatoren zoals werkloosheidsuitkeringen en het 
progressieve belastingstelsel. Daarnaast is het inkomen van werknemers 
als gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) meestal erg 
vast. Gemiddeld gingen zij er door de kredietcrisis nauwelijks op achteruit, 
tenzij ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten. 
 
 

1p 6 Citeer uit het bovenstaande persbericht de zin waaruit blijkt dat er sprake 
is van loonstarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 

2p 7 Leg uit dat werkloosheidsuitkeringen een dempende invloed kunnen 
hebben op een neergaande conjunctuur. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 8 Zijn de inkomens van Nederlandse huishoudens na de kredietcrisis 
genivelleerd of gedenivelleerd? Maak een keuze en licht deze toe met 
behulp van getallen uit bron 1. 
 
Gebruik het fragment uit het CBS-persbericht en bron 1 en 2. 

2p 9 Zijn de verhoudingsgetallen in bron 1 gebaseerd op het primaire 
huishoudinkomen of op het secundaire huishoudinkomen? Licht het 
antwoord toe. Ga als volgt te werk: 
 Leg uit welke staven in bron 2 het primaire huishoudinkomen en welke 

staven het secundaire huishoudinkomen weergeven. 
 Beredeneer vervolgens op welke huishoudinkomen de 

verhoudingsgetallen in bron 1 zijn gebaseerd. 
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Gebruik bovenstaand gesprek.          

2p 10 Geef een mogelijke verklaring voor de stijging van het inkomen uit 
vermogen als gevolg van de ontwikkeling van het 
consumentenvertrouwen. 
 
 
 
 

“Het inkomen uit 
arbeid is gedaald 
omdat werknemers 
hun baan 
kwijtraakten.” 

“Uit het CBS-persbericht blijkt ook dat als 
de periode vóór de kredietcrisis (2005 - 
2008) vergeleken wordt met de periode ná 
de kredietcrisis (2009 - 2012) het inkomen 
uit arbeid is gedaald en het inkomen uit 
vermogen is gestegen. Heeft u daar een 
verklaring voor?” 

“De ontwikkeling van 
het consumenten- 
vertrouwen heeft 
eraan bijgedragen dat 
het inkomen uit 
vermogen is 
gestegen, omdat…” 
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Opgave 3  De verzekeraar rijdt met u mee! 
 
 
uit een krant, 2018:       
De ‘Pay How You Drive’-autoverzekering 
(PHYD) is in opkomst: wie rustig remt en 
niet te hard optrekt, betaalt minder premie. 
Steeds meer verzekeraars lanceren deze 
autoverzekering. Het principe is simpel. Een 
app op de mobiele telefoon registreert het 
rijgedrag van de automobilist. Als de 
telefoon vastzit in een standaard zijn de 
meetgegevens betrouwbaar en kunnen ze 
worden uitgelezen door de verzekeraar. De 
automobilist die zeer netjes rijdt, krijgt het 
predicaat ‘groen’ en dat betekent een korting van 35% op de basispremie. 
De categorie-indeling wordt elke maand opnieuw vastgesteld. Op dit 
moment rijdt 10% van de PHYD-verzekerden in de categorie ‘rood’. Deze 
categorie ‘coureurs’ betaalt de volledige basispremie. 
 
 
Mevrouw Bakker heeft op 1 januari 2018 een PHYD-autoverzekering 
afgesloten. Ze is toen ingedeeld in de categorie rood en betaalde de 
volledige basispremie. Op basis van haar rijgedrag in januari is ze per 
1 februari door de verzekeraar ingedeeld in de categorie oranje (zie 
bron 1). Begin maart ontvangt ze een bericht van de verzekeraar over 
haar rijgedrag in februari (zie bron 2). 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 11 Bereken de basispremie van mevrouw Bakker op 1 januari 2018. 
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Een verzekeraar die de PHYD-autoverzekering aanbiedt doet de volgende 
uitspraak: 
“We baseren de indeling in een categorie vooral op het gedrag van de 
bestuurder zoals remmen, optrekken en snelheidsovertredingen. Dankzij 
de app kunnen we het gedrag van de bestuurder volgen en wordt …(1)… 
sterk verminderd. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk …(2)… toe te 
passen, zodat de bestuurder een financiële prikkel krijgt het rijgedrag in 
positieve zin aan te passen.” 
 

2p 12 Maak de uitspraak economisch correct. 
Kies uit: 
bij (1) asymmetrische informatie / risico-avers gedrag  
bij (2) premiedifferentiatie / zelfbinding 
 
Een verzekeringseconoom reageert op de opkomst van de PHYD-
autoverzekering en doet de volgende twee uitspraken: 
1 “De PHYD-autoverzekering is voor verzekeraars een maatregel om 

averechtse selectie tegen te gaan.” 
2 “Het mooie van de PHYD-autoverzekering is dat behalve de 

verzekerden en de verzekeraars de gehele maatschappij kan 
profiteren, doordat de maatschappelijke kosten van het autorijden 
afnemen.” 

 
2p 13 Leg uitspraak 1 uit. 

 
Gebruik uitspraak 2. 

2p 14 Leg met behulp van het begrip negatieve externe effecten uit dat de 
maatschappelijke kosten van het autorijden door de PHYD-
autoverzekering kunnen afnemen. 
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Opgave 4  De zon schijnt niet altijd op Aruba 
 
Het Caribische eiland Aruba heeft een economie die erg afhankelijk is van 
haar belangrijkste handelspartner, de Verenigde Staten van Amerika (VS). 
Er worden veel goederen uit de VS geïmporteerd en het eiland wordt door 
veel Amerikaanse toeristen bezocht. Ook voor directe investeringen in 
hotels is Aruba sterk op de VS aangewezen. 
 

3p 15 Maak de onderstaande zinnen economisch correct. 
 Bezoek van Amerikaanse toeristen wordt als …(1)… geregistreerd op 

de …(2)… van de Arubaanse betalingsbalans. 
 Import van goederen wordt als …(3)… geregistreerd op de …(4)… van 

de Arubaanse betalingsbalans. 
 Directe investeringen van buitenlandse hotelketens op Aruba worden 

als …(5)… geregistreerd op de …(6)… van de betalingsbalans van 
Aruba. 

Kies uit: 
bij (1) export / import 
bij (2) kapitaalrekening / lopende rekening 
bij (3) ontvangsten / uitgaven 
bij (4) kapitaalrekening / lopende rekening 
bij (5) ontvangsten / uitgaven 
bij (6) kapitaalrekening / lopende rekening 
 
De officiële munt op Aruba is de florin (AWG). Maar vrijwel iedere 
Arubaanse consument of ondernemer accepteert ook Amerikaanse dollars 
(US$). Om die reden hanteert de Centrale Bank van Aruba (CBA) een 
vaste wisselkoers tussen de florin en de dollar. De CBA wil vraag en 
aanbod van de florin bijsturen totdat de vaste koers van 1 $  1,79 AWG 
is bereikt. Voor de aan- en verkooptransacties wordt de goud- en 
deviezenvoorraad (officiële reserves) van de CBA gebruikt. 
 
De kredietcrisis van 2008 beïnvloedde het Amerikaans toerisme en de 
Amerikaanse investeringen op Aruba. Daardoor kampte Aruba in 2012 
met een tekort op de betalingsbalans. De CBA gebruikte de goud- en 
deviezenvoorraad om dit tekort aan te zuiveren.  
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Gebruik bovenstaande tekst en bron 1. 
2p 16 Neem de letters uit het schema van bron 1 over en vermeld bij elke letter 

het juiste schuin gedrukte begrip zodat er een economisch juiste 
redenering ontstaat. 
 
Een econome reageert op de ontwikkelingen: “Een vaste wisselkoers kan 
bij een tekort op de betalingsbalans zowel gunstig als ongunstig zijn. Het 
is gunstig omdat de inflatie op ons eiland laag blijft en het is ongunstig 
omdat Amerikaanse toeristen niet kunnen profiteren van een 
koersvoordeel.”  
 

2p 17 Leg uit dat bij een tekort op de betalingsbalans door de vaste wisselkoers 
inflatie wordt tegengegaan. 
 

2p 18 Leg uit dat bij een tekort op de betalingsbalans door de vaste wisselkoers 
Amerikaanse toeristen niet kunnen profiteren van een koersvoordeel. 
 
Omdat de Arubaanse overheid in 2012 de economische terugval met 
investeringen heeft geprobeerd te compenseren, is de overheidsschuld in 
2013 sterk opgelopen.  
 
Gebruik bron 2. 

3p 19 Bereken de Arubaanse overheidsschuld in florin in 2013.  
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Energie + Gratis Cadeau

Tablet
Laptop
Kadobon
...

Opgave 5  Dat kost energie 
 
In 2004 is de energiemarkt geprivatiseerd. 
Sindsdien hebben consumenten de vrije keuze bij 
welke energieleverancier ze gas en elektriciteit 
afnemen. In de slag om de klant bieden sommige 
energieleveranciers bij een energiecontract met 
een vaste looptijd van drie jaar een ‘gratis 
cadeau’ aan, zoals een tablet, smartphone of 
laptop. Directeur Wolfert van de Vastelastenbond: 
“Veel consumenten denken dan dat ze een goede 
deal sluiten, maar in feite zitten ze vast aan een duur energiecontract 
waarmee ze het ‘cadeau’ zelf betalen. Sterker nog, er moet meer betaald 
worden dan de gemiddelde winkelprijs van het cadeau, omdat er sprake is 
van rente. Dat komt neer op ruilen over de tijd zonder dat de consument 
zich daarvan bewust is en dat is verboden.”          
 

2p 20 Leg uit dat er bij het aangaan van een energiecontract met een ‘gratis 
cadeau’ sprake is van ruilen over de tijd.  
 
Alex Veenstra wil een energiecontract voor zowel stroom als gas afsluiten 
bij energieleverancier EnerGas (zie bron 1). Zijn geschatte jaarlijkse 
energieverbruik van de twee producten bedraagt: 
 stroom 4.400 kWh 
 gas 2.350 mᵌ 
Alex wil een contract met vaste tarieven voor de komende drie jaar. Als 
‘cadeau’ kiest hij de iSmart6s. Alex was sowieso van plan deze 
smartphone aan te schaffen voor € 550 en dat is nu niet meer nodig. 
 
Gebruik bron 1 bij vraag 21 en 22. 

3p 21 Bereken het rentebedrag voor de iSmart6s dat Alex over de 
contractperiode van 3 jaar moet betalen.  
 

2p 22 Stijgt de komende jaren de prijs van stroom of die van gas volgens de 
verwachting van leverancier EnerGas? Maak een keuze en licht deze toe.  
 
We gaan ervan uit dat Energas en Green Energy de enige aanbieders zijn 
op de energiemarkt. Ze opereren dus op een oligopolistische markt. 

2p 23 Leg uit waarom EnerGas en Green Energy zich vooral met hun product en 
niet met hun prijs zullen proberen te onderscheiden.  
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Beide bedrijven willen klanten van elkaar wegkapen en overwegen om 
een callcenter in te huren. Medewerkers van zo’n callcenter bellen klanten 
van de concurrent en proberen deze over te halen over te stappen. De 
resultaten van het al dan niet inhuren van een callcenter zijn zichtbaar 
gemaakt in een pay-offmatrix (zie bron 2). 
 
Gebruik bron 2. 

3p 24 Komen beide energieleveranciers door deze ontwikkeling in een 
gevangenendilemma terecht? Ga als volgt te werk: 
 Leg uit hoe de dominante strategie van elk van de bedrijven tot stand 

komt. 
 Beredeneer vervolgens of er sprake is van een gevangenendilemma. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6  80 jaar bbp, 80 jaar discussie 
 
 
uit een krant, januari 2014: 
Tachtig jaar geleden werd het bruto nationaal product (bnp) voor het eerst 
gepresenteerd. De econoom Kuznets bedacht in 1934 een systeem om 
aan de hand van macro-economische grootheden zoals consumptie, 
besparingen en investeringen de omvang van de economie te meten. 
Hiermee kon ook het verloop van de economie worden gevolgd, dat wil 
zeggen de groei of de krimp. Enkele jaren na invoering van het bnp 
verloor de maatstaf als gevolg van globalisering een groot deel van zijn 
bruikbaarheid. Niet de nationaliteit, maar de locatie van de productie werd 
het uitgangspunt: het bruto binnenlands product (bbp).           
 
 
Dow Chemical, een Amerikaans bedrijf, heeft een vestiging in de 
Rotterdamse haven. 

1p 25 Wordt de productiewaarde van deze vestiging meegenomen in de 
berekening van het Nederlandse bbp of het Amerikaanse bbp? Maak een 
keuze. 
 
Het bbp meet economische groei, maar wordt ook gebruikt als 
welvaartsmaatstaf. Daar is veel discussie over. In 2014 steeg het bbp van 
de Verenigde Staten van Amerika (VS) met 2,8%, maar het is de vraag of 
de inwoners van de VS in dat jaar ook 2,8% welvarender zijn geworden. 
Argumenten waarom het nominale bbp een beperkte welvaartsmaatstaf is, 
zijn: 
 Een stijging van het nominale bbp kan ook veroorzaakt zijn door 

prijsstijgingen. 
 Het bbp meet geen welzijn, zoals gezondheid en geluk. 
 Het bbp geeft geen informatie over de verdeling van de welvaart. 
 

1p 26 Noem een ander argument dan in deze opgave genoemd waarom de 
omvang van het bbp een beperkte welvaartsmaatstaf is. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 27 Bereken de reële groei van het Amerikaanse bbp in 2014 ten opzichte van 
2013. 
 
In 2014 kwam 25% van het Amerikaanse bbp ten goede aan slechts 1% 
procent van de bevolking.  
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 2. 

1p 28 In welke grafiek is de Amerikaanse Lorenzcurve van 2014 juist 
weergegeven? 
 

einde  
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Opgave 1 Papier hier! 

 
bron 1 marktaandelen op basis van de omzet van de drie grootste 

dagbladaanbieders van papieren krantenabonnementen   
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bron 2 gegevens van het papierplus-jaarabonnement van de 

Krant van Vandaag (periode 2012-2014) 
 

 2012 2013 2014 

prijs papierplus-jaarabonnement in euro’s 390 398 409 

aantal papierplus-jaarabonnementen 713.000 696.600 ……… 

prijselasticiteit vraag papierplus-jaarabonnement 1,1 1,1 1,1 
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bron 3 gegevens van het digitale jaarabonnement van de 
Krant van Vandaag (periode 2012-2014)  
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Opgave 2 Een crisis maakt verschil 

 
bron 1 verhouding tussen de 20% hoogste en 20% laagste 

huishoudinkomens   
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bron 2 primaire en secundaire huishoudinkomens in euro’s in 2012  
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Opgave 3 De verzekeraar rijdt met u mee! 

 
bron 1 PHYD-scorebord per 1 februari mevrouw Bakker 
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bron 2 bericht van de verzekeraar  
 

Beste mevrouw Bakker,
u heeft in februari een
score behaald van
95 punten en daarom
betaalt u in maart € 30,66
minder dan in februari.
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Opgave 4 De zon schijnt niet altijd op Aruba 

 
bron 1 effect van de betalingsbalans op de deviezenvoorraad CBA 
 

    

tekort op
belastingsbalans
van Aruba

deviezenvoorraad CBA
stijgt / daalt.

wisselkoers florin ten
opzichte van dollar
stijgt / daalt
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verkopen op de
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c
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bron 2 enkele gegevens van Aruba, 2013 
 

omvang bevolking 111.000 personen 

bbp per hoofd (nominaal) 24.430 $ 

bbp per hoofd (reëel, in prijzen van 2012) 21.739 $ 

overheidsschuld 67% van het bbp (nominaal) 

overheidstekort 6% van het bbp (nominaal) 

vaste wisselkoers dollar - florin 1 $  1,79 AWG 
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Opgave 5 Dat kost energie 

 
bron 1 energietarieven van stroom en gas bij EnerGas 
 

 
 
bron 2  pay-off matrix wel of niet inhuren van een callcenter 
 

 Green Energy 

 wel inhuren niet inhuren 

EnerGas 
wel inhuren (2 ; 2) (2 ; 4) 

niet inhuren (4 ; 2) (0 ; 0) 

 
Toelichting: 
De getallen in de matrix betreffen de toe- of afname van de winst in 
miljoenen euro’s.  
 

contract product 
stroom  
 
per kWh 

product 
gas 
 
per mᵌ 

vaste 
leveringskosten 
 
per product 
per maand 

Zekur (3 jaar vaste tarieven) € 0,20716 € 0,59274 €   7,00 

Zekur (3 jaar vaste tarieven) +  
Galaxus Tablet4 

€ 0,20716 € 0,59274 € 10,00 

Zekur (3 jaar vaste tarieven) +  
TabPad air 

€ 0,20716 € 0,59274 € 15,50 

Zekur (3 jaar vaste tarieven) +  
iSmart6s 

€ 0,20716 € 0,59274 € 15,50 

Zekur (3 jaar vaste tarieven) +  
TechnoThink laptop 

€ 0,20716 € 0,59274 € 15,50 

Free (variabele tarieven, 
onbepaalde tijdsduur) 

€ 0,21261 € 0,57375 €   4,99 
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Opgave 6 80 jaar bbp, 80 jaar discussie 

 
bron 1 enkele statistieken van de Amerikaanse economie 
 
procentuele groei nominaal bbp ten opzichte van het voorgaande 
jaar 
 

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
2012 2013 2014 2015

% bbp
(nominaal)

2,72,72,7

1,91,91,9

2,82,82,8
3,03,03,0

 
 
 
ontwikkeling consumentenprijsindex (2011 is basisjaar) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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bron 2 verdeling van het bbp (2014) over de Amerikaanse bevolking, 
weergegeven in Lorenzcurven 

 

primair
inkomen in %
(cumulatief)

bevolking in % (cumulatief)
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einde  
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HA-1022-a-19-2-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 economie 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Vlees belast 

 
 
uit een krant, 2017: 
Vleesconsumptie heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het milieu. 
Zo is de productie van vlees wereldwijd verantwoordelijk voor bijna een 
kwart van de uitstoot van CO2. In Nederland wordt veel vlees gegeten. 
Daarom pleit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
voor een belastingheffing op vlees: de vleestaks. Duurder vlees betekent 
minder consumptie van vlees, is de overtuiging. “In de winkel letten 
consumenten alleen op de prijs. Bedrijven willen op hun beurt de 
consument dienen én winst maken, wat dan vaak ten koste gaat van 
milieubewust produceren”, aldus het RIVM. 
 
 
Gebruik het krantenbericht. 

2p 1 Leg uit dat de uitstoot van CO2 bij de productie van vlees als negatief 

extern effect kan worden aangemerkt. 
 
Gebruik het krantenbericht. 

1p 2 Zien consumenten vlees als een homogeen goed of als een heterogeen 
goed volgens de uitspraak van het RIVM? Licht je keuze toe. 
 
De directie van vleesproducent Kuus bv heeft een onderzoeksrapport over 
de vleestaks bestudeerd. Daarin staat dat een vaste heffing op vlees van 
€ 0,50 per kilo kan zorgen voor een flinke reductie van de uitstoot van 
CO2. De financieel directeur krijgt de opdracht door te rekenen welke 
invloed de invoering van deze heffing heeft op de winst van Kuus bv. De 
bedrijfsdoelstelling blijft maximale totale winst. De financieel directeur 
heeft de huidige financiële gegevens in een overzicht en in een figuur 
gezet (zie bron 1). 
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1 bij vraag 3 tot en met 6. 

2p 3 Leg uit dat door invoering van de heffing op vlees (de vleestaks) de 
gemiddelde variabele kosten stijgen. 
 

3p 4 Bereken hoeveel procent van de heffing (de vleestaks) ná invoering van 
de heffing wordt doorberekend in de verkoopprijs. 
 

2p 5 Bereken het bedrag van de verandering van de winst als gevolg van de 
heffing. 
 

1p 6 Bereken het bedrag aan heffing dat Kuus bv moet afdragen aan de 
overheid. 
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De financieel directeur schrijft in het advies aan zijn algemeen directeur: 
“Als de voorgestelde vleestaks wordt ingevoerd, heeft dat behoorlijke 
gevolgen voor onze winst. Mijn advies is een reclamecampagne te starten 
met de boodschap dat vlees boordevol goede bouwstoffen zit.….” 
 

3p 7 Maak het vervolg van het advies economisch correct. 
“Consumenten zullen dan minder snel overstappen op …(1)… goederen 
van vlees. Dat betekent dat de vraag naar ons product …(2)… wordt. Het 
gevolg is dat onze prijs-afzetlijn …(3)… zal verlopen waardoor we een 
hoger percentage van de vleestaks kunnen doorberekenen aan de 
consument. De keerzijde is wel dat de reclamecampagne zal leiden tot 
hogere …(4)… kosten.” 
Kies uit: 
bij (1) complementaire / inferieure / substitutie 
bij (2) prijselastischer / prijsinelastischer 
bij (3) minder steil / steiler 
bij (4) constante / variabele 
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Opgave 2  Ruimte op de arbeidsmarkt? 

 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en onderzoekt 
gegevens over vele maatschappelijke aspecten en over conjuncturele en 
structurele ontwikkelingen in de economie. Het betreft bijvoorbeeld macro-
economische indicatoren zoals de economische groei en de 
consumentenprijzen, maar ook de inkomenssituatie van personen en 
huishoudens. Het CBS verwerkt de gegevens tot statistieken en publiceert 
erover.  
Begin 2017 staat een aantal afbeeldingen op de site van het CBS over de 
Nederlandse economie (zie bron 1). 
 
Gebruik bron 1. 

2p 8 Geef voor elke afbeelding aan of deze wel of geen effect op de 
structuurkant van de Nederlandse economie laat zien. Neem hiertoe de 
tabel over en vul deze in. 
 

afbeelding wel / geen structuurkant 

1  

2  

3  

4  

 
Het CBS publiceert ook over de Nederlandse arbeidsmarkt, waar 
veranderingen in vraag en aanbod mede afhankelijk zijn van conjuncturele 
en structurele ontwikkelingen in de economie.  
Begin 2009, direct na de kredietcrisis, loopt de werkloosheid op. Begin 
2017 neemt de krapte op de arbeidsmarkt echter weer toe, mede als 
gevolg van een aanhoudende economische groei. Deze 
conjunctuuromslag maakt het CBS zichtbaar door middel van de 
conjunctuurklok (zie bron 2). 
 
Gebruik bron 2. 

1p 9 Geef voor begin 2017 aan of de letter A of B uit de conjunctuurklok hierbij 
hoort.  
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3p 10 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
Toenemende krapte op de arbeidsmarkt ontstaat als de …(1)… meer stijgt 
dan de …(2)…. Hierdoor kunnen de gemiddelde lonen …(3)…. Dat kan 
een positieve invloed op de …(4)… kant van de economie hebben, maar 
kan tevens leiden tot een gewijzigde verhouding tussen arbeid en kapitaal 
aan de …(5)… kant van de economie.  
Kies uit: 
bij (1) beroepsbevolking / werkgelegenheid 
bij (2) beroepsbevolking / werkgelegenheid 
bij (3) dalen / stijgen 
bij (4) conjunctuur / structuur 
bij (5) conjunctuur / structuur 
 
Met het oog op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wil de overheid dat 
burgers goed zijn opgeleid en hun kennis en vaardigheden blijven 
ontwikkelen. Met als thema ‘Leven lang leren’ richt het overheidsbeleid 
zich op continue scholing van de beroepsbevolking.  
 
Twee economen reageren op het overheidsbeleid en doen de volgende 
uitspraken: 
 uitspraak 1: “Bij scholing is er sprake van intertemporele ruil. Er wordt 

geïnvesteerd in menselijk kapitaal. De werkgever en de werknemer 
hebben beiden profijt van scholing, daarom moeten ze de scholing 
samen regelen.” 

 uitspraak 2: “Uit onderzoek blijkt dat werkgevers steeds minder 
investeren in menselijk kapitaal. Dat komt doordat werknemers 
tegenwoordig sneller en vaker van werkgever wisselen.” 

 
Gebruik uitspraak 1. 

2p 11 Leg uit dat er bij investeren in menselijk kapitaal sprake is van 
intertemporele ruil bij de werknemer. 
 
Gebruik uitspraak 2. 

2p 12 Leg uit dat werkgevers steeds minder investeren in menselijk kapitaal als 
werknemers steeds vaker van werkgever wisselen. 
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Een voorbeeld van een maatregel die de overheid heeft genomen om het 
levenslange leren te bevorderen, is het fiscaal aftrekbaar maken van de 
scholingsuitgaven voor de werknemer. Het Centraal Planbureau (CPB) 
heeft in opdracht van de overheid onderzoek gedaan naar de effecten van 
deze overheidsmaatregel voor verschillende inkomensgroepen. 
Geconcludeerd wordt dat met name de volwassenen uit de lagere-
inkomensgroepen weinig gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid 
voor scholingsuitgaven. Een alternatieve manier om scholing van deze 
volwassenen te stimuleren is een vouchersysteem: een vast 
scholingsbedrag voor werknemers. 
 

2p 13 Beargumenteer waarom een vouchersysteem een betere manier is dan 
het fiscaal aftrekbaar maken van scholingsuitgaven om scholing van 
volwassenen uit de lagere-inkomensgroepen te stimuleren. 
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Opgave 3  Gas vloeit rijkelijk 

 
 

 
 

2p 14 Leg uit waarom het vloeibaar maken van aardgas belangrijk is voor de 
exportpositie van Qatar. 
 
In april 2017 bezit het Qatarese Staatsinvesteringsfonds 17% van de 
aandelen van een grote Duitse autofabrikant. Deze autofabrikant maakte 
in het vierde kwartaal van 2016 een winst van 625 miljoen euro.  

2p 15 Wordt de winstuitkering van de Duitse autofabrikant aan het Qatarese 
Staatsinvesteringsfonds geboekt op de lopende rekening of op de 
kapitaalrekening van de Qatarese betalingsbalans? Licht je keuze toe. 
 
 
uit een krant, mei 2017: 
Op 1 mei heeft het Qatarese Staatsinvesteringsfonds een deel van de 
aandelen van het Russische oliebedrijf Rosneft gekocht voor een bedrag 
van omgerekend 10,5 miljard euro. De aandelen zijn in US dollar betaald. 
 
 
Gebruik het bovenstaande krantenbericht en bron 1 en 2. 

2p 16 Bereken de aankoopwaarde in US dollar van de aandelen Rosneft die het 
Qatarese Staatsinvesteringsfonds heeft gekocht. 
 

uit een krant, 2017: 
Qatar bezit een enorme voorraad 
aardgas. Normaal wordt aardgas via 
pijpleidingen getransporteerd, maar het 
kan ook vloeibaar worden gemaakt 
(liquefied natural gas ofwel lng) en met 
speciale schepen worden 
getransporteerd. Qatar is de grootste 
exporteur van lng ter wereld. De 
afnemers van lng bevinden zich vooral 
in Japan, India, Zuid-Korea en het 
Verenigd Koninkrijk, waarheen vanuit 
Qatar geen pijpleidingen lopen. De 
opbrengsten uit de verkoop van lng 
stort Qatar in het Qatarese 
Staatsinvesteringsfonds.  

V.A.E.

Qatar

Saudi-Arabië

Jemen

Oman

Iran

Irak

Sudan

Qatar

Eritrea

Ethiopië

Arabische zee

Rode
zee

Golf van Aden

G
olf van Oman

Perzische golf
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In juni 2017 maakt de koers van de riyal een daling door ten opzichte van 
de US dollar.  
 
twee fragmenten uit een krant, juni 2017: 
 fragment 1 

De centrale bank van Qatar greep in op de valutamarkt om de 
koersdaling van de riyal ten opzichte van de US dollar tegen te gaan.  

 fragment 2 
Qatar wordt sinds mei 2017 geconfronteerd met een oplopende 
inflatie. 

 
 
Gebruik fragment 1 en bron 3. 

2p 17 Welke grafiek uit bron 3 geeft de ingreep van de centrale bank van Qatar 
juist weer? 
 
Gebruik fragment 2. 

2p 18 Leg uit op welke twee manieren de koersdaling van de riyal ten opzichte 
van de US dollar heeft kunnen bijdragen aan de toenemende inflatie. 
 

Pagina: 99Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-19-2-o 9 / 11 lees verder ►►►

Opgave 4  Huis en hypotheek 

 
 
uit een krant, 2017:       
Door de krapte op de Nederlandse 
huizenmarkt worden woningen niet 
alleen sneller verkocht, maar zijn ze ook 
veel duurder. Woningmarkt-econoom 
Pieter Hut: “Er moeten per jaar ongeveer 
75.000 huizen worden gebouwd om de 
toename van het aantal huishoudens bij 
te houden, maar daadwerkelijk worden er jaarlijks maar 45.000 huizen 
gebouwd.” De voorzitter van de Nederlandse Makelaarsvereniging (NMV) 
vult aan: “De krapte wordt nog erger, omdat het rentepercentage 
momenteel historisch laag is.”  
 
 
Gebruik het krantenbericht. 

2p 19 Leg uit of de voorzitter van de NMV redeneert vanuit de aanbodkant of de 
vraagkant van de woningmarkt. 
 
De aankoop van een woning wordt vaak gefinancierd met een 
hypothecaire lening. Bij een hypothecaire lening is het rentepercentage 
dat de bank rekent lager dan bij een consumptieve lening. De laatste 30 
jaar is het nominale rentepercentage op hypothecaire leningen gedaald. 
In 2016 bereikte dat rentepercentage zelfs een laagterecord (zie bron 1). 
 

2p 20 Leg uit waarom banken op hypothecaire leningen een lager 
rentepercentage rekenen dan op consumptieve leningen. 
 
Econoom Pieter Hut stelt: 
 stelling 1: “Uit bron 1 blijkt dat de inflatie is afgenomen en dat er zelfs 

sprake is geweest van deflatie.” 
 stelling 2: “Banken kunnen de hypotheekrente laag houden, omdat ze 

ook op termijn een lage inflatie verwachten.” 
 stelling 3: “Bij het aanschaffen van een woning met een hypothecaire 

financiering van 30 jaar is er sprake van ruilen over tijd.” 
 
Gebruik stelling 1 en bron 1. 

2p 21 In welk jaar of welke jaren is er sprake geweest van deflatie? Licht je 
antwoord toe.  
 

2p 22 Geef een verklaring voor stelling 2. 
 
Gebruik stelling 3. 

1p 23 Geef een argument waarom er bij de aanschaf van een eigen woning 
sprake kan zijn van ruilen over tijd. 
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Opgave 5  Wie zorgt er voor de zorgkosten? 

 
In een land is iedere inwoner verplicht verzekerd voor de kosten van 
basiszorg en is er een wettelijk minimum van het eigen risico. Inwoners 
mogen zelf hun verzekeraar kiezen. Voor de ziektekostenverzekering 
wordt een contract met een looptijd van een jaar afgesloten, dat ingaat op 
1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Er zijn twee zorgverzekeraars op 
deze markt actief: Anderzorg en Beterzorg. Zij worden door de overheid 
verplicht vóór half november de voorwaarden en premies van de 
ziektekostenverzekeringen voor het nieuwe jaar bekend te maken. De 
overheid heeft deze deadline ingesteld om verzekerden de kans te geven 
de verzekeringen goed te vergelijken, zodat op tijd eventueel overgestapt 
kan worden naar de andere zorgverzekeraar.  
 

1p 24 Is er op deze markt van ziektekostenverzekeringen sprake van 
monopolistische concurrentie of van oligopolie? Licht je keuze toe.  
 
 
uit een krant, 14 november 2017: 
Anderzorg heeft de voorwaarden voor zijn ziektekostenverzekering voor 
komend jaar bekendgemaakt. De jaarpremie voor 2018 is vastgesteld op 
€ 1.290 en daalt daarmee met 0,5% ten opzichte van 2017. Bovendien 
verlaagt Anderzorg het eigen risico van € 485 naar € 375.  
Gezondheidseconoom Harry Klein zegt in een interview met deze krant 
dat dit hem verbaast. “Gezien de stijgende zorgkosten had ik juist een 
premieverhoging van 10% en een verhoging van het eigen risico 
verwacht.” 
Een woordvoerder van Anderzorg bevestigt de nieuwe voorwaarden en 
zegt hierover: “Door schaalvoordelen zijn onze gemiddelde kosten 
gedaald en dat leidt tot een premieverlaging. Het eigen risico hebben wij 
verlaagd, omdat mensen niet altijd invloed hebben op hun zorgkosten en 
wij van mening zijn dat je deze ‘slechte’ risico’s niet mag benadelen. Wij 
pleiten voor het volledig afschaffen van het eigen risico.” 
 
 
Gebruik het krantenbericht. 

2p 25 Bereken de premiestijging in euro’s die Harry Klein voor 2018 had 
verwacht. 
 
Gebruik het krantenbericht. 

2p 26 Leg uit dat de verlaging van het eigen risico door Anderzorg op termijn tot 
premieverhoging kan leiden. 
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Gebruik de inleidende tekst en het krantenbericht. 
2p 27 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 

De wettelijke verplichting om verzekerd te zijn voor kosten van de 
basiszorg is een vorm van …(1)…. De lagere gemiddelde kosten van 
Anderzorg kunnen het gevolg zijn van een stijging van …(2)…. 
Verzekerden die veel claimen hebben een …(3)… van een verlaging van 
het eigen risico.  
Kies uit: 
bij (1) collectieve dwang / zelfbinding 
bij (2) het aantal verzekerden / de toegevoegde waarde 
bij (3) voordeel / nadeel 
 
 
vervolg krantenbericht, 14 november 2017: 
Op de opmerking van Anderzorg om via een verlaging van het eigen risico 
de solidariteit tussen ‘goede’ en ‘slechte’ risico’s te bevorderen, reageert 
gezondheidseconoom Harry Klein “Dat is naar mijn mening niet de reden 
van de verlaging van het eigen risico. De reden is dat Anderzorg en 
Beterzorg een gevangenendilemma ervaren.” 
 
 
Harry Klein heeft ter onderbouwing van bovenstaande uitspraak in het 
krantenbericht een pay-offmatrix gemaakt. Hierin wordt de 
winstverandering bij de mogelijke keuzes van beide zorgverzekeraars 
weergegeven (zie bron 1).  
 
Gebruik bron 1.  

3p 28 Beredeneer of beide verzekeraars inderdaad in deze situatie in een 
gevangenendilemma terecht komen. Ga als volgt te werk: 
 Leg uit hoe de dominante strategie van elk van de verzekeraars tot 

stand komt. 
 Beredeneer vervolgens of er sprake is van een gevangenendilemma. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Vlees belast 

 
bron 1 financiële gegevens Kuus bv vóór doorberekening 

vleestaks van € 0,50 per kilo 
 

verkoopprijs € 4 per kilo 

afzet 4.000.000 kilo 

totale winst € 5.750.000 

totale kosten TK  2Q  2,25 (x € 1.000.000) 

prijs-afzetfunctie GO  0,5Q  6 

marginale opbrengsten MO  Q  6 

 Q is het aantal kilo’s vlees ( 1.000.000) 

 
 
 

prijs (P)
(€ per kilo)

2

hoeveelheid (Q)
(x 1.000 000)

MK = GVK

GO

MO

0 6 12

6
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Opgave 2  Ruimte op de arbeidsmarkt? 

 
bron 1 afbeeldingen bij CBS-persberichten, begin 2017 
 

  
vertrouwen consument op hoogste 
punt in bijna 10 jaar 

investeringen groeien weer 

  

  
iets meer faillissementen in maart export groeit gestaag verder in 

januari 
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bron 2 conjunctuurklok Nederlandse economie begin 2009 en 
begin 2017 (  bbp) 

 

0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5

-1

-2

-3

1

2

3

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

fase III fase II

fase IV fase I

B

A

afwijking van de groei boven
de trend in procentpunten

afwijking van de groei onder
de trend in procentpunten

afname van de groei
t.o.v. vorige
maand in
procentpunten

toename van de groei
t.o.v. vorige

maand in
procentpunten
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Opgave 3  Gas vloeit rijkelijk 

 
bron 1 wisselkoers US dollar in riyal in 2017  
 

3,625

3,630

3,635

3,640

3,645

3,650

3,655

3,660

3,665

1
jan

1
feb

1
mrt

1
apr

1
mei

1
jun

3,640
3,638

3,641
3,639 3,640

3,660
koers $
in riyal

 
 
Legenda: 
Riyal is de munteenheid van Qatar. 
 
 
bron 2 wisselkoers euro in riyal in 2017  
 

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95
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4,00
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4,15

27
mrt

3
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8
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5
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3,86

3,91

3,98
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bron 3 ingrijpen op de valutamarkt door de centrale bank 
van Qatar  

 

Akoers riyal
in $

koers riyal
in $

koers riyal
in $

koers riyal
in $

V1

V2

1

Q
aantal riyal

A

V2

V1

2

Q
aantal riyal

V

A13

Q
aantal riyal

A2

V

A24

Q
aantal riyal

A1

 
 
 
 

Opgave 4  Huis en hypotheek 

 
bron 1 ontwikkeling van de rente in de periode 1986-2016 

1 jan
1986

1 jan
1991

1 jan
1996

1 jan
2001

1 jan
2006

1 jan
2011

1 jan
2016

10

8

6

4

2

0

-2

%

Legenda:
nominale rente reële rente  
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Opgave 5  Wie zorgt er voor de zorgkosten? 

 
bron 1 pay-offmatrix voor handhaven of verlagen eigen risico 
 

 Beterzorg 

handhaven eigen 
risico 

verlagen eigen 
risico 

Anderzorg 

handhaven eigen 
risico 

0,6 ; 1,0 0,2 ; 1,1 

verlagen eigen 
risico 

1,0 ; 0,2 0,5 ; 0,8 

 
Toelichting: 
De getallen in de matrix betreffen de verandering van de winst in 
miljoenen euro’s.  
 
 

einde  
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Examen HAVO 
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat 
hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 
 
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
vrijdag 18 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Slapend rijk worden?  
De Nederlandse onderneming Pil&Pill (P&P) is van plan het product 
Metolani op de markt te brengen. Metolani is een pil om slaapproblemen 
te verhelpen. Het product is beschermd met een Europees octrooi. 
Metolani zal, zonder doktersrecept, uitsluitend verkrijgbaar zijn bij 
drogisterijen in Nederland en Duitsland. Drogisterijen in Nederland en 
Duitsland zijn vergelijkbare winkels. 
 

2p 1 Zijn drogisterijen actief op een markt van volkomen concurrentie of op een 
markt van monopolistische concurrentie? Licht je keuze toe aan de hand 
van een kenmerk van de gekozen marktvorm. 
 
P&P wil Metolani in verpakkingen van duizend pillen aan de drogisterijen 
verkopen. Concurrenten van P&P bieden in Duitsland echter ook pillen 
met een vergelijkbare werking aan drogisterijen aan. Daarom stelt de 
financieel manager van P&P het volgende voor: 
 Op de Duitse markt hoeven alleen de variabele kosten terugverdiend 

te worden, zodat we in Duitsland een lagere prijs kunnen vragen dan 
in Nederland. De vaste (constante) kosten (zie bron 1) zullen dan op 
de Nederlandse markt terugverdiend moeten worden. 

 Op de Nederlandse markt vragen we een prijs waarbij er maximale 
totale winst wordt behaald. 

 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 2 Bereken wat de prijs per verpakking Metolani op de Nederlandse markt 
wordt als het voorstel van de financieel manager wordt uitgevoerd. 
 
Gebruik bron 1 en 3. 

2p 3 Bereken de omzet die P&P op de Duitse markt zal behalen als het 
voorstel van de financieel manager wordt uitgevoerd.  
 
De directeur reageert op het voorstel van de financieel manager: 
“Ik vraag me af of we prijsdiscriminatie kunnen toepassen, omdat er dan 
voldaan moet worden aan bepaalde voorwaarden.” 

1p 4 Noem een voorwaarde waaraan moet worden voldaan om op een markt 
prijsdiscriminatie te kunnen toepassen.  
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Nog voordat Metolani wordt geïntroduceerd, blijkt volgens Europese 
richtlijnen dat de hoeveelheid werkzame stof per pil Metolani te hoog is 
om de pillen vrij te mogen verkopen bij drogisterijen. Er wordt besloten dat 
Metolani zowel in Nederland als in Duitsland uitsluitend op doktersrecept 
bij apotheken mag worden verkocht. 
 
Gebruik bron 3.  

2p 5 Zal de vraaglijn van apotheken naar Metolani ten opzichte van de 
vraaglijn van drogisterijen naar Metolani meer naar links of meer naar 
rechts liggen? Licht je keuze toe. 
 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-18-1-o 4 / 11 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Van nationaal rekenen naar nationaal beleid  
Gegevens uit de nationale rekeningen spelen een centrale rol bij het 
vaststellen van het economisch en monetair beleid. De economische 
groei, het overheidstekort en het nationaal spaarsaldo zijn belangrijke 
macro-economische indicatoren uit de nationale rekeningen. Bronnen 1, 2 
en 3 zijn onderdelen uit de nationale rekeningen van Nederland in 2013. 
 
In de nationale rekeningen wordt het bruto binnenlands product (bbp) 
gebruikt om de economische groei te meten. Het bbp wordt ook vaak 
gebruikt om de welvaart te meten. Aan deze maatstaf kleven wel 
bezwaren, omdat sommige economische verschijnselen niet in het bbp 
zijn opgenomen. Dit kan betekenen dat de welvaart wordt onderschat of 
overschat.  
 
Hieronder staan drie economische verschijnselen.  
1 negatieve externe effecten 
2 productie in het zwarte circuit 
3 vrijwilligerswerk 

2p 6 Geef bij elk verschijnsel aan of het verschijnsel voor een onderschatting 
of een overschatting van de welvaart zorgt als deze gemeten wordt via 
het bbp. 
 
Gebruik bron 1. 

3p 7 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
 Het bbp van € 642,9 miljard geeft …(1)… weer van alle in Nederland 

geproduceerde goederen en diensten in het jaar 2013. Het wordt ook 
wel de …(2)… genoemd. 

 Het bbp is de productiewaarde op Nederlands grondgebied. Het bruto 
nationaal inkomen (bni) is de productiewaarde voortgebracht door alle 
Nederlanders. Omdat het bbp kleiner is dan het bni zijn de ontvangen 
primaire inkomens uit het buitenland …(3)… dan de betaalde primaire 
inkomens aan het buitenland. 

Kies uit: 
bij (1) de nominale waarde / het totale surplus 
bij (2) koopkracht / totale bruto toegevoegde waarde 
bij (3) groter / kleiner 
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Gebruik bron 1 en 2. 
2p 8 Bereken de procentuele verandering van de consumentenprijsindex in 

2013 in Nederland en rond af op twee decimalen nauwkeurig.  
 
De staat van middelen en bestedingen kan ook worden weergegeven in 
een geldkringloop (zie bron 3).  
 
Gebruik bron 2 en 3. 

3p 9 Welke getallen moeten worden ingevuld bij (a), (b), (c) en (d) in bron 3? 
Noteer je antwoord als volgt: 
bij (a) … 
bij (b) … 
bij (c) … 
bij (d) … 
 
Als gevolg van de kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis is het 
consumenten- en producentenvertrouwen in Nederland in 2013 laag. Dat 
uit zich in afnemende particuliere bestedingen (consumptie en 
investeringen), een toenemend nationaal spaaroverschot en een dalende 
inflatie. Een econoom stelt: “Op basis van deze gegevens zou de 
Nederlandse overheid er verstandig aan doen conjunctuurbeleid te 
voeren. Maar omdat Nederland zich moet houden aan het Stabiliteitspact 
van de Economische en Monetaire Unie (EMU), is conjunctuurbeleid 
vrijwel onmogelijk geworden.” 
 
Gebruik bron 2. 

2p 10 Bereken het nationaal spaaroverschot van Nederland in 2013. 
 

2p 11 Noem twee manieren waarop een overheid conjunctuurbeleid kan voeren 
om de economische groei te stimuleren. 
 
Gebruik bron 3 en 4. 

2p 12 Leg uit met behulp van een berekening dat de Nederlandse overheid in 
2013, binnen de regels van het Stabiliteitspact, geen anticyclisch 
conjunctuurbeleid kan voeren. 
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Opgave 3 
 
Hoe duur is de suiker?  
 
uit een krant, december 2015: 
Suriname wil weer gaan meetellen als producent van suiker. Suikerriet 
wordt sinds 1980 nog maar mondjesmaat verbouwd in Suriname, terwijl 
Suriname gedurende een lange periode daarvoor een belangrijke 
suikerproducent was. Suikerriet is een grondstof voor suiker, maar van 
suikerriet kan ook biobrandstof worden gemaakt. Biobrandstof wordt 
gebruikt als energiebron voor bijvoorbeeld auto’s en elektriciteitscentrales. 
De Staatsolie Maatschappij Suriname (SMS) heeft al fors geïnvesteerd 
om vanaf 2016 suikerriet te kunnen omzetten in suiker en/of biobrandstof. 
Dat blijkt uit het SMS-ondernemingsplan van 2013 (zie bron 1). 
 
 

2p 13 Is de suiker die het staatsbedrijf SMS produceert wel of geen collectief 
goed? Licht je keuze toe. 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 14 Bereken hoeveel US dollar er door SMS in 2013 is geïnvesteerd in het 
suikerrietproject. 
 
Op de wereldmarkt wordt suiker gemeten in de Engelse inhoudsmaat 
pound. SMS waardeert in haar ondernemingsplan van 2013 de opbrengst 
van suiker in kilogrammen (kg). 
 
Gebruik bron 3. 

2p 15 Wordt in 2013 voldaan aan de voorwaarde van een minimale opbrengst 
van 760 US dollar per ton suiker? Toon dit aan met een berekening. 
 
Landbouweconoom Schers doet over het SMS-ondernemingsplan de 
volgende uitspraak: 
“Vanwege de wisselkoersontwikkeling tussen 2011 en 2015 en het feit dat 
de wereldmarktprijs van suiker is uitgedrukt in US dollar, zal de export van 
door SMS geproduceerde suiker naar de EU toenemen.” 
 
Gebruik bovenstaande uitspraak en bron 2. 

2p 16 Leg uit dat de export van door SMS geproduceerde suiker naar de EU zal 
toenemen. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 17 Leg uit dat uit het ondernemingsplan blijkt dat SMS het 
ondernemingsrisico wil beperken. 
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Opgave 4 
 
Zekerheidszoekers in de zorg 
Sinds 2006 is de verzekering tegen zorgkosten in Nederland geprivatiseerd. 
Om hoge zorgpremies te voorkomen is in de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
geregeld dat iedereen die in Nederland woont verplicht een 
basiszorgverzekering moet afsluiten. Volgens een onderzoeksbureau is een 
mogelijk gevolg van deze verplichte verzekering een toename van moral 
hazard, waardoor de collectieve zorguitgaven en uiteindelijk de 
zorgpremies alsnog kunnen stijgen.  
 

3p 18 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
Bij verzekeringen in het algemeen hangt de keuze van de consument voor 
het afsluiten van een verzekering onder andere af van de mate van 
…(1)…. Bij de basiszorgverzekering is er daarom sprake van verplichte 
…(2)…, waarbij de premie voor iedereen gelijk kan blijven. De verplichting 
voorkomt dat er …(3)… optreedt, waarbij onevenredig veel mensen met 
een …(4)… gezondheidsrisico zich zouden verzekeren.  
Kies uit:  
bij (1) asymmetrische informatie / risico-aversie 
bij (2) belastingheffing / solidariteit 
bij (3) asymmetrische informatie / averechtse selectie 
bij (4) hoog / laag 
 

2p 19 Leg uit dat moral hazard kan leiden tot hogere zorgpremies. 
 
Om moral hazard te beperken heeft de regering in 2008 een verplicht 
eigen risico ingevoerd. Een verandering of verschuiving van dit eigen 
risico heeft invloed op de collectieve zorguitgaven.  
In 2016 bedraagt het eigen risico € 385. Bij een verschuiving wordt het 
beginpunt van het eigen risico verschoven van € 0 naar  
€ 300 en moet de verzekerde de zorgkosten van € 300 tot € 685 zelf 
betalen (zie bron 1).  
 
Gebruik bovenstaande informatie en bron 1. 

1p 20 Bereken de vergoeding, bij een verschuiving van het eigen risico, die de 
verzekeraar in 2016 zou uitkeren aan een verzekerde die € 2.100 aan 
totale zorgkosten heeft.  
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In een actualiteitenprogramma discussiëren een minister, een Kamerlid en 
een econoom over het eigen risico. Enkele kijkers reageren via Twitter 
(zie bron 2). 
 
 de minister: 

“Ik stel voor het eigen risico met € 100 te verhogen. Hierdoor nemen 
de collectieve zorguitgaven af.” 

 het Kamerlid:  
“Nee hoor, de collectieve zorguitgaven gaan op langere termijn juist 
stijgen, doordat verzekerden zorg zullen mijden of uitstellen. Om die 
reden stelt mijn partij voor het eigen risico met € 100 te verlagen.” 

 de econoom: 
“Ik stel een verschoven eigen risico voor. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat mensen vanaf een bedrag van € 300 bewuster omgaan met hun 
zorgkosten en dus prijsgevoeliger zijn.” 

 
Gebruik bovenstaande informatie en bron 2. 

2p 21 Schrijf de naam van de kijkers op en geef aan op wiens voorstel zij 
reageren. Elk voorstel kan maar aan één kijker worden gekoppeld. 
@JUUL minister / Kamerlid / econoom 
@VINZZ minister / Kamerlid / econoom 
@SPORTY minister / Kamerlid / econoom 
 
Een onderzoeksbureau heeft bij de mensen die een verplichte 
zorgverzekering hebben, onderzocht wat het effect is van de drie 
voorstellen op de collectieve zorguitgaven (zie bron 3).  
 
Gebruik bron 3. 

1p 22 Bereken het aantal mensen dat een verplichte zorgverzekering heeft. 
 
Gebruik het voorstel van de econoom en bron 3. 

2p 23 Past een prijselasticiteitscoëfficiënt van 0,1 of van 0,2 (bij (a) in bron 3) 
beter bij het voorstel van de econoom? Licht je keuze toe. 
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De onderzoekers schrijven in hun rapport: 
“Opvallend is dat bij het voorstel van de minister de daling van de  
collectieve uitgaven groter is dan de stijging van de eigen betalingen. 
Daarnaast valt op dat bij het voorstel van de econoom de collectieve 
zorguitgaven stijgen ondanks een stijging van de eigen betalingen. Een 
mogelijke verklaring voor beide ontwikkelingen is ….” 
 
Gebruik bron 3. 

3p 24 Schrijf het vervolg van de conclusie van de onderzoekers. In het vervolg 
moeten de volgende aspecten aan bod komen. 
1 Een verklaring waaruit blijkt dat bij een verhoging van het eigen risico 

(voorstel minister) de daling van de collectieve uitgaven groter is dan 
de stijging van de eigen betalingen. 

2 Een verklaring waaruit blijkt dat bij het verschoven eigen risico 
(voorstel econoom) de collectieve zorguitgaven stijgen ondanks een 
stijging van de eigen betalingen.  
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Opgave 5 
 
Minimumloon: meer of minder werk?  
 
uit een tijdschrift: 
Een onderzoek naar mogelijke gevolgen van de invoering van het 
minimumloon in de Verenigde Staten (VS) toont aan dat de maatregel kan 
leiden tot extra werkgelegenheid. Een minimumloon van 10 dollar per uur 
betekent een loonsverhoging voor 27,8 miljoen werknemers. Na aftrek 
van belastingen levert dat 35 miljard dollar extra inkomen op voor deze 
groep. Volgens de onderzoekers vloeit een deel van dat bedrag weer 
terug in de Amerikaanse economie.  
 
 

2p 25 Leg uit dat invoering van het minimumloon volgens de onderzoekers een 
positief effect heeft op de werkgelegenheid in de VS.  
 
Gebruik bovenstaand bericht uit het tijdschrift en bron 1. 
In de VS leidt 35 miljard dollar extra inkomen na belasting tot slechts 
22 miljard dollar verhoging van het bbp. 

2p 26 Welke krantenkop geeft hiervoor een verklaring? Maak een keuze tussen 
krantenkop 1 en krantenkop 2 en licht je keuze toe. 
 
In een actualiteitenprogramma komen drie tegenstanders van de 
invoering van het minimumloon aan het woord.       
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2p 27 Maak van de uitspraak in tekstwolk 1 uit de afbeelding (op de vorige 
pagina) een economisch juiste redenering. Kies daarbij uit de volgende 
begrippen: 
bij (1) prijsregulering / zelfbinding 
bij (2) marktmechanisme / meeliftgedrag 
bij (3) het aanbod van arbeid / de vraag naar arbeid 
 
Gebruik tekstwolk 2 en bron 2. 

2p 28 Maak van het schema in bron 2 een economisch juiste redenering.  
Doe het als volgt: 
 Schrijf de letters G tot en met J op. 
 Schrijf achter elke letter het juiste economische verschijnsel. 
Kies daarbij uit de volgende verschijnselen: 
1 Bedrijven gaan automatiseren en/of mechaniseren. 
2 De internationale concurrentiepositie verslechtert. 
3 De lonen nemen meer toe dan de arbeidsproductiviteit. 
4 De loonkosten per product stijgen. 
 
Gebruik tekstwolk 3 en bron 3. 
Onderstaande tekst is een toelichting op de grafiek uit bron 3.  

2p 29 Maak van deze tekst een economisch juiste tekst en gebruik hierbij 
tekstwolk 3. 
Na invoering van het minimumloon in de VS zal het werkgeverssurplus 
bestaan uit het vlak / de vlakken …(1)…. Het werknemerssurplus zal 
bestaan uit het vlak / de vlakken …(2)…. Het totale surplus op de 
arbeidsmarkt als gevolg van invoering van het minimumloon is dus 
afgenomen met het vlak / de vlakken …(3)…. 
Kies uit:  
bij (1) K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk) 
bij (2) K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk) 
bij (3) K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk) 
 
 

einde  
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Opgave 1 
 
bron 1 kosten Metolani  
 
constante kosten: 
 ontwikkelkosten  € 20 miljoen 

 management- & personeelskosten € 15 miljoen 

 verzekeringspremies € 5 miljoen 

 overige constante kosten € 17 miljoen 

variabele kosten (proportioneel): 
 per verpakking van 1.000 pillen € 50 

 
 
bron 2 prijsafzet- en MO-functie Metolani van drogisterijen op de 

Nederlandse markt 
 
P  25Q  230 P (prijs) en MO (marginale opbrengsten) in  
 euro’s per verpakking 
 P  prijs die de drogisterij betaalt aan de fabrikant 
MO  50Q  230 Q in miljoenen verpakkingen 
 
 
 
bron 3 vraaglijn Metolani van drogisterijen op de Duitse markt 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
hoeveelheid (in miljoenen verpakkingen)

prijs per
verpakking

(€)

125

100

75

50

25

0

 
 
 

Pagina: 122Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-18-1-b 3 / 9 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
bron 1 macro-economische indicatoren Nederland, 2012 en 2013 
 
  2012 2013 
bruto binnenlands product (bbp) miljard euro 640,6 642,9 
reële economische groei % mutaties ten 

opzichte van het 
voorgaande jaar 

1,2 0,7 

    
bruto nationaal inkomen (bni) miljard euro 642,7 643,6 
per inwoner euro 39.281 38.874 
    
consumentenprijsindex (cpi) % mutaties ten 

opzichte van het 
voorgaande jaar 

2,1 … 

 
 
bron 2 staat van middelen en bestedingen Nederland, 2013 
 
 2013 
beschikbaar voor bestedingen in miljarden euro’s 
 bbp 642,9 
 invoer 466,8 
totale bestedingen  
 consumptie 289,6 
 investeringen 94,3 
 overheid 192,6 
 uitvoer 533,2 

 
 
bron 3 geldkringloop Nederland van 2013 in miljarden euro’s  
 

financiële instellingen

(d)

(c)

(a)

(b)

bedrijven

buitenland

overheid

gezinnen

289,6

642,9

192,6

94,3

53,5

66,4
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bron 4 onderdeel van het Stabiliteitspact EMU 
 
Om de stabiliteit van de euro te garanderen moeten landen die de euro 
hebben ingevoerd (EMU-landen) voldoen aan de volgende voorwaarden: 
overheidsschuld  60% van het bbp 
overheidstekort  3% van het bbp 

 
 

Opgave 3 
 
bron 1 fragment uit het SMS-ondernemingsplan 2013 
 
1 investeringsprogramma in 2013 van 1.000 miljoen Surinaamse dollar 

(SRD) in landbouwgrond en in installaties om suikerriet te kunnen 
omzetten in suiker en/of biobrandstof 

2 jaarlijks 42.000.000 kg ( 42.000 ton) suikerriet verbouwen 
3 dit suikerriet verwerken tot suiker, onder de voorwaarde dat de 

minimale opbrengst 760 United States dollars (USD) per ton suiker is  
4 indien deze opbrengst niet gerealiseerd kan worden, het suikerriet  

verwerken tot biobrandstof 
 
Opmerking bij punt 3: 
Vanwege de geringe binnenlandse vraag zal het grootste gedeelte van de 
suikerproductie geëxporteerd moeten worden naar de Europese Unie 
(EU) en/of de Verenigde Staten (VS). 
 
 
bron 2 wisselkoers euro ten opzichte van US dollar (USD)  
 en Surinaamse dollar (SRD) (jaargemiddelden) 
 
jaar euro USD SRD 
2011 1 1,32 3,64 
2012 1 1,34 4,56 
2013 1 1,37 4,24 
2014 1 1,35 4,38 
2015 1 1,38 4,41 
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bron 3 wereldmarktprijs van suiker in US dollar (jaargemiddelden) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

in US dollar
per pound (= 454 gram)*

0,32

0,28

0,24

0,20

0,16

0,12

0,08

0,04

0

0,12

0,18

0,22
0,21

0,270,270,27

0,140,140,14

 
 
* pound  Engelse gewichtsaanduiding (1 pound  454 gram) 
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Opgave 4 
 
bron 1 verschoven eigen risico       
 

300

0

700

0 300 685 1.000

hoogte
vergoeding

(€)

omvang zorgkosten (€) 
 
 
bron 2 tweets van kijkers als reactie op de uitspraken in het 

actualiteitenprogramma       
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bron 3 effecten van het eigen risico op collectieve zorguitgaven en 
eigen betalingen 

 

 
 

 voorstel 
 minister Kamerlid econoom 
 verhogen eigen 

risico met € 100 
verlagen eigen 
risico met € 100 

verschoven 
eigen risico 

prijselasticiteit voor alle 
zorg die onder het eigen 
risico valt 

0,14 0,14 (a) 

verandering collectieve 
zorguitgaven 

€ 870 miljoen 
(daling) 

€ 947 miljoen 
(stijging) 

€ 373 miljoen 
(stijging) 

verandering eigen 
betalingen verzekerden 

€ 670 miljoen 
(stijging) 

€ 737 miljoen 
(daling) 

€ 563 miljoen 
(stijging) 

verandering gemiddelde 
eigen betaling per 
verzekerde 

50 euro 55 euro 42 euro 
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Opgave 5 
 
bron 1 twee krantenkoppen over de economie in de  
 Verenigde Staten (VS) 
 
1 Lage spaarquote houdt VS uit de recessie 

Amerikanen zijn weer minder spaarzaam geworden. Met een 
spaarquote van bijna 0% houdt de Amerikaan de consumptie op peil. 
 

2 De export van de VS blijft sterk achter bij de import 
Financiering uit het buitenland, met name China, zuivert het tekort 
aan. 

 
 
bron 2 redenering met betrekking tot de invoering  van het  
 minimumloon        
 

invoering minimumloon
bij gelijkblijvende

arbeidsproductiviteit

...(G)...

...(H)...

doorberekening in
de verkoopprijzen

productieverplaatsing
naar lageloonlanden

...(J)...

werkloosheid stijgt

...(I)...
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bron 3 surplus op de arbeidsmarkt      
 

0
aantal arbeidskrachten (x miljoen personen)

uurloon
($)

K

arbeidsaanbod
minimumloon

arbeidsvraag

L Q
M

N

O
P

18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

 
 
 

einde  
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HA-1022-a-18-1-b-E   

erratumblad 2018-1 
 

economie havo 

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Bijlage 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo/vwo, 
 
Bij het centraal examen economie havo op vrijdag 18 mei, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 6 van de bijlage, bij opgave 4, bron 1 
 
Op de y-as moet het getal 700 worden doorgestreept 

en worden vervangen door het getal: 

615 

 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 economie 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Brabantse nachten zijn lang … 
Voetbalvereniging Z8G uit de Brabantse Kempen viert binnenkort haar 
60-jarig jubileum. De feestcommissie is van plan een spectaculaire 
Brabantse Avond te organiseren met een optreden van Guus Meeuwis als 
hoofdact. De locatie hiervoor is het sportpark en de naastgelegen 
weilanden die worden gehuurd. De penningmeester heeft een inschatting 
gemaakt van de opbrengsten en kosten (zie bron 1). 
 

2p 1 Geef een voorbeeld van vaste (constante) kosten van de Brabantse 
Avond en licht toe waarom deze kosten constant zijn. 
 
Tijdens een vergadering van de feestcommissie wordt er gediscussieerd 
over de prijs van het toegangskaartje. 
 De voorzitter: 

“Mijn voorstel is om iedereen die lid is van onze vereniging een korting 
te geven op het toegangskaartje.” 

 De secretaris:  
“Ik stel voor de prijs vast te stellen op € 25, dan is er sprake van een 
break-even situatie.” 

 De locatiebeheerder: 
“Maar dan hebben we een capaciteitsprobleem. Ik stel voor de prijs 
zodanig vast te stellen dat de Brabantse Avond wordt uitverkocht, 
zonder vraagoverschot.” 

 De penningmeester: 
“Ik stel voor de winst te maximaliseren. Maar dan wordt de capaciteit 
van de locatie maar voor 87,5% benut.” 

 
Gebruik de uitspraak van de voorzitter. 

2p 2 Geef twee voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om, zoals in het 
voorstel van de voorzitter, prijsdiscriminatie te kunnen toepassen. 
 
Gebruik de uitspraak van de secretaris en bron 1. 

2p 3 Toon aan met een berekening dat de verwachte totale constante kosten 
van de Brabantse Avond € 123.750 bedragen. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 4 Bereken de winst van de Brabantse avond bij het voorstel van de 
locatiebeheerder. 
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Gebruik bron 1.  
2p 5 Toon aan met een berekening dat de locatie bij het voorstel van de 

penningmeester maar voor 87,5% wordt benut. 
 
De voorzitter: “Wij hebben te maken met een tegenvaller. De verwachte 
vraag naar onze toegangskaartjes is bepaald vóórdat de datum van de 
finale van het Europees Kampioenschap (EK) voetbal bekend werd.”  
De voorzitter vervolgt zijn betoog.  
 
Gebruik bron 1. 

3p 6 Maak van het verdere betoog van de voorzitter een economisch juiste 
redenering.  
“Nu blijkt dat de finale van het EK voetbal samenvalt met de Brabantse 
Avond zal de …(1)… voor de Brabantse Avond afnemen omdat de EK-
finale een …(2)… goed is van onze Brabantse Avond. We moeten de 
vraagvergelijking dus aanpassen naar …(3)…. Dat betekent dat bij elke 
prijs het …(4)… surplus zal afnemen.”  
Kies uit: 
bij (1) betalingsbereidheid / inkomenselasticiteit 
bij (2) complementair / inferieur / substitutie 
bij (3) Qv  150P  11.000 / Qv  150P  13.000 
bij (4) consumenten- / producenten- / totale  
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Opgave 2 

 
Het Britse pond crasht 
 
uit een Nederlandse krant, 24 juni 2016: 
De Britse bevolking sprak zich gisteren tijdens het referendum uit voor 
een vertrek uit de Europese Unie (EU). Deze aankondiging van de Brexit 
leidde tot een koersdaling van het Britse pond als gevolg van het gedrag 
van beleggers. Verder heeft een aantal banken aangekondigd hun 
hoofdvestiging van Londen naar het Europese vasteland te gaan 
verplaatsen. 
De koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de euro en de dollar 
heeft gevolgen voor de internationale handel van Groot Brittannië (GB). Er 
wordt bijvoorbeeld verwacht dat meer buitenlandse toeristen een weekend 
naar Londen zullen boeken. Daarnaast wordt verwacht dat de 
concurrentiepositie van onder meer Nederlandse agrariërs zal 
verslechteren, terwijl de concurrentiepositie van Britse agrariërs zal 
verbeteren. De koersdaling kan ook gevolgen hebben voor de inflatie in 
GB, die waarschijnlijk zal toenemen. 
 
 

2p 7 Leg uit dat door het gedrag van beleggers de Brexit kan leiden tot een 
koersdaling van het Britse pond. 
 
Op basis van het krantenbericht kunnen drie mogelijke gevolgen van de 
Brexit worden verwacht:  
1 Hoofdvestigingen van banken vertrekken uit Londen. 
2 Meer buitenlandse toeristen komen naar Londen. 
3 Export van Britse agrarische producten stijgt. 
Deze activiteiten worden geregistreerd op de betalingsbalans. 
 

3p 8 Geef aan voor elk van bovenstaande gevolgen: 
 of deze dan op de lopende rekening (LR) of op de kapitaalrekening 

(KR) van de betalingsbalans van GB wordt geregistreerd en 
 of het inkomsten of uitgaven betreft. 
 
Een toerist uit Nederland en een toerist uit de Verenigde Staten (VS) zijn 
voor een stedentrip in Londen. Beiden wisselen op 24 juni 2016, na de 
uitslag van het referendum, hun eigen valuta om in Britse ponden. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 9 Toon aan met een berekening dat de toerist uit de VS het meeste 
financiële voordeel heeft van de koersdaling van het Britse pond.  
 
Volgens het krantenartikel zal door de koersdaling van het Britse pond de 
concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs verslechteren. 

2p 10 Leg uit op welke twee manieren dat gebeurt. 
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2p 11 Leg uit dat een koersdaling van het Britse pond kan leiden tot (een 
toename van de) inflatie in GB. 
 
De Bank of England (de Britse Centrale Bank) heeft naar aanleiding van 
de Brexit de prognoses van de Britse economische groei bijgesteld. De 
president van de Bank of England doet de volgende uitspraak: “Het 
rentetarief wordt verlaagd van 0,5% naar 0,25%, waardoor de 
economische groei zich zal herstellen.” 
 

2p 12 Leg uit op welke twee manieren een renteverlaging kan bijdragen aan 
herstel van de economische groei.  
 
 

Pagina: 135Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-18-2-o 6 / 9 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
Zorgeloos kiezen? 
Met de komst van de Zorgverzekeringswet (2006) is elke Nederlander 
wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een 
zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht en mag 
dus niemand weigeren. De basisverzekering is verplicht gesteld om te 
voorkomen dat er averechtse selectie optreedt. Averechtse selectie kan 
ertoe leiden dat de premies gaan stijgen. Verder regelt de wet dat iedere 
verzekerde een eigen risico heeft, om moral hazard te beperken. Dit 
verplichte eigen risico kent een minimumbedrag, maar de verzekerde kan 
dit eigen risico wel verhogen in ruil voor een lagere premie. 
 

2p 13 Leg uit dat averechtse selectie tot een stijging van de premies kan leiden.  
 

1p 14 Leg uit dat een eigen risico moral hazard kan beperken. 
 
Bij zorgverzekeraar Personis is de hoogte van de maandpremie van de 
basisverzekering afhankelijk van twee factoren, namelijk: 
 de gekozen polis (zie bron 1A) 
 het gekozen eigen risico (zie bron 1B) 
 
Gebruik bron 1A. 

2p 15 Verklaar dat de zorgverzekeraar de Zilverpolis goedkoper kan aanbieden 
dan de Platinapolis. 
 
Gebruik bron 1B. 

2p 16 Leg uit dat de keuzemogelijkheid voor een verhoogd eigen risico een 
manier is om asymmetrische informatie te beperken. 
 
Karin van Lier heeft afgelopen jaar bij zorgverzekeraar Personis een 
Platinapolis met het minimale eigen risico afgesloten (zie bron 2). Voor 
het komende jaar wil ze op haar jaarpremie besparen en is daarom bereid 
te veranderen van polis en van eigen risico. Het komende jaar:  
 vindt ze het niet meer noodzakelijk terecht te kunnen bij een 

zorgverlener in de buurt, maar wil ze wel graag haar medicijnen 
kunnen ophalen bij de plaatselijke apotheek.  

 heeft zij voldoende spaargeld om onverwachte zorgkosten op te 
vangen zodat ze kan kiezen voor het maximale eigen risico.  

 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1A, 1B en 2. 

2p 17 Bereken of het bedrag dat Karin maximaal aan jaarpremie kan besparen, 
hoger of lager is dan de extra benodigde hoeveelheid spaargeld. 
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Opgave 4 

 
Eilanden van verschil      
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-
eilanden) zijn sinds 2010 bijzondere gemeentes 
van Nederland. Deze BES-eilanden hebben 
gezamenlijk circa 24.000 inwoners.  
Nuestra en Mateo, twee havoleerlingen van het 
Bonairecollege, onderzoeken of er verschillen in 
inkomensverdeling bestaan tussen de eilanden 
onderling en tussen de eilanden als geheel en 
‘Europees’ Nederland. Op internet vinden 
Nuestra en Mateo de volgende gegevens: 
 een tabel met de secundaire-inkomensverhouding op Bonaire, Saba, 

St. Eustatius en ‘Europees’ Nederland (zie bron 1) 
 een Lorenzcurve van de secundaire-inkomensverdeling op Saba (zie 

bron 2) 
 een tabel met de secundaire-inkomensverdeling op Bonaire, Saba en 

St. Eustatius (zie bron 3) 
 een diagram met de verdeling van de huishoudens over de 

BES-eilanden (zie bron 4) 
 

2p 18 Maak de onderstaande tekst economisch correct. 
Inkomens die in een land worden verdiend met het ter beschikking stellen 
van productiefactoren worden …(1)… genoemd. Een voorbeeld daarvan is 
…(2)…. De optelsom van al deze inkomens vormt het bruto binnenlands 
product van een land, berekend via de …(3)… methode. 
Kies uit: 
bij (1) overdrachtsinkomens / primaire inkomens / secundaire inkomens 
bij (2) rente / subsidie / uitkering 
bij (3) objectieve / subjectieve 
 
Gebruik bron 3. 

2p 19 Toon aan met een berekening dat de secundaire-inkomensverhouding van 
St. Eustatius 1 : 10,8 is. 
 
Gebruik bron 1 en 3. 

2p 20 Bereken het coördinaat van punt A in bron 2. 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 21 Zal de Lorenzcurve van de secundaire-inkomensverdeling van Bonaire 
links of rechts van de Lorenzcurve van Saba liggen? Licht je keuze toe. 
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Nuestra en Mateo willen het verschil in de secundaire-
inkomensverhouding tussen de BES-eilanden gezamenlijk en ‘Europees’ 
Nederland bepalen. De secundaire-inkomensverhouding van ‘Europees’ 
Nederland hebben ze gevonden op internet. Deze is 1 : 6,7 (zie bron 1), 
die van de BES-eilanden gezamenlijk moeten ze nog uitrekenen. Mateo: 
“We gaan er daarbij van uit dat het inkomen per hoofd van de bevolking 
van de BES-eilanden gelijk is en de huishoudens even groot zijn.” 
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1 en 4. 

2p 22 Bereken de secundaire-inkomensverhouding van de BES-eilanden 
gezamenlijk. 
 
Nuestra en Mateo schrijven in hun profielwerkstuk als conclusie: 
“De verdeling van het secundaire inkomen op de BES-eilanden is schever 
dan die in ‘Europees’ Nederland door het verschil in belastingstelsels. 
‘Europees’ Nederland heeft een progressief belastingstelsel, terwijl de 
BES-eilanden een proportioneel belastingstelsel hebben voor inkomens 
tot ruim een kwart miljoen US dollar.” 

2p 23 Leg de bovenstaande conclusie van Nuestra en Mateo uit. Betrek in je 
uitleg beide belastingstelsels. 
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Opgave 5 

 
Prijzenoorlog 
 
uit een krant, februari 2017: 
Er is een parkeertarievenoorlog uitgebroken tussen de twee 
parkeergelegenheden bij vliegveld Aeroport. Vorige week opende 
prijsvechter Budget Parking (BP) de slagbomen van haar gloednieuwe 
parkeergelegenheid, een kilometer verwijderd van het vliegveld. Nog geen 
week later heeft BP haar parkeertarieven al verlaagd. Victor Valet, 
eigenaar van BP: “Bij ons leidt een prijsverlaging tot meer omzet. Onze 
parkeergelegenheid ligt iets verder van het vliegveld af dan die van onze 
concurrent Central Parking (CP), maar de consument let bij parkeren 
uitsluitend op de prijs en zal daarom massaal kiezen voor BP. En massa 
is kassa. Acht uur parkeren is bij BP bijna 80% goedkoper dan bij CP.” 
De woordvoerder van CP kondigt aan dat CP zal reageren met een 
tariefsverlaging. 
 
 

2p 24 Is er na toetreding van BP op de parkeermarkt rondom het vliegveld 
Aeroport sprake van monopolistische concurrentie of van oligopolie? Licht 
je keuze toe. 
 

2p 25 Zien consumenten, volgens Victor Valet, parkeren bij vliegveld Aeroport 
als een homogeen goed of als een heterogeen goed? Licht je keuze toe. 
 

2p 26 Gaat Victor Valet uit van een prijselastische of prijsinelastische vraag naar 
parkeren bij hun parkeergelegenheid? Licht je keuze toe. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 27 Toon aan met een berekening dat acht uur parkeren bij BP inderdaad 
bijna 80% goedkoper is dan bij CP. 
 
Op de lokale omroep wordt een econoom geïnterviewd over de werking 
van de prijzenoorlog.  
 De econoom: 

“Stel dat BP en CP de tariefsverlaging nog niet hebben ingevoerd en 
voor de eenmalige en gelijktijdige beslissing staan: wel of geen 
tariefsverlaging. Deze situatie heb ik in een schema gezet (bron 2) en 
zoals u ziet ….” 

 De interviewer: 
“Ja, ik zie het al. Er is hier sprake van een gevangenendilemma ….” 

 
Gebruik bron 2. 

2p 28 Heeft de interviewer gelijk met zijn uitspraak over het 
gevangenendilemma? Licht je keuze toe. 

einde  
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Bronnenboekje 
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Opgave 1 

 
bron 1 verwachte opbrengsten en kosten van de Brabantse Avond  
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Hierbij geldt: 

verwachte vraag naar 
kaartjes 

Qv  150P  12.000 

capaciteit locatie 6.000 bezoekers 

verwachte totale kosten TK  10Q  123.750 

  

 P  prijs van een kaartje in euro’s 
GO  gemiddelde opbrengst per kaartje  
Q  aantal kaartjes  
MO  marginale opbrengst 
MK  marginale kosten 
GVK  gemiddelde variabele kosten 
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Opgave 2 

 
bron 1 koers euro in Britse pond en in Amerikaanse dollar     
 

0
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1,1061,1241,1201,1161,1141,112
1,142euro

Legenda:
€ in Britse pond € in dollar  
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Opgave 3 

 
zorgpolissen basisverzekering aangeboden door Personis 
 
bron 1A Welke zorgpolis kunt u het beste kiezen? 
 

 Platinapolis Goudpolis Zilverpolis 

Ik wil altijd zelf mijn zorgverlener 
kunnen kiezen. 

ja nee nee 

Ik wil altijd bij een zorgverlener  
in de buurt terecht kunnen. 

ja nee nee 

Ik haal het liefst mijn medicijnen  
bij een apotheek in de buurt. 

ja ja nee 

 
 
bron 1B Welk eigen risico kunt u het beste kiezen?      
 

Ik heb spaargeld
om onverwacht hoge

zorgkosten op te vangen.

Ik verwacht het komende jaar zorgkosten
die hoger liggen dan het minimale

verplichte eigen risico.

kies voor een:
verhoogd eigen risico
(hoogte afhankelijk van
hoeveelheid spaargeld)

ja nee

kies voor het:
minimale eigen risico

ja

nee

 
 
 
bron 2 maandpremies van de drie zorgpolissen voor de  
 basisverzekering van Personis 
 

eigen risico per jaar Platinapolis Goudpolis Zilverpolis 

€ 375 (minimum) € 120 € 105 € 85 

€ 475 € 111 € 97 € 82 

€ 575 € 102 € 90 € 79 

€ 675 € 98 € 85 € 76 

€ 775 € 92 € 80 € 73 

€ 875 € 87 € 75 € 66 
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Opgave 4 

 
bron 1 secundaire-inkomensverhouding* in de BES-eilanden en in 

‘Europees’ Nederland (2011) 
 

 inkomensverhouding 1e kwartiel ten 
opzichte van 4e kwartiel ** 

‘Europees’ Nederland  1 : 6,7 

Bonaire  1 : 9,1 

Saba  1 : 9,8 

St. Eustatius  1 : 10,8 

BES-eilanden   1 : … 

* Onder ‘secundaire-inkomensverhouding’ wordt hier verstaan de 
 inkomensverhouding van het 1e ten opzichte van het 4e kwartiel 
** De huishoudens zijn ingedeeld in vier kwartielen. Eén kwartiel is een 
 groep van 25%.  
 
 
bron 2 secundaire-inkomensverdeling op Saba (2011)   
 

0
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bron 3 secundaire-inkomensverdeling op Bonaire, St. Eustatius en 
Saba (2011) 

 

 kwartiel*  
1 

kwartiel  
1 en 2 

kwartiel  
1, 2 en 3 

kwartiel  
1, 2, 3 en 4 

Bonaire 6,0% 20,4% 45,6% 100% 

St. Eustatius 5,1% 19,2% 44,8% 100% 

Saba 5,5% … … 100% 

* De huishoudens zijn ingedeeld in vier kwartielen. Een kwartiel is een 
 groep van 25%. 
 
 
bron 4 verdeling van de huishoudens over de BES-eilanden 
 

totaal
7.300 huishoudens

Bonaire 80%

Sint Eustatius
13%   

 Saba 7%
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Opgave 5 

 
bron 1 tariefstelling Budget Parking (BP) en Central Parking (CP) 
 

parkeertarieven 

BP CP 

 20 minuten of een gedeelte 
hiervan € 1,50;  

 maximale dagtarief € 10 

 20 minuten of een gedeelte 
hiervan € 2; 

 maximale dagtarief € 50 

 
 
bron 2 matrix op basis van de winstveranderingen 
 

 CP 

 tarief verlagen tarief handhaven 

BP 
tarief verlagen 5% ; 5% 10% ; 8% 

tarief handhaven 8% ; 10% 0% ; 0% 

 
 

einde  
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Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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
dinsdag 16 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Restaurant La Mama  
Georgio en zijn vrouw Teresia zijn sinds kort de eigenaren van restaurant 
La Mama. Het restaurant wordt momenteel verbouwd en zal over een 
paar weken opengaan. Georgio en Teresia hopen zo hun droomwens in 
vervulling te laten gaan. Ze willen van La Mama een uniek restaurant 
maken, zeven dagen per week open met een aanbod van uitsluitend een 
all-inclusive diner: een viergangenmenu inclusief drank voor een vaste 
prijs. Ze hebben een adviseur gevraagd een inschatting te maken van de 
kosten en opbrengsten na opening (zie bron 1). Op een avond bespreken 
Georgio en Teresia bij kaarslicht de bedrijfsdoelstelling van La Mama.  
 

Ik wil dat La Mama in ieder
geval elke avond break-even

draait en ook zoveel
mogelijk klanten trekt.

We moeten meteen vanaf het
begin streven naar maximale

totale omzet per avond.

 
 
Gebruik bron 1. 

2p 1 Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering.  
Uit de …(1)… is af te leiden, dat La Mama een aanbieder is op een markt 
van …(2)… concurrentie. De variabele kosten van La Mama zijn …(3)…. 
Kies uit: 
bij (1) GTK-lijn / prijs-afzetlijn  
bij (2) onvolkomen / volkomen 
bij (3) progressief / proportioneel 
 
Gebruik de tekstwolk van Georgio en bron 1. 

1p 2 Bereken de omzet per avond bij de bedrijfsdoelstelling van Georgio.  
 
Gebruik de tekstwolk van Teresia en bron 2. 

2p 3 In welke grafiek is de bedrijfsdoelstelling van Teresia juist gearceerd? 
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Uiteindelijk stellen Georgio en Teresia de prijs voor een all-inclusive diner 
vast op € 50. Omdat Georgio verwacht dat het restaurantbezoek op 
maandag beduidend lager zal zijn dan de rest van de week, stelt hij voor 
de prijs op maandag te verlagen naar € 40. Georgio motiveert: “Ik ga er 
daarbij van uit dat we te maken hebben met een prijselastische vraag.”  
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 4 en 5. 

2p 4 Is de vraag in bovenstaande situatie inderdaad prijselastisch?  
Licht het antwoord toe met een berekening. 
 
Teresia reageert: “Je maakt een fout. Deze grafiek geldt niet voor een 
maandag, want op die dag ligt de prijs-afzetlijn anders dan de andere 
dagen van de week.” 

2p 5 Ligt de prijsafzetlijn voor een all-inclusive diner op een maandag volgens 
Teresia meer naar links of meer naar rechts ten opzichte van de lijn voor 
de andere dagen van de week? Verklaar het antwoord. 
 
Een jaar na de opening ervaren Georgio en Teresia dat ze in de grote 
eetzaal niet goed de huiselijke sfeer kunnen krijgen die ze eigenlijk 
zoeken. Ze besluiten tot een verbouwing. Dit gaat hen € 100.000 kosten 
en zoveel geld hebben ze op dit moment niet. Ze kunnen naar de bank 
gaan om een extra hypothecaire lening af te sluiten, of ze kunnen kiezen 
voor lenen via het systeem van crowdfunding, een moderne manier van 
financieren waarover Teresia gelezen heeft (bron 3). In een schema 
zetten ze twee aspecten van beide financieringsvormen onder elkaar. 
 
Gebruik bron 3. 

2p 6 Neem onderstaand schema over en kies bij ieder aspect de juiste 
financieringsvorm. 
 

aspect  het hoogst bij 
1 eisen die kredietverlener stelt 

aan kredietnemer  
hypothecaire lening / crowdfunding 

2 risico voor kredietverlener bij 
wanbetaling  

hypothecaire lening / crowdfunding 
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Opgave 2 
 
Hoe herverdelen? 
 
uit een krant (maart 2014): 
Een meerderheid van de economen is 
bezorgd over de toenemende 
inkomensverschillen in Nederland. 
Volgens deze economen leidt groeiende 
inkomensongelijkheid tot 
maatschappelijke onrust, die daarna via 
conjuncturele en structurele 
ontwikkelingen tot een lager nationaal 
inkomen kan leiden. Econoom Jakobson: 
“Om die reden kan het verstandig zijn om 
inkomen te herverdelen. De vraag is dan: 
wat is de meest efficiënte maatregel?”  
 
 
Gebruik bron 1. 

2p 7 Maak het schema in bron 1 compleet.  
Doe het als volgt: 
− Schrijf de letters a t/m e op. 
− Schrijf achter iedere letter het juiste economische verschijnsel. 
Kies uit: 
1 nationale bestedingen dalen 
2 investeringsklimaat verslechtert 
3 consumptie daalt 
4 technologische vooruitgang wordt belemmerd 
5 consumentenvertrouwen daalt 
 
Veelgebruikte herverdelingsmaatregelen zijn het verhogen van het 
minimumloon en het verhogen van het hoogste tarief van de 
inkomstenbelasting. 

2p 8 Neem onderstaand schema over en geef met een kruisje aan of de 
herverdelingsmaatregel effect heeft op het primair inkomen, het secundair 
inkomen of op beide.  
 

herverdelingsmaatregel
soort inkomen 

primair secundair beide 

verhogen minimumloon    

verhogen hoogste tarief 
inkomstenbelasting 
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Volgens econoom Jakobson zijn beide maatregelen geen efficiënte 
manieren om het inkomen te herverdelen. Stel je de volgende situatie 
voor. Als journalist neem jij een interview af bij Jakobsen over dit 
onderwerp. Op basis van jouw aantekeningen (bron 2) schrijf je een 
artikel. Dat artikel begint als volgt:  
“Volgens econoom Jakobson leidt het verhogen van het hoogste tarief van 
de inkomstenbelasting tot een lager nationaal inkomen en leidt het 
verhogen van het minimumloon tot hogere werkloosheid onder 
uitgerekend die werknemers, voor wie de bescherming met het 
minimumloon bedoeld is. Jakobson stelt dat een verhoging van de 
arbeidskorting voor de laagstbetaalden efficiënter is. Eén en ander laat 
zich als volgt toelichten….” 
 
Gebruik bron 2. 

3p 9 Schrijf in ongeveer 80 woorden het vervolg van het artikel. In het artikel 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a de wijze waarop het verhogen van het hoogste tarief van de 

inkomstenbelasting kan leiden tot een lager nationaal inkomen; 
b de wijze waarop het verhogen van het minimumloon kan leiden tot 

hogere werkloosheid onder uitgerekend die werknemers voor wie de 
bescherming met het minimumloon bedoeld is; 

c de wijze waarop het verhogen van de arbeidskorting voor de 
laagstbetaalden de inkomensnivellering kan versterken.  
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Opgave 3 
 
Liever geen lira? 
 
uit een krant (mei 2013): 
Turkije is een belangrijke handelspartner van de eurozone. De Turkse 
export heeft de afgelopen jaren dan ook veel hinder ondervonden van de 
economische krimp in de landen van de eurozone, met als gevolg dat de 
koers van de Turkse lira ten opzichte van de euro is gedaald.  
 
 

2p 10 Leg uit dat economische krimp in de eurozone kan leiden tot een 
koersdaling van de Turkse lira ten opzichte van de euro.  
 
Bilal besluit op 1 mei 2013, na meer dan veertig jaren werken in 
Nederland, terug te keren naar zijn vaderland Turkije. Van zijn spaargeld 
in Nederland wil hij een appartement van 200.000 Turkse lira kopen aan 
de westkust. De sleuteloverdracht van het appartement is op 1 september 
2013. Op die datum vindt ook de betaling plaats. Toch besluit hij al op 
1 mei 2013 euro’s om te wisselen in de benodigde 200.000 Turkse lira.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 11 Bereken in hele euro’s hoeveel Bilal heeft verdiend of verloren doordat hij  
de benodigde lira’s al op 1 mei 2013 heeft ingewisseld in plaats van op 
1 september 2013. 
 
 
uit een krant (2 september 2013): 
De Turkse Centrale Bank (TCB) heeft gisteren op de valutamarkt een 
bedrag van 6 miljard Amerikaanse dollars omgewisseld in Turkse lira’s. 
Deze maatregel werd genomen met het oog op de inflatie in Turkije, die 
door de koersdaling van de lira is opgelopen naar ruim 6%. De TCB hoopt 
met haar maatregel verdere koersdaling van de Turkse munteenheid 
tegen te gaan. 
 
 

2p 12 Leg uit hoe een koersdaling van de lira kan leiden tot oplopende inflatie in 
Turkije. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 13 Welke grafiek uit bron 2 geeft de ingreep van de TCB juist weer?  
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Opgave 4 
 
Dreigende deflatie  
 
uit een krant, augustus 2014: 
Normaal gesproken wordt het leven almaar duurder. Een beetje inflatie 
wordt gezien als smeerolie voor de economie: zij verleidt mensen om 
aankopen te doen in de verwachting dat spullen morgen een tikje duurder 
zijn. Door middel van rentebeleid probeert de Europese Centrale Bank 
(ECB) de inflatie net onder de 2% te houden. De inflatie mag volgens de 
ECB niet te hoog zijn, omdat er dan een loon-prijsspiraal kan ontstaan. Te 
lage inflatie kan omslaan in deflatie, die de economische groei kan 
schaden.  
 
 
Een loon-prijsspiraal kan ontstaan indien loonstijgingen en prijsstijgingen 
elkaar versterken als gevolg van de onderstaande belangen: 
belang 1: werknemers willen koopkracht behouden; 
belang 2: werkgevers willen winst behouden. 
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst. 

1p 14 Welk belang moet worden ingevuld bij a en welk belang moet worden 
ingevuld bij b? 
 

2p 15 Leg uit hoe deflatie kan leiden tot afnemende economische groei. 
 
Iedere maand wordt er een ‘eurozone-deflatie-index’ gepubliceerd (zie 
bron 2). In deze graadmeter worden eurolanden gescoord op het 
deflatierisico.  
 
Gebruik bron 2. 

2p 16 Is het deflatierisico in Nederland volgens de bron toegenomen, 
afgenomen of gelijk gebleven, vergeleken met de eurozone?  
Verklaar het antwoord. 
 
Gebruik bron 3 bij de vragen 17 en 18. 

2p 17 Beschrijf hoe de ECB haar rentebeleid inzet om het deflatierisico in de 
eurozone te bestrijden. Gebruik pijl 10 en 12. 
 

2p 18 Langs welke pijlen leidt de renteverandering van de ECB via een 
koersverandering van de euro (pijl 1) tot minder werkloosheid in de 
eurozone? Ga als volgt te werk: 
− Geef een toelichting bij pijl 1; 
− Noem de nummers van de overige pijlen en licht deze toe. 
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Opgave 5 
 
Uitgestelde vluchten  
Luchtvaartmaatschappij Europlane concurreert op de prijs van vluchten 
binnen Europa. Vanwege sterke prijsdruk op deze vluchten wil de directie 
van Europlane de huidige collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die nog 
één jaar loopt, tussentijds aanpassen door de afgesproken 
loonsverhoging terug te draaien naar 0%. De vakbond, waarbij twee derde 
van de werknemers is aangesloten, is daar op tegen. Volgens de vakbond 
is er in de huidige cao een loonsverhoging van slechts 0,8% afgesproken, 
terwijl de inflatie 2,75% bedraagt. Bovendien stelt de woordvoerder van 
de vakbond: “Afspraak is afspraak. De vakbondsleden hebben er hard 
voor gevochten!” 
 

1p 19 Verklaar dat bij het tot stand brengen van een cao voor een bedrijf sprake 
kan zijn van meeliftgedrag door werknemers. 
 

2p 20 Bereken met hoeveel procent het reële loon van de werknemers daalt bij 
de huidige cao-afspraken. 
 
De vakbond en de directie van Europlane discussiëren over het 
tussentijds aanpassen van de cao: 
 

 
 
Gebruik bovenstaande discussie. 

2p 21 Bereken met hoeveel procent de prijs van een vliegticket bij Europlane het 
afgelopen jaar gemiddeld is gedaald. 
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Uiteindelijk wordt besloten de cao niet tussentijds aan te passen. 
Ondertussen gaan de partijen zich bezinnen over de koers van de cao 
voor het volgend jaar. Elke partij heeft twee keuzemogelijkheden wat 
betreft de eigen opstelling tegenover de andere partij. Een econoom 
brengt de situatie in kaart en toont de mogelijke consequenties van elke 
keuze (bron 1). Hij stelt: “Indien beide partijen hun dominante strategie 
volgen, belanden ze in een gevangenendilemma.” 
 
Gebruik bron 1. 

2p 22 Verklaar dat er hier sprake is van een gevangenendilemma. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
E-bike steeds populairder (ook bij dieven) 
Fietsassurantiemaatschappij FAM, marktleider op het gebied van 
fietsdiefstalverzekeringen, heeft in een onderzoek een aantal kengetallen 
over 2013 verzameld. In het oog springt de toenemende populariteit van 
e-bikes. Op basis van deze ontwikkeling heeft FAM ook een aantal 
verwachte kengetallen voor het jaar 2014 opgenomen in het 
onderzoeksrapport. De gegevens staan vermeld in bron 1. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 23 Verwacht FAM dat de verkopen van de e-bike als percentage van het 
totaal aantal te verkopen fietsen op de Nederlandse markt in 2014 zullen 
stijgen of dalen? Verklaar het antwoord zonder berekening.  
 
In de directievergadering van FAM wordt het onderzoeksrapport 
besproken. Er zijn verschillende opvattingen over hoe FAM moet reageren 
op de verwachte toename van e-bikediefstal.  
− De financieel directeur wil voor 2014 een hogere premie vaststellen 

waarbij de opslag voor bedrijfskosten en winst in euro’s per polis 
hetzelfde blijft als in 2013.  

− De algemeen directeur stelt dat zo’n uniforme premieverhoging zal 
leiden tot averechtse selectie, met als gevolg dat de totale winst in 
2014 kan dalen.  

− De marketingmanager stelt daarom voor om premiedifferentiatie toe te 
passen, zodat averechtse selectie voorkomen kan worden.  

 
Gebruik bron 1. 

2p 24 Bereken de hoogte van de verzekeringspremie voor een e-bike in 2014 
als het voorstel van de financieel directeur wordt doorgevoerd.  
 

2p 25 Verklaar de stelling van de algemeen directeur.  
 

1p 26 Verklaar de stelling van de marketingmanager.  
 

einde  
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Opgave 1 

 
bron 1  verwachte kosten en opbrengsten per avond van La Mama 
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GTK   = gemiddelde totale kosten 
P   = verkoopprijs 
GO   = gemiddelde opbrengst 
P = GO  = prijs-afzetlijn 
MO   = marginale opbrengsten 
MK   = marginale kosten 
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bron 2 keuzemogelijkheden bij vraag 3 
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bron 3 financiering door middel van crowdfunding 
 
Crowdfunding is een manier om een investeringsproject te financieren, 
waarbij veel mensen elk een klein bedrag kunnen beleggen. 
Crowdfunding is laagdrempelig, met direct contact tussen belegger en 
ondernemer, en kan plaatsvinden zonder financiële tussenpersonen.  
De kredietnemer betaalt aan de kredietverlener een vergoeding die 
afhankelijk is van het succes van het investeringsproject. 
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Opgave 2 

 
bron 1 oorzaak-gevolgschema 
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bron 2 aantekeningen interview 
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Opgave 3 

 
bron 1 koers US dollar in Turkse lira en koers euro in US dollar  
 (1 mei – 1 september 2013)  
 

1,29

1,29 1,28

1,33 1,32

1,79

1,90
1,94 1,95

2,05

1 mei 1 jun 1 jul 1 aug 1 sep

Legenda:
koers dollar in Turkse lira koers euro in dollar

2013

2,1

2,0

1,9
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1,7

1,6

1,5
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1,3

0
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bron 2 valuta-interventie Turkse Centrale Bank op  
 1 september 2013    
 

2,05

koers dollar
in lira

A1

A2

V

aantal dollars (x miljard)

grafiek 1: koers dollar in Turkse lira

2,05

koers lira
in dollar

A1

A2

V

aantal lira’s (x miljard)

aantal lira’s (x miljard)

grafiek 2: koers Turkse lira in dollar

2,05

koers dollar
in lira

A2

A1

V

aantal dollars (x miljard)

grafiek 3: koers dollar in Turkse lira

2,05

koers lira
in dollar

A2

A1

V

grafiek 4: koers Turkse lira in dollar

 
 
V en A1 = vraag en aanbod vóór valuta-interventie 
V en A2 = vraag en aanbod na valuta-interventie 
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Opgave 4 

 
bron 1 loon-prijsspiraal 
 

hoge lonen

hoge inflatie

a b

 
 
 
bron 2 eurozone-deflatie-index juli en augustus 2014 
 

eurozone
Duitsland
Oostenrijk
België
Ierland
Finland
Frankrijk
Spanje
Nederland
Italië
Portugal
Griekenland

−6
aug

−1
−2
−3
−4
−4
−6
−6
−6
−7
−7
−7

−6
juli

deflatie-index

−1
−2
−3
−5
−4
−6
−6
−8
−6
−6
−7   

Een score van −10 betekent het hoogste deflatierisico. 
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bron 3 model van de economie van de eurozone 
 

prijspeil
eurozone

export - import

rentebeleid
ECB

loonkosten

koers euro

bestedingen
eurozoneconcurrentiepositie

eurozone

werkloosheid
eurozone

12

83

2

7
1

9

14

10

4

5 11

6

13

 
 
 

Opgave 5 

 
bron 1 consequenties voor directie en vakbond van 
 keuzemogelijkheden ten aanzien van een nieuwe cao 
 

 vakbond (werknemers) 
toegeven 
(inbinden) 

vasthouden aan 
hoge eisen 

directie 
(werkgever)

toegeven (inbinden)     ;   ;  
 

 

vasthouden aan 
een laag bod 

 ;      ;   

 
Toelichting 
De smiley’s ter linkerzijde van de puntkomma geven steeds de 
consequenties van de ontstane situatie voor de directie, die ter 
rechterzijde van de puntkomma de consequenties voor de vakbond: 
 
 zeer gunstig 
 enigszins gunstig 
 enigszins ongunstig 
 zeer ongunstig 
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Opgave 6 

 
bron 1 enkele resultaten uit het onderzoeksrapport van FAM 
 
− Bij de introductie van de e-bike op de Nederlandse fietsenmarkt 

schafte met name de ‘oudere’ consument een e-bike aan voor 
recreatieve doeleinden. Tegenwoordig wordt de e-bike ook steeds 
meer gebruikt door werkenden en scholieren.  

− Met name die laatste twee groepen gebruikers sluiten een verzekering 
voor hun e-bike af. 

 

 2013 2014 
verwacht

gegevens over de totale fietsenmarkt   

afzet nieuwe fietsen (x 1.000) 1.035 1.008 

- waarvan e-bikes (x 1.000) 175 192 

gegevens van verzekeringmaatschappij  FAM 

gestolen e-bikes als percentage van het aantal 
verzekerde e-bikes 

7% 14% 

gemiddelde verzekerde waarde van een e-bike € 1.200 € 1.300 

premie per polis (incl. 21% assurantiebelasting) € 125,84 ….. 

- waarvan opslag voor bedrijfskosten en winst € 20 ….. 

 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 economie 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 Pretkortingen 
 
 
Doordat steeds meer consumenten bezuinigen 
op een dagje uit is er bij grote pretparken een 
strijd om de klant losgebarsten. Twee 
pretparken, Termin8or en Action4U,  
domineren de markt. Beide proberen met 
nieuwe attracties bezoekers te trekken en 
concurreren met de entreeprijs. 
  

2p 1 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering: 
De markt waarop Termin8or en Action4U opereren, kan worden 
aangeduid als …(1)…. Een kenmerk van deze markt van pretparken is de 
…(2)…. van de aangeboden diensten. De kortingsactie op entreeprijzen 
bij deze pretparken is een voorbeeld van …(3)….  
Kies uit: 
bij (1) volkomen concurrentie / oligopolie  
bij (2) heterogeniteit / homogeniteit 
bij (3) prijsbeleid / prijsregulering   
 
De heer Te Linge is algemeen directeur van pretpark Termin8or en wordt 
geïnterviewd over de kortingsacties. 
 

interviewer:
60% van de pretparkkaartjes 
wordt met korting via 
supermarktacties verkocht. 
Daardoor is er 30% minder omzet
dan bij verkoop aan de kassa. Is de
oorspronkelijke entreeprijs niet 
gewoon te hoog?

1

Te Linge:
De huidige entreeprijs 
van Termin8or is heel
redelijk. Daarmee mikken 
wij op 120.000 bezoekers 
per jaar, waarbij onze 
omzet maximaal is. Om 
maximale totale winst te 
halen zou de entreeprijs
aan de kassa 25% hoger
moeten liggen.

2

 
Gebruik tekstballon 1.  

2p 2 Bereken met welk kortingspercentage de pretparkkaartjes via 
supermarktacties worden verkocht. 
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Gebruik tekstballon 2 en bron 1. 
2p 3 Toon aan dat de entreeprijs van Termin8or 25% hoger zou liggen indien 

het park streeft naar maximale totale winst in plaats van maximale totale 
opbrengst. 
 

interviewer:
Waarom dan toch die
kortingsacties? Komt 
hiermee de winstgevendheid 
van uw pretpark Termin8or 
niet in gevaar?

3
Te Linge:
Dat is mogelijk. Het 
komt omdat Termin8or 
en Action4U zich in een 
gevangenendilemma 
bevinden.

4

 
 
Gebruik tekstballon 3 en 4 en bron 2. 

2p 4 Verklaar de uitspraak van Te Linge dat beide parken zich in een 
gevangenendilemma bevinden. Ga als volgt te werk: 
 Bepaal de dominante strategie van elk pretpark. 
 Leg uit dat er als gevolg van deze strategieën sprake is van een 

gevangenendilemma. 
 
 

interviewer:
Hoe gaat de directie van 
Termin8or het verlies aan
omzet nu aanpakken?

5 Te Linge:
Op regenachtige dagen 
zullen wij slechts € 16 
entree vragen. Op zonnige 
dagen vragen we een 
hogere prijs. Als onze 
concurrent en wij niet aan de
kortingsacties via de
supermarkten zouden
meedoen, verwacht ik voor
Termin8or dan in juni
€ 336.000 omzet.

6

interviewer:
Begrijp ik u goed dat u 
kiest voor prijsdiscriminatie?

7

 
 
Gebruik tekstballon 6 en bron 3. 

2p 5 Bereken de entreeprijs die Termin8or op zonnige dagen in juni wil gaan 
vragen, uitgaande van de verwachting van Te Linge. 
 
Gebruik tekstballon 6 en 7. 

1p 6 Geef een reden waarom er geen sprake is van prijsdiscriminatie.  
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Opgave 2 Wat kost een vermogen? 
 
 
Uit een onderzoeksrapport, begin 2015: 
De vermogensverschillen in de wereld nemen toe. In 2012 bezat de rijkste 
1% van de wereld bijna de helft van het totale vermogen. In 2014 is dat 
opgelopen naar precies de helft. Als deze ontwikkeling zich doorzet, bezit 
de rijkste 1% van de wereld in 2016 meer dan de helft van het totale 
vermogen. 
 
Niels en Eva zitten in de examenklas en willen naar aanleiding van het 
bovenstaande bericht de vermogensverdeling in hun land onderzoeken 
voor hun profielwerkstuk. Ze hebben twee deelvragen geformuleerd: 
 Is de vermogensverdeling in ons land in 2014 ten opzichte van 2012 

schever geworden? 
 Welke maatregelen kunnen genomen worden om een steeds schever 

wordende vermogensverdeling aan te pakken? 
 
Niels heeft op de site van het Bureau voor Statistiek (BS) statistieken 
gevonden van de vermogensverdeling in hun land in 2012 en 2014 
(bron 1). Hij vraagt zich af: “Hoe kunnen er vermogensgroepen bestaan 
die 0% of minder van het totale vermogen bezitten, terwijl er binnen die 
groepen ook huishoudens zijn die spaargeld of een eigen huis hebben, 
wat volgens het BS ook tot vermogen wordt gerekend?” Eva kan hem dat 
wel uitleggen. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 7 Geef namens Eva antwoord op de vraag van Niels.  
 
De Lorenzcurve van de vermogensverdeling in 2014 heeft Niels niet 
kunnen vinden. Maar op basis van het staafdiagram van 2014 kan Niels 
wel een Lorenzcurve van 2014 schetsen.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 8 Zal de Lorenzcurve van de vermogensverdeling in 2014 een boller of 
minder bol verloop hebben dan de Lorenzcurve in 2012?  
Verklaar het antwoord met behulp van de staafdiagrammen. 
 
Niels en Eva denken dat door middel van een belastingmaatregel de 
vermogensverschillen kunnen worden aangepakt, met de aanname dat de 
belasting in mindering wordt gebracht op het vermogen. In hun onderzoek 
stuiten ze op een nieuwe regeling van de vermogensrendementsheffing 
die de regering gaat doorvoeren in 2017 (zie bron 3). Niels vergelijkt deze 
nieuwe regeling met de bestaande regeling in 2014 (zie bron 2) en doet 
vervolgens twee beweringen: 
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bewering 1: “De verhoging van de vrijstelling van € 21.000 naar € 25.000 
op zichzelf heeft een nivellerend effect op de 
vermogensverdeling na belastingheffing.” 

bewering 2: “De nieuwe fictieve rendementen lopen op, dat betekent dat 
de regering ervan uitgaat dat huishoudens met een groot 
vermogen hogere rendementen kunnen behalen door 
bijvoorbeeld meer risicospreiding.” 

 
Gebruik bron 2 en 3. 

2p 9 Leg uit dat verhoging van de vrijstelling een nivellerend effect kan hebben 
op de vermogensverdeling. 
 

2p 10 Leg uit dat huishoudens met een groot vermogen meer risicospreiding in 
hun beleggingen kunnen toepassen en zodoende hogere rendementen 
kunnen behalen.  
 
Ten slotte willen Niels en Eva uitrekenen of de vermogensverschillen 
inderdaad afnemen door de nieuwe regeling. Daartoe gaan ze de 
geplande nieuwe regeling van 2017 vergelijken met de regeling van 2014 
voor een huishouden met een vermogen van € 200.000 en een 
huishouden met een vermogen van € 2.000.000. Ze gaan ervan uit dat 
tussen 2014 en 2017 geen vermogensgroei heeft plaatsgehad. Eva heeft 
een tabel gemaakt en de berekeningen voor een huishouden met een 
vermogen van € 200.000 al ingevuld (zie bron 4). 
 
Gebruik bron 2, 3 en 4. 

4p 11 Zijn op basis van het rekenvoorbeeld de vermogensverschillen na 
belasting in 2017 ten opzichte van 2014 toegenomen of afgenomen?  
Ga als volgt te werk: 
 Bereken het bedrag dat moet worden ingevuld bij A. 
 Bereken het bedrag dat moet worden ingevuld bij B. 
 Laat met behulp van verhoudingsgetallen zien of de 

vermogensverschillen zijn toegenomen of afgenomen.  
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Opgave 3 China grijpt in 
 
 
Uit een krant, 31 augustus 2015: 
De koers van de Chinese yuan is door ingrepen van de centrale bank van 
China in de maand augustus van dit jaar gedaald van 0,161 naar 0,156 
US dollar. De centrale bank beïnvloedt al lange tijd de koers van de yuan 
door rentebeleid en interventies (aan- en verkooptransacties) op de 
valutamarkt. Door de koersdaling probeert de centrale bank via de 
betalingsbalans de beoogde economische groei in China voor dit jaar te 
realiseren. 
 
 

1p 12 Bereken met hoeveel yuan de koers van de dollar (uitgedrukt in yuan) in 
de maand augustus 2015 is veranderd. 
 

2p 13 Heeft de centrale bank in augustus de rente verhoogd of verlaagd om de 
koersdaling van de yuan te bewerkstelligen? Licht het antwoord toe. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 14 Noteer het nummer van de grafiek uit bron 1 die de interventie op de 
valutamarkt om de koersdaling van de yuan te bewerkstelligen juist 
weergeeft. 
 

2p 15 Leg uit dat de koersdaling van de yuan via de lopende rekening van de 
betalingsbalans kan leiden tot meer economische groei in China. 
 
Een Amerikaanse econoom reageert op de recente ontwikkelingen in 
China: “De koersdaling die de centrale bank met haar maatregelen heeft 
veroorzaakt, is een vorm van protectie. Als de Verenigde Staten (VS) 
tegenmaatregelen nemen, wordt de vrijhandel beperkt en dat zal de 
economische groei van beide landen vertragen. Ik zal uitleggen  
waarom ….” 
 

3p 16 Schrijf in ongeveer 50 woorden de uitleg van de econoom. In de uitleg 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 een reden waarom de koersdaling van de yuan ten opzichte van de 

dollar de economische groei van de VS zal afremmen 
 een andere vorm van protectie (dan een koersdaling) die de regering 

van de VS kan nemen als tegenmaatregel 
 een reden waarom protectie door de VS de economische groei van 

China zal vertragen 
 
De VS kan door middel van protectie ook de eigen groei belemmeren, nog 
zonder dat China tegenmaatregelen neemt.  

2p 17 Leg dit uit. 
 

Pagina: 171Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-17-2-o 7 / 8 lees verder ►►►

Opgave 4 De prijs van tijd 
 
 
Uit een webblog, 6 april 2012: 
Spaarrentes die de banken bieden worden 
steeds lager, terwijl de prijzen stijgen. De 
gemiddelde rente op spaargeld is gedaald naar 
2,4% en de inflatie is gestegen tot 2,5%. 
Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 
wordt er elk jaar meer gespaard door 
Nederlanders. In 2011 groeide het totaal aan spaartegoeden met 
18 miljard euro tot een bedrag van 314 miljard euro.  
Econoom Heffinger: “Gezien de verhouding tussen de rente en de inflatie, 
had ik deze groei niet verwacht.”  
 

2p 18 Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
Het gevolg van een toenemend aanbod van spaargeld op de 
vermogensmarkt is het …(1)…. Stijgende besparingen in een land 
veroorzaken bij gelijkblijvende inkomens een daling van de …(2)… en dat 
kan leiden tot …(3)… economische groei in dat land. 
Kies uit: 
bij (1) dalen van de rente / stijgen van de prijzen 
bij (2) vraag naar consumptiegoederen / vraag naar exportgoederen 
bij (3) meer / minder 
 

2p 19 Leg uit hoe een economische crisis kan leiden tot stijgende besparingen 
bij gezinnen. 
 

2p 20 Geef een verklaring voor de uitspraak van econoom Heffinger. 
 
Bij sparen wordt een intertemporele afweging gemaakt. Door te ruilen 
over de tijd streven mensen in hun verschillende levensfasen onder meer 
naar een constant consumptieniveau. Zo ook Willem van Dongen. Zijn 
financiële levensloop is in bron 1 weergegeven. In levensfase a - b heeft 
hij een dure opleiding gevolgd. Voor die opleiding moest hij geld lenen. 
Na zijn opleiding vindt Willem direct een baan en neemt zijn looninkomen 
gedurende een aantal jaren toe. Daarna blijft zijn loon gelijk. 
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 21, 22 en 23. 

2p 21 Is het looninkomen van Willem een stroomgrootheid of een 
voorraadgrootheid? Verklaar het antwoord. 
 

2p 22 Verklaar waarom het financieel vermogen van Willem in de levensfase  
b - c afneemt, maar minder snel dan in de levensfase a - b. 
 

2p 23 Verklaar waarom het financieel vermogen van Willem in de levensfase  
d - e toeneemt en vervolgens in levensfase e - f afneemt. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5 Aanpakken dat opwaarderen! 
 
 
Uit een tijdschrift: 
In de dure tas die gestolen werd op dat zonnige eiland, zat volgens je 
claim bij de verzekering ook een dure zonnebril die je in feite al eerder 
was kwijtgeraakt. Een kras in de lak van je auto, veroorzaakt door een 
onvoorzichtige fietser, laat je tegelijk repareren met de deuk in het 
spatbord die er al een tijdje in zat.  
Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars (VvV) blijkt dat er 
jaarlijks voor zo’n 900 miljoen euro aan schade op een dergelijke manier 
wordt ‘opgewaardeerd’. “Het gevolg van dit claimgedrag is dat de 
verzekerden er uiteindelijk toch weer zelf voor moeten betalen”, aldus de 
woordvoerder van het VvV. 
 

2p 24 Leg uit dat het ‘opwaarderen’ van schade mogelijk is als gevolg van 
asymmetrische informatie.  
 

1p 25 Is er bij het ‘opwaarderen’ van schade sprake van moral hazard? Verklaar 
het antwoord.  
 

1p 26 Verklaar de uitspraak van de VvV-woordvoerder. 
 
Om ervoor te zorgen dat verzekerden minder claimen, maken 
verzekeraars onder andere gebruik van een bonus-malusladder. Volgens 
de VvV kan een dergelijke bonus-malusladder in sommige gevallen het 
claimen juist stimuleren. In het rapport laten de onderzoekers dat zien aan 
de hand van een voorbeeld: 
 

Hugo heeft een auto met een cataloguswaarde van € 16.950,-. Hij rijdt 
jaarlijks ongeveer 12.000 km en is door verzekeraar CarSafe ingedeeld in 
trede 7 van de premieladder. In het begin van het jaar heeft Hugo al twee 
schades geclaimd bij CarSafe. 
 

Gebruik bovenstaand voorbeeld, bron 1 en bron 2 bij de vragen 27 en 28. 
2p 27 Bereken met hoeveel euro de premie van Hugo volgend jaar ten opzichte 

van zijn huidige premie zal stijgen als gevolg van de twee ingediende 
schades.  
 

2p 28 Leg uit dat de bonus-malusladder in het geval van Hugo het aantal claims 
niet beperkt.  
 

einde  
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Opgave 1 Pretkortingen 

 
bron 1  kosten en opbrengsten van Termin8or per jaar 
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bron 2 pay-off matrix pretparken Termin8or en Action4U 
 

  Action4U 

  meedoen met 
kortingsactie 

niet meedoen met 
kortingsactie 

 
Termin8or 

meedoen met 
kortingsactie 

 
280.000 ; 240.000 

 
350.000 ; 200.000 

niet meedoen met 
kortingsactie 

 
250.000 ; 280.000 

 
300.000 ; 260.000  

 
Toelichting 
De getallen geven voor de maanden per jaar dat de parken zijn 
opengesteld de gemiddelde maandelijkse omzet in euro’s.  
 

 

bron 3  weersvoorspelling en bezoekersaantallen Termin8or  
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Opgave 2  Wat kost een vermogen? 

 
bron 1 
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bron 2  regeling vermogensrendementsheffing in 2014 
 

werkelijk vermogen zoals vastgesteld op 1 januari 

vrijstelling € 21.000 

belastbaar vermogen werkelijk vermogen - vrijstelling 

fictief rendement waarmee wordt 
gerekend  

4% van het belastbaar vermogen 

vermogensrendementsheffing  30% van het fictief rendement 

 
 
bron 3 regeling vermogensrendementsheffing vanaf 2017 
 

werkelijk vermogen zoals vastgesteld op 1 januari 

vrijstelling € 25.000 

belastbaar vermogen werkelijk vermogen - vrijstelling 

 

 belastbaar vermogen fictief rendement heffing 

schijf 1 0 -  € 125.000 2,9% 30% 

schijf 2 € 125.001 - € 1.025.000 4,7% 30% 

schijf 3 ≥ € 1.025.001 5,5% 30% 

 
 
bron 4 rekenvoorbeeld regeling vermogensrendementsheffing 

2014 en 2017 
 

vermogensrendementsheffing huishouden met vermogen van 

€ 200.000 € 2.000.000 

regeling 2014 € 2.148,00 € … A … 

regeling 2017 € 1.792,50 € … B … 
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Opgave 3 China grijpt in 

 
bron 1 koers Chinese yuan in US dollar op de valutamarkt 
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 V of V1 en A of A1: vraag respectievelijk aanbod op 1 augustus 2015 
 V2 en A2: vraag respectievelijk aanbod na de ingreep 
 
 

Opgave 4 De prijs van tijd 

 
bron 1 financiële levensloop van Willem van Dongen 
 

a

b
c

d

e

f

financieel
vermogen

looninkomen
en consumptie

0

leeftijd
0 begin werk levensverwachting.................

leeftijd
levensverwachting.................

constant
consumptieniveau

startsalaris

begin studie

 

Pagina: 179Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-17-2-b 7 / 7 lees verder ►►►

Opgave 5 Aanpakken dat opwaarderen! 

 
bron 1 premietabel van verzekeraar CarSafe 
 

oorspronkelijke 
cataloguswaarde  

basispremie bij 
minder dan  
20.000 km per jaar 

basispremie bij  
meer dan  
20.000 km per jaar 

tot € 12.000 711  810  

€ 12.000 - € 13.000 782  891  

€ 13.000 - € 14.000 853  972  

€ 14.000 - € 15.000 924  1.053  

€ 15.000 - € 16.000 996  1.135  

€ 16.000 - € 17.000 1.067  1.216  

€ 17.000 of meer 1.139  1.298  

 
 
bron 2 bonus-malusladder van verzekeraar Carsafe 
 
korting per bonus-malustrede toekomstige bonus-malustrede 1)

bonus-malus
trede

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

korting op de
basispremie (%)

75
75
75
75
75
75
75
72,5
70
67,5
65
60
55
50
45
35
25
15
5
25% opslag

zonder
schade

20
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

met 1
schade

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1

met 2
schades

9
8
8
7
6
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

met 3 of meer
schades

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Een voorbeeld: U zit nu in trede 14 en claimt dit jaar twee schades. Volgend jaar
zult u dan in trede 4 komen. Uw korting zal dan afnemen van 75% tot 25%.

1)

 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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
dinsdag 24 mei

13.30 - 16.30 uur

HA-1022-a-16-1-o 
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Opgave 1 
 
Schipperen naar Schierland 
Schierland is een klein eiland gelegen op 
enkele kilometers van het vasteland. Voor 
vervoer van en naar het eiland zijn de 
eilanders en de toeristen al meer dan 
honderd jaar afhankelijk van één 
veerdienst: Ferrygood. De eilanders zijn al 
jaren ontevreden over de ‘veel te hoge 
prijs’ die Ferrygood voor een retourticket 
berekent. De onvrede bij de eilanders 
heeft geleid tot de oprichting van een veerdienst in eigen beheer: 
Budgetboot. Een retourticket is bij Budgetboot veel goedkoper. 
 

1p 1 Is er na toetreding van Budgetboot op de markt van veerdiensten naar 
Schierland sprake van monopolistische concurrentie of oligopolie? 
Verklaar het antwoord. 
 
Ferrygood kan zich de onvrede van de eilanders niet voorstellen: “Wij zijn 
een commercieel bedrijf, maar hebben de huidige prijs van een 
retourticket van € 31,20 toch gebaseerd op het behalen van maximale 
omzet. Als we streefden naar maximale totale winst, zouden we voor een 
retourticket een prijs moeten rekenen die bijna 20% hoger ligt.” 
 
Gebruik bron 1. 

2p 2 Bereken de prijs van een retourticket indien Ferrygood streeft naar 
maximale totale winst. 
 
Directeur Rob Kaptein van Budgetboot: “De prijs van een retourticket bij 
Budgetboot is € 10,-. Er zijn verschillende redenen waarom wij veel 
goedkoper zijn dan Ferrygood: 
 Budgetboot biedt minder service en de veerboten zijn minder luxe, 

daardoor zijn de totale constante kosten veel lager en bedragen onze 
variabele kosten maar € 6,- per retourticket; 

 Budgetboot streeft naar een break-even situatie. Bij 95.000 verkochte 
retourtickets is er voldoende omzet om onze totale kosten te dekken.” 

 
2p 3 Bereken de totale constante kosten van Budgetboot. 
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Ferrygood overweegt de prijs van een retourticket te verlagen. “Als we 
niets doen zal het marktaandeel van onze concurrent verder toenemen en 
dat is onacceptabel”, aldus de directie van Ferrygood. Rob Kaptein vraagt 
zich af hoe Budgetboot het best kan reageren: de prijs ook verlagen of de 
prijs gelijk houden? Daartoe stelt hij een matrix op waarin de effecten van 
de prijsverlaging op het marktaandeel zijn verwerkt (zie bron 2). In zijn 
matrix is Rob Kaptein ervan uitgegaan dat de totale afzet op de markt van 
veerdiensten naar Schierland gelijk blijft.  
Een econoom doet de volgende uitspraken over de matrix:  
 “Als de veerdiensten op basis van deze matrix een besluit nemen, 

heeft dat voor beide negatieve gevolgen voor de omzet.  
 Daarom verwacht ik dat ze zullen proberen om een prijsafspraak te 

maken, ook al is dat verboden.” 
 
Gebruik bron 2. 

3p 4 Bepaal de dominante strategie van beide veerdiensten en geef op basis 
daarvan een verklaring voor de uitspraken van de econoom.  
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Opgave 2 
 
Parade van Pen  
 
Uit een economisch rapport, 2012: 
In de periode 1975-2010 is zowel het inkomen als de 
inkomensongelijkheid in Nederland flink toegenomen. De toename van het 
inkomen is onder andere veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit. De inkomensongelijkheid is bij het secundair 
inkomen in de betreffende 35 jaar minder toegenomen dan bij het primair 
inkomen. Dat heeft onder andere te maken met de invloed van het 
Nederlandse stelsel van inkomstenbelasting.  
 
 

2p 5 Noem twee mogelijke oorzaken voor de stijging van de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit. 
 

1p 6 Heeft de inkomstenbelasting in Nederland in de periode 1975-2010 een 
nivellerend of denivellerend effect op het secundair inkomen gehad? 
Citeer een zin uit het economische rapport waaruit dat blijkt. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 7 Welke inkomensbegrippen moeten bij (A), (B) en (C) worden ingevuld om 
een economisch juiste tabel te krijgen? Maak een keuze uit: 
 belastbaar inkomen 
 bruto-inkomen 
 overdrachtsinkomen 
 primair inkomen 
 secundair inkomen 
 
In 1971 bedacht de econoom Jan Pen 
een aansprekende manier om de 
inkomensverdeling in beeld te brengen: 
de parade van Pen (bron 2). Dat is een 
stoet van reuzen en dwergen die in één 
uur passeert. Mensen met een laag 
inkomen worden weergegeven als 
dwergen en zij lopen voorop. Mensen 
met een hoog inkomen worden 
weergegeven als reuzen en zij sluiten de 
stoet. De eerste minuut van de stoet is er 
niets te zien. Een van de toeschouwers legt uit: “De eerste mensen lopen 
onder de grond omdat ze een negatief inkomen hebben.” Zijn buurvrouw 
reageert: “Ik heb meer schulden dan spaargeld dus een negatief 
vermogen, maar wanneer heeft iemand een negatief inkomen?”  
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Uit bron 2 blijkt dat een groep mensen een negatief inkomen heeft. 
1p 8 Leg uit dat iemand een negatief inkomen kan hebben. 

 
Gebruik bron 2. 

1p 9 Bereken het inkomen van de reus met een lengte van 7,09 meter.  
 
Gebruik het economische rapport aan het begin van de opgave en bron 2. 

2p 10 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering.  
Indien het inkomen van een persoon precies gelijk is aan het gemiddelde 
inkomen van 2010 passeert deze persoon na …(1)… minuten. 
Omdat de inkomensverdeling in 2010 …(2)… is dan in 1975, valt te 
verwachten dat de persoon met een gemiddeld inkomen in 2010 …(3)… 
zal passeren dan in 1975.  
Kies uit: 
bij (1) 30 / 37 
bij (2) minder scheef / schever 
bij (3) eerder / later 
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Opgave 3 
 
Zorgwekkende kosten  
In een land is iedere inwoner verplicht verzekerd tegen ziektekosten van 
basiszorg. Die verplichting zorgt ervoor dat averechtse selectie bij 
ziektekostenverzekeringen wordt voorkomen. Een zorgverzekeraar mag 
mensen met een hoog gezondheidsrisico niet uitsluiten: ieder moet onder 
gelijke voorwaarden geaccepteerd worden voor de basiszorgverzekering.  

2p 11 Leg uit hoe door het optreden van averechtse selectie de premies van 
ziektekostenverzekeringen kunnen stijgen. 
 
Zorgverzekeraars zoeken via de aanvullende verzekering naar manieren 
om goede risico’s aan te trekken (risicoselectie) waarmee ze de uitgaven 
aan ziektekosten hopen te beperken.  
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 12 en 13. 

1p 12 Kies één van beide zorgverzekeraars en leg uit hoe de voorgenomen 
maatregel kan leiden tot risicoselectie. 
 

2p 13 Zal de aanvullende verzekering van Vizaget de solidariteit tussen 
verzekerden bevorderen of juist verminderen? Licht het antwoord toe. 
 
Ondanks pogingen van zorgverzekeraars om de uitgaven aan 
ziektekosten te beperken zijn deze kosten in de periode 2001-2011 bijna 
verdubbeld. Vergrijzing en technologische ontwikkelingen worden als 
oorzaken genoemd. Dat is opvallend omdat technologische 
ontwikkelingen doorgaans kostenvoordelen opleveren. 
 

2p 14 Leg uit hoe technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg tot 
toenemende uitgaven aan ziektekosten kunnen leiden. 
 
Gebruik bron 2 en 3. 

2p 15 Bereken de reële stijging van de uitgaven aan de gezondheidszorg in 
2011 ten opzichte van 2001. 
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In een actualiteitenprogramma reageert een gezondheidseconoom op de 
ontwikkelingen. “De uitgaven aan ziektekosten stijgen omdat er sprake is 
van moral hazard (risico op moreel wangedrag) bij verzekerden. Een 
manier om moral hazard te beperken is het verhogen van het eigen risico. 
Ik zal uitleggen hoe dat zit. Tevens zal ik een andere maatregel toelichten 
die moral hazard in de gezondheidszorg kan beperken ….”  
 

3p 16 Schrijf het vervolg van de reactie van de gezondheidseconoom. Hierin 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 Een uitleg waaruit blijkt dat het verhogen van het eigen risico een 

manier is om moral hazard bij verzekerden te beperken. 
 Een andere maatregel dan de invoering van het eigen risico, met 

uitleg hoe daarmee moral hazard bij verzekerden kan worden beperkt. 
Gebruik ongeveer 50 woorden. 
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Opgave 4 
 
Slaat accijns een deuk in een pakje boter? 
 
uit een krant, oktober 2011 
Denemarken is het eerste land dat  
accijns op verzadigd vet invoert. 
Door deze belasting is verzadigd 
vet nu een stuk duurder. En dat 
geldt voor alle verzadigde vetten, of 
ze nu in koekjes of in melk zitten.  
De Deense overheid hoopt met de 
belasting te bewerkstelligen dat er 
minder verzadigde vetten worden 
geconsumeerd. Zo moeten 
overgewicht en hart- en vaatziekten 
bij de Deense bevolking worden tegengegaan.  
 
 

2p 17 Leg uit hoe door invoering van accijns op vet de negatieve externe 
effecten van de consumptie van verzadigde vetten kunnen afnemen. 
 
Boter bevat verzadigde vetten. De Deense overheid heeft met de 
invoering van accijns op vet als doelstelling de consumptie van boter met 
minimaal één derde te beperken. Stel dat in Denemarken de prijs van een 
kilo boter vóór invoering van de accijns € 4 bedraagt. 
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 18 en 19. 

3p 18 Laat met een berekening van de nieuwe evenwichtshoeveelheid zien dat 
de doelstelling van de Deense overheid wordt bereikt. 
 

2p 19 Bepaal de hoogte van de accijns en bereken voor hoeveel procent die 
uiteindelijk is doorberekend in de nieuwe consumentenprijs. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 20 In welke grafiek geeft het grijze vlak de omvang van de accijnsopbrengst 
voor de Deense overheid juist weer? 
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Een gedragseconoom is tegen de accijnsheffing en doet de volgende 
uitspraak: “Consumenten zijn geen robots die alleen reageren op de prijs; 
ze laten zich ook leiden door emoties en gewoontes.” 
 

2p 21 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
De gedragseconoom schat de invloed van de prijs op de vraag naar boter 
zwakker in dan de Deense overheid en gaat dus uit van een …(1)… 
prijselastische vraag. De vraaglijn zal daarom …(2)… verlopen dan in 
bron 1 is weergegeven. In dat geval zal er een hoger percentage van de 
accijns worden doorberekend in de consumentenprijs en wordt de 
doelstelling van de overheid om de consumptie van boter met minimaal 
één derde te beperken …(3)… bereikt. 
Kies uit: 
bij (1) meer / minder 
bij (2) minder steil / steiler 
bij (3) eerder / niet 
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Opgave 5 
 
In India is het niet alles goud wat er blinkt 
De afgelopen tien jaar heeft de Indiase economie zich snel ontwikkeld. 
Maar door onder andere afnemend consumentenvertrouwen is de 
conjunctuur omgeslagen en behoort India nu tot de economisch meest 
kwetsbare landen. Zo heeft de economie last van oplopende inflatie, een 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans en kapitaalexport 
naar de Verenigde Staten (VS).  
Volgens de Indiase regering hebben de automatische stabilisatoren, zoals 
de ingevoerde werkloosheidsuitkeringen, onvoldoende dempende werking 
op de conjunctuur en moeten er nieuwe maatregelen worden genomen. 
 

2p 22 Leg uit dat het consumentenvertrouwen een conjunctuurindicator is.   
 

2p 23 Leg uit hoe werkloosheidsuitkeringen een dempende werking kunnen 
hebben op een neergaande conjunctuur. 
 

2p 24 Leg uit hoe oplopende binnenlandse inflatie kan leiden tot verslechtering 
van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. 
 
Om zich te beschermen tegen de oplopende inflatie importeren veel 
Indiase burgers goud en gouden sieraden uit de VS. De Indiase regering 
vindt dat onwenselijk en heeft importbeperkende maatregelen op goud en 
gouden sieraden aangekondigd. Over deze onderwerpen wordt in India 
druk getwitterd (zie bron 1).  
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1. 

3p 25 Maak de onderstaande zinnen economisch correct. 
Import van gouden sieraden wordt geboekt als …(1)… op de …(2)… van 
de betalingsbalans van India.  
De tweet van Balamani laat zien dat er bij Indiase burgers sprake is van 
…(3)….  
Chudamani geeft in zijn tweet aan dat door de hoge inflatie de …(4)… 
waarde van zijn spaargeld …(5)…. 
Kies uit: 
bij (1) ontvangsten / uitgaven 
bij (2) kapitaalrekening / lopende rekening   
bij (3) moral hazard / risico-avers gedrag  
bij (4) nominale / reële  
bij (5) daalt / stijgt 
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Naar aanleiding van een krantenbericht (bron 2) doet een Indiase 
econoom een oproep aan de Indiase regering om af te zien van de 
importbeperkende maatregelen op goud en gouden sieraden. Hij stelt: 
“De renteverhoging in de VS zal gevolgen hebben voor de wisselkoers 
van de dollar in roepies, waardoor uiteindelijk Indiase burgers nog meer 
voor goud en gouden sieraden uit de VS moeten gaan betalen.”  
 
Gebruik bron 2. 

3p 26 Leg uit hoe de renteverhoging in de VS ertoe kan leiden dat goud en 
gouden sieraden uit de VS voor kopers in India duurder worden.  
Gebruik ongeveer 60 woorden. 
 
 

einde  
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Opgave 1 
 
bron 1 bedrijfseconomische gegevens van Ferrygood   
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P  0,12Q  62,4 
MO  0,24Q  62,4 
TK  12Q  2.000  
 
P  prijs van een retourticket in euro’s 
Q  gevraagde hoeveelheid retourtickets in duizendtallen 
GO  gemiddelde opbrengst (P) 
MO  marginale opbrengst 
MK  marginale kosten 
TK  totale kosten in duizenden euro’s 
 
 
bron 2 matrix van marktaandelen op basis van afzet (in procenten) 
 

 Budgetboot 
prijs gelijk prijs verlagen 

Ferrygood prijs gelijk 68 ; 32 59 ; 41 

prijs verlagen 76 ; 24 68 ; 32 
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Opgave 2 
 
bron 1 samenstelling inkomen in Nederland, 2010 
 

 totaal 

bedrag 

 mln euro 

Inkomen uit arbeid 296.472 

Inkomen uit onderneming en vermogen   17.494 

....(A)….                   313.966 

  

Uitkeringen inkomensverzekeringen 80.787 

Uitkeringen sociale voorzieningen 12.833 

Overige persoonsgebonden 

overdrachten 

  2.886 

….(B)….                      96.506 

  

Premies inkomensverzekeringen 77.466 

Premies ziektekostenverzekeringen 44.979 

Belastingen op inkomen en vermogen 

Totale heffing 

43.666 

                   166.111 

 

(A)  (B)  Totale heffing  ….(C)….                    244.361 
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bron 2 Parade van Pen in 2010   
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Toelichting  
 De lengte van een persoon is evenredig aan zijn of haar inkomen. 
 Het gemiddelde inkomen van € 23.300 van een persoon is precies 

gelijk aan de gemiddelde lengte van 1,74 meter van die persoon.  
 De parade duurt 60 minuten.  
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Opgave 3 
 
bron 1 voorgenomen maatregelen van twee zorgverzekeraars om 

de uitgaven aan ziektekosten te beperken 
 

zorgverzekeraar voorgenomen maatregel 
Benadis Benadis laat nieuwe klanten online een vragenlijst 

invullen. Verzekerden die een gezonde levensstijl 
weergeven krijgen een cadeau naar keuze of een 
premiekorting op hun aanvullende verzekering. 

Vizaget Vizaget introduceert een no-claimkorting voor de 
aanvullende verzekeringspakketten. Indien een 
verzekerde in een jaar geen vergoeding voor gemaakte 
ziektekosten claimt, krijgt hij het jaar daarop een no-
claimkorting. 

 
 
bron 2 uitgaven aan gezondheidszorg 
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bron 3 prijsindexcijfers van uitgaven gezondheidszorg (2001  100) 
 
2002 102,3 2007 114,6 

2003 104,7 2008 117,3 

2004 107,1 2009 120 

2005 109,5 2010 122,7 

2006 112 2011 125,5 
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Opgave 4 
 
bron 1 botermarkt in Denemarken 
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bron 2 antwoordmogelijkheden bij vraag 20 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

prijs (P)
(€ per kilo)

hoeveelheid boter (Q)
(miljoenen kilo’s)

aanbod met accijns

aanbod zonder accijns

vraag

0 1 2 3 4 5 6 7 8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

prijs (P)
(€ per kilo)

hoeveelheid boter (Q)
(miljoenen kilo’s)

aanbod met accijns

aanbod zonder accijns

vraag

grafiek 1 grafiek 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

prijs (P)
(€ per kilo)

hoeveelheid boter (Q)
(miljoenen kilo’s)

aanbod met accijns

aanbod zonder accijns

vraag

0 1 2 3 4 5 6 7 8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

prijs (P)
(€ per kilo)

hoeveelheid boter (Q)
(miljoenen kilo’s)

aanbod met accijns

aanbod zonder accijns

vraag

grafiek 3 grafiek 4

 

Pagina: 197Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1022-a-16-1-b 7 / 7 lees verder ►►►

Opgave 5 
 
bron 1 twitter en de goudprijs  
 
In onderstaand figuur worden de meest voorkomende onderwerpen in 
tweets van Indiase burgers grafisch weergegeven (‘trending topics’). Hoe 
groter de cirkel, des te vaker komt het onderwerp in tweets voor. 
 
Een aantal tweets van Indiase burgers met daarin het woord ‘goud’ zijn 
weergegeven. 
 

* geldeenheid in India

India 

goud 

sparen

roepie *

inflatie 
Aishwarya uit india schreef: 
Bijna trouwen! Wil mooie
gouden sieraden dragen en
moet bruidsschat meenemen.
Maar goud uit de VS is sinds 
januari zo duur! 
 

 

Chudamani uit India schreef: 
Met die hoge inflatie kan ik 
beter mijn spaarrekening 
opheffen en mijn roepies
in goud omzetten. 

 

Balamani uit India schreef: Ik 
heb toch in de VS goud
gekocht, want die roepie blijft 
maar zakken..!

 
 
 
bron 2 uit een krant…   
 

Fed verhoogt rente in VS
Na jaren van renteverlagingen heeft de centrale 
bank (Fed) van de Verenigde Staten aangekondigd 
de rente te verhogen.
De Amerikaanse economie is herstellende van de 
kredietcrisis en volgens de voorzitter van de Fed is 
stimulering via een lage rente niet meer nodig.
De voorzitter verwacht dat de renteverhoging zal 
leiden tot kapitaalimport vanuit landen zoals India.

 
 

einde  
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Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 16:30 uur
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Opgave 1 
 
Grand Canyon  
In zijn jaarlijkse toespraak tot het volk bracht de Amerikaanse president 
Barack Obama de groeiende kloof in de inkomens- en 
vermogensverdeling in zijn land ter sprake. 
 

 
 
Een ongelijke vermogensverdeling leidt tot een ongelijke 
inkomensverdeling omdat mensen uit hun vermogen inkomen 
ontvangen, zoals rente. 
 

1p 1 Is vermogen een voorraadgrootheid of een stroomgrootheid? 
 

1p 2 Leg uit dat een ongelijke inkomensverdeling kan leiden tot een ongelijkere 
vermogensverdeling. 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 3 Welke verdeling was in 2012 in de VS ongelijker, de primaire 
inkomensverdeling of de vermogensverdeling? Licht je keuze toe. 
 
In 2012 bedroeg het totale vermogen in de Verenigde Staten 
54.000 miljard dollar, verdeeld over 300 miljoen inwoners.  
 
Gebruik bron 2. 

2p 4 Toon met een berekening aan dat gemiddeld per inwoner de 10% rijkste 
inwoners 30 maal zoveel vermogen hadden als de overige 90% van de 
inwoners.  
 
President Obama vraagt zijn minister van Financiën om een 
beleidsvoorstel met maatregelen die een nivellerend effect hebben op 
zowel de primaire als de secundaire inkomensverdeling. 
 

2p 5 Geef namens de minister een beschrijving van 
− een overheidsmaatregel die een nivellerend effect heeft op de 

primaire inkomensverdeling en 
− een overheidsmaatregel die een nivellerend effect heeft op de 

secundaire inkomensverdeling. 
 

In 2012 bezit in de VS 10% van de 
mensen ruim drie kwart van het 
totale vermogen. Meer vermogen 
leidt tot meer inkomen en meer 
inkomen leidt tot meer vermogen. 
Het aanpakken van de ongelijkheid 
is mijn ambitie voor de komende 
jaren.
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Opgave 2 
 
De prijs van snelheid 
4G is de nieuwe standaard voor mobiel internet geworden. Door de 
nieuwe technologie kan er tot tien keer sneller data worden gestreamd. 
Dat betekent razendsnel browsen, foto’s uploaden en streamen van 
muziek en filmpjes. Momenteel zijn er acht telecombedrijven die 4G-
abonnementen in diverse bundels (sms-en, belminuten en mobiel internet) 
aanbieden. 
 

1p 6 Is er bij het aanbieden van 4G-abonnementen sprake van een heterogeen 
oligopolie of een homogeen oligopolie? Licht je keuze toe. 
 
In een directievergadering van één van de aanbieders van 4G ontstaat het 
volgende gesprek. 
 
De algemeen directeur:  
“Bij de huidige prijs van een 4G-abonnement hebben we bijna 17 jaar 
nodig om de miljardeninvestering van de 4G-licentie terug te verdienen. 
Om de omzet te verhogen en de terugverdienperiode te verkorten stel ik 
voor de abonnementsprijs te verhogen.”  
 
De financieel directeur:  
“Dat lijkt mij niet verstandig. Omdat de vraag prijselastisch is, moeten we 
de abonnementsprijs juist verlagen om de omzet te verhogen.”  
 
De marketingmanager:  
“Wij zijn actief op een markt van oligopolie en dan kan zowel het verhogen 
als het verlagen van de prijs leiden tot minder omzet.” 
 

1p 7 Leg de reactie van de financieel directeur uit.  
2p 8 Leg de reactie van de marketingmanager uit.  

 
Na enige tijd blijkt dat de prijzen van alle 4G-abonnementen stijgen. De 
mededingingsautoriteit heeft aangekondigd onderzoek te doen naar 
eventuele prijsafspraken. Prijsafspraken kunnen namelijk leiden tot 
maatschappelijk welvaartsverlies.  
 

2p 9 Leg uit dat het maken van prijsafspraken op deze markt via verandering 
van het consumentensurplus en het producentensurplus kan leiden tot 
maatschappelijk welvaartsverlies.  
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Door de komst van de 4G-netwerken neemt de vraag van huishoudens 
naar internet via de kabel af. Momenteel voorzien twee kabelbedrijven 
ongeveer 7 miljoen huishoudens van vaste internetaansluitingen via de 
kabel. Beide bedrijven willen de concurrentie met de aanbieders van 4G-
netwerken aangaan en overwegen een alternatief voor mobiel internet 
aan te bieden: een landelijk dekkend netwerk van wifi-hotspots via de 
kabel.  
De mededingingsautoriteit beschikt over gegevens over de plannen van 
beide kabelbedrijven (zie bron 1, 2 en 3).  
 
Gebruik bron 1 en 2 

2p 10 Laat met een berekening zien dat de winst van Megabit € 1.420 miljoen 
bedraagt indien Megabit wel en Interbyte niet overgaat tot de aanleg van 
mobiel internet via wifi-hotspots. 
 
De mededingingsautoriteit stelt: “Uit de pay-offmatrix blijkt dat beide 
bedrijven in een gevangenendilemma terecht kunnen komen. Indien beide 
bedrijven een uitweg zoeken uit dat dilemma kan dat nadelig zijn voor de 
mobiele-internetgebruiker.” 
 
Gebruik bron 3 

3p 11 Leg de stelling van de mededingingsautoriteit uit. Gebruik daarbij de 
volgende stappen: 
− bepaal eerst de dominante strategie van beide kabelbedrijven; 
− leg vervolgens uit dat er sprake is van een gevangenendilemma; 
− beargumenteer tenslotte dat de uitweg uit het dilemma nadelig kan zijn 

voor de mobiele-internetgebruiker. 
Gebruik ongeveer 50 woorden. 
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Opgave 3 
 
Roebel in de val  
Rusland is een belangrijk exportland van olieproducten. Doordat in 2014 
de wereldmarktprijs voor olie aanzienlijk was gedaald, liepen de 
ontvangsten uit export in Rusland sterk terug. De koers van de Russische 
roebel zette een daling in waar geen einde aan leek te komen. Als gevolg 
hiervan zagen Europese exportbedrijven hun concurrentiepositie ten 
opzichte van lokale bedrijven in Rusland verslechteren. In verband met 
de koersdaling van de roebel nam de inflatie in Rusland ondertussen toe.  
In datzelfde jaar werd Rusland getroffen door economische 
strafmaatregelen van de kant van de EU vanwege de rol die het land 
speelde in het conflict in het buurland Oekraïne. Rusland reageerde met 
een boycot van zuivel, vlees, vis en fruit uit de EU. Als gevolg hiervan 
namen deze producten in Rusland nog extra in prijs toe. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 12 Bereken met hoeveel eurocent de waarde van de roebel is gedaald 
tussen 1 januari 2014 en 22 november 2014. 
 

2p 13 Leg uit dat de koersdaling van de roebel heeft kunnen leiden tot een 
verslechtering van de concurrentiepositie van Europese exportbedrijven 
ten opzichte van lokale bedrijven in Rusland 
 

1p 14 Verklaar de extra prijsstijging van zuivel, vlees, vis en fruit in Rusland als 
gevolg van de boycot.  
 
Om de koersdaling van de roebel tegen te gaan, nam de Russische 
Centrale Bank de volgende maatregelen: 
− oktober 2014: interventies (aan- en verkopen) op de valutamarkt; 
− 3 november 2014: verhoging van het officiële rentetarief tot 9,5%. 
 

2p 15 Leg uit dat door verhoging van de rente de koersdaling van de roebel kon 
worden beperkt.  
 
Gebruik bron 2. 

2p 16 Vond de valuta-interventie in 2014 plaats op 27 of op 29 oktober? 
Verklaar het antwoord.  
 
Olieproducten worden wereldwijd afgerekend in Amerikaanse dollars. 
Door de aanhoudende daling van de olieprijs werd het voor de Russische 
Centrale Bank in de volgende jaren steeds moeilijker om via interventies 
op de valutamarkt de koersdaling van de roebel tegen te gaan. 

2p 17 Verklaar dat het voor de Russische Centrale Bank steeds moeilijker werd 
om via interventies op de valutamarkt de koersdaling van de roebel tegen 
te gaan.  
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Opgave 4 
 
Is participeren te stimuleren?  
Uit een onderzoeksrapport naar het Nederlands emancipatiebeleid (2014):   
 
Het emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid was in de periode 
2001-2012 gericht op het verhogen van deelname van vrouwen aan 
betaalde arbeid. Vooral in de levensfase dat vrouwen kinderen krijgen, 
bleek de arbeidsdeelname sterk af te nemen. Het gevolg was dat een 
groot deel van de moeders volgens de definitie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) niet economisch zelfstandig was.  
 
 
Diana is 38 jaar, gescheiden en heeft een baan waarmee ze bruto € 500 
per maand verdient. Daarnaast verhuurt ze een kamer aan een student 
voor € 300 per maand. Haar voormalige echtgenoot betaalt haar € 350 
alimentatie per maand.  
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 18 Bepaal met een berekening of Diana volgens de definitie van het CBS 
economisch zelfstandig is of niet. 
 
 
Een conclusie uit het rapport: 
Met name moeders met een middelbaar onderwijsniveau hebben profijt 
gehad van het overheidsbeleid in de periode 2001-2012 om de 
arbeidsdeelname van moeders te verhogen. 
 
 

1p 19 Noem een overheidsmaatregel waardoor de arbeidsdeelname van 
moeders kan toenemen.  
 
Gebruik bron 3. 

2p 20 Onderbouw de bovenstaande conclusie uit het rapport met behulp van 
een berekening voor elke groep.  
 
 
Een ander fragment uit het rapport: 
Veel hoogopgeleide vrouwen stromen niet door naar de top van het 
bedrijfsleven. De gedragscode ‘Vrouwen naar de Top’ kan gezien worden 
als een vorm van zelfbinding van de ondertekenende bedrijven, vooral als 
deze hun deelname en de stand van zaken ten aanzien van het gestelde 
doel publiceren in hun jaarverslag en op hun website.  
 
 
Gebruik bron 4.  

2p 21 Leg uit dat vooral door de publicatie in het jaarverslag en op de website 
de ondertekening van de gedragscode ´Vrouwen aan de top´ kan werken 
als een vorm van zelfbinding. 
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Opgave 5 
 
Accijnzen, de grens bereikt?   
In de periode 2002 tot en met 2012 is de accijns op een flesje bier met 
ruim 78% verhoogd. Volgens de Vereniging van Bierbrouwers (VvB) 
hebben de accijnsverhogingen geleid tot prijsverhogingen en 
omzetdalingen van flesjes bier in de supermarkten. Omdat de VvB wil dat 
de laatste accijnsverhoging door de staatssecretaris van Financiën wordt 
teruggedraaid, heeft de vereniging onderzoek laten uitvoeren naar de 
gevolgen van de accijnsverhogingen. 
 

1p 22 Gaat de VvB uit van een prijselastische of prijsinelastische vraag naar 
flesjes bier? Verklaar het antwoord op basis van bovenstaande tekst.  
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 23 en 24. 

2p 23 Noem een ander soort belasting waarvan de Nederlandse overheid de 
opbrengst kan mislopen als gevolg van het grenseffect. Licht het 
antwoord toe. 
 

1p 24 Neem de tekst in bron 1 bij het substitutie-effect over op je antwoordblad 
en vul deze zo aan dat dit effect juist wordt weergegeven.  
 
Gebruik bron 2 en 3. 

2p 25 Bereken hoeveel procent de verkoopprijs van een flesje bier in Nederland 
hoger is dan in Duitsland als de toegevoegde waarde in beide landen gelijk is.  
 
De staatssecretaris van Financiën is niet van plan de laatste 
accijnsverhoging op een flesje bier terug te draaien en doet de volgende 
twee uitspraken. 
 
uitspraak 1: 
“De prijs van een flesje bier is in de periode 2002 - 2012 minder gestegen 
dan de consumentenprijsindex.” 
uitspraak 2: 
“De bierconsumptie is de afgelopen periode gedaald omdat de 
leeftijdsgrens, waarop alcohol mag worden geconsumeerd, is verhoogd.” 
 
Gebruik uitspraak 1 en bron 4. 

2p 26 Is uitspraak 1 van de staatssecretaris juist? Licht het antwoord toe met 
een berekening  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Gebruik uitspraak 2.  
2p 27 Maak de onderstaande tekst economisch correct. 

Als gevolg van de accijnsverhoging zal de …(1)… van een flesje bier 
…(2)… verschuiven. 
Als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens waarop alcohol 
geconsumeerd mag worden zal de …(3)… van flesjes bier …(4)… 
verschuiven. 
Kies uit: 
bij (1) aanbodlijn / vraaglijn 
bij (2) naar boven / naar beneden / niet 
bij (3) aanbodlijn / vraaglijn 
bij (4) naar links / naar rechts / niet 
 
 

einde  
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnenboekje 
 

 

tijdvak 2
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Opgave 1 

 
bron 1  primaire inkomensverdeling in de VS in 2012 
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bron 2  Vermogensverdeling in de VS in 2012 
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Opgave 2 

 
bron 1  omzet en marktaandelen  
 

Huidige situatie bij de kabelbedrijven: 

− Omzet op de gehele markt van internet via de kabel bedraagt 
€ 3 miljard.  

− Megabit heeft op basis van de omzet een marktaandeel van 60% 
− Interbyte heeft op basis van de omzet een marktaandeel van 40% 
 

Nieuwe situatie: 

− Indien Megabit het landelijk dekkend wifi-netwerk op de markt brengt 
(en Interbyte niet) zal de omzet van Megabit met € 600 miljoen stijgen.  

− Indien Interbyte het landelijk dekkend wifi-netwerk op de markt brengt 
(en Megabit niet) zal de omzet van Interbyte met € 600 miljoen stijgen.  

 

 
 
bron 2 jaarlijkse kosten per kabelbedrijf voor een landelijk 

dekkend netwerk van wifi-hotspots  
 

constante kosten € 500 miljoen 

variabele kosten  20% van de totale omzet 

 
 
bron 3 pay-offmatrix  

(winst in miljoenen euro’s bij het wel of niet op de markt 
brengen van een landelijk dekkend netwerk van wifi-hotspots) 

 

 Interbyte 
niet wel 

Megabit niet 1.298 ; 721 1.221 ; 940 

wel 1.420 ; 532 1.276 ; 684 
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Opgave 3 

 
bron 1  index koers euro in roebel   
  1 januari 2010 (index = 100): 1 euro = 40 roebel 
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bron 2 koers euro in roebel van 24 oktober tot 6 november 2014 
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Opgave 4 

 
bron 1   definities van het CBS 
 
 
Economisch zelfstandig: de situatie waarbij het persoonlijk bruto-
inkomen uit primaire inkomensbronnen hoger is dan 70% van het netto-
minimumloon. 
 
Alimentatie: financiële bijdrage van een gescheiden persoon aan het 
levensonderhoud van zijn/haar kind(eren) en/of aan dat van de ex-partner 
 
Arbeidsdeelname: deel van de bevolking dat deelneemt aan betaalde 
arbeid 
 
 
bron 2   minimumloon in 2014 
 
De hoogte van het minimumloon hangt tot een leeftijd van 23 jaar af van 
de leeftijd.  
 

Bedragen minimumloon per 1 januari 2014 

Leeftijd Bruto per jaar * Netto per jaar * 

23 jaar en ouder € 17.827,20 € 15.567,96 

22 jaar € 15.153,00 € 13.325,04 

21 jaar € 12.924,60 € 11.452,56 

20 jaar € 10.963,80 €  9.803,76 

19 jaar €   9.359,40 €  8.458,44 

18 jaar € 8.111,40 € 7.437,36 

17 jaar € 7.041,60 € 6.738,60 

16 jaar € 6.150,60 €  6.150,60 

15 jaar €  5.348,40 € 5.348,40 
 

*  Bij een volledige werkweek, op basis van 12 maanden 
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bron 3   arbeidsdeelname van moeders naar onderwijsniveau  
   2001-2012 
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bron 4  gedragscode ‘Vrouwen naar de Top’, opgesteld door het 

bedrijfsleven 
 
In de gedragscode ‘Vrouwen naar de Top’ staat dat de ondertekenaars 
van deze code ernaar streven binnen vijf jaar minstens 30% van de 
topfuncties in hun bedrijf te laten vervullen door vrouwen.  
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Opgave 5 

 
bron 1 conclusies uit het onderzoek  
 
Accijnsverhogingen op flesjes bier leiden tot een omzetdaling bij 
supermarkten en tot minder belastingopbrengsten, zoals btw en accijns, 
bij de Nederlandse overheid. Dit wordt veroorzaakt door het grenseffect 
en het substitutie-effect. 
grenseffect:  
bij een doorberekening van de accijnsverhoging in de prijs van een flesje 
bier zullen consumenten een deel van hun bieraankopen bij supermarkten 
over de grens in Duitsland en België gaan doen. 
substitutie-effect:  
bij een doorberekening van de accijnsverhoging in de prijs van een flesje 
bier zullen consumenten…  
 
 
bron 2  opbouw van de verkoopprijs per flesje bier van 0,3 liter in 

2012 
 

btw*

accijns

toegevoegde
waarde

........

........

€ 0,27

 
 
* btw wordt berekend over het totaal van de toegevoegde waarde en accijns 
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bron 3  accijnstarieven en btw-percentages in Nederland, België en 
  Duitsland in 2012 
 
Land Accijns per 100 liter bier btw % bier 

Nederland € 35,90 21 % 

België € 20,33 21 % 

Duitsland € 9,44 19 % 

 
 
bron 4  prijsontwikkeling van een flesje bier en het CPI,   

periode 2002 - 2012 
 

103,5

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2000 20042002 2006 2010 20122008

indexcijfers
(2006 = 100)

jaar
consumentenprijsindex (CPI)
indexcijfer gemiddelde prijs flesje bier

100

94,0

111,9

120,0

Legenda:

 
 

einde  
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Examen HAVO  

2015 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 11 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De vervuiler betaalt, … maar hoeveel? 
In de gemeente Berndonk wordt het huishoudelijk 
afval opgehaald door de gemeentelijke 
ophaaldienst. Dit afval wordt door de inwoners 
gescheiden in groente-, fruit- & tuinafval (gft-afval) 
en restafval. De inwoners gebruiken twee 
afvalcontainers: een groene voor gft-afval en een 
grijze voor restafval. Om de totale hoeveelheid 
huishoudelijk afval te beperken werkt de gemeente 
met een combinatie van twee tarieven: 
 een tarief per keer dat een container wordt 

geleegd, en 
 een tarief per kilo aangeboden afval.     

 
2p 1 Leg uit op welke twee manieren deze methode van heffen de inwoners 

van Berndonk stimuleert om minder huishoudelijk afval te produceren. 
 

2p 2 Welk van beide tarieven zal effectiever zijn in het beperken van de totale 
hoeveelheid huishoudelijk afval? Verklaar het antwoord. 
 
De gemeente Berndonk wil de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk 
afval in 2011 verder beperken. Er ligt een voorstel om per soort afval een 
verschillend tarief per kilo te hanteren. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het verschil in tariefelasticiteit: zie bron 1. De gemeente wil 
dat de totale hoeveelheid gft-afval daalt met 450.000 kilo en dat de totale 
hoeveelheid restafval daalt met 1.500.000 kilo. Het tarief per kilo gft-afval 
wordt voor 2011 vastgesteld op € 0,16. 
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1.  

2p 3 Moet het tarief per kilo restafval hoger of lager worden dan € 0,16? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.  
 
Een gemeenteraadslid is het niet eens met het voorstel: “De verhoging 
van de afvaltarieven zal leiden tot negatieve externe effecten in de 
gemeente Berndonk.” 

2p 4 Geef een verklaring voor de redenering van het gemeenteraadslid.  
 
 

Pagina: 216Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-15-1-o 3 / 11 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Uitblazen in Japan  
 
uit een krant, februari 2012: 
De Japanse economie kampt al jarenlang met recessie en deflatie. 
Ondanks de deflatie is het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans eind januari 2012 opgelopen tot 1.475 miljard Japanse 
yen. Dit oplopende tekort is ontstaan doordat de exportwaarde in de 
maand januari met 9,3% daalde tot 4.510 miljard yen, terwijl de 
importwaarde in die maand met 10% groeide. Met name de economische 
crisis in de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de dure yen hebben dit 
tekort veroorzaakt. 
 
 

2p 5 Bereken de importwaarde van Japan begin januari 2012. 
 

2p 6 Leg uit dat zowel de economische crisis in de VS als een dure yen kan 
leiden tot een tekort op de lopende rekening van de Japanse 
betalingsbalans. 
 
Sinds de jaren negentig kende Japan een periode van zichzelf 
versterkende deflatie. Als oorzaken van deflatie valt te denken aan:  
 technologische ontwikkelingen 

Door procesinnovatie is het aanbod van bijvoorbeeld mobieltjes enorm 
gegroeid.  

 kredietschaarste 
Begin jaren negentig verhoogde de Japanse centrale bank de rente. 
Hierdoor daalde de omvang van de geldhoeveelheid.  

 
2p 7 Leg met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher uit onder welke 

twee voorwaarden een daling van de geldhoeveelheid leidt tot deflatie.  
2p 8 Leg uit hoe deflatie kan leiden tot verdere deflatie. 

 
 
uit een krant, januari 2013: 
Om de recessie, de dure yen en uiteindelijk de deflatie aan te pakken, 
heeft de nieuwe premier van Japan een omvangrijk stimuleringspakket 
aangekondigd: er worden met nieuw bijgedrukt geld Amerikaanse dollars 
aangekocht en de overheidsuitgaven worden met 10,3 biljoen yen 
verhoogd. Dat laatste is volgens de Japanse premier effectiever dan het 
verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting.  
 
 

2p 9 Leg uit dat het verhogen van de overheidsuitgaven een effectievere 
manier is om deflatie te bestrijden dan het verlagen van de tarieven van 
de inkomstenbelasting. 
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Gebruik bron 1. 
2p 10 Maak van het schema in bron 1 een economisch juiste redenering.  

Doe het als volgt: 
 schrijf de letters a tot en met e op; 
 schrijf achter elke letter het juiste economische verschijnsel. 
Kies uit: 
1 Japanse export neemt toe 
2 binnenlandse bestedingen Japan stijgen 
3 wisselkoers yen ten opzichte van dollar daalt 
4 import voor Japan wordt duurder 
5 laagconjunctuur slaat om in hoogconjunctuur  
 
 

Opgave 3 
 
Herverdeling herverdeeld 
In Nederland dragen de gezinshuishoudens gemiddeld ruim 40 cent van 
elke verdiende euro af aan de overheid in de vorm van belastingen en 
sociale premies. We spreken dan van een lastendruk van méér dan 40%. 
De opbrengst uit deze lasten wordt door de overheid ingezet voor 
meerdere doeleinden: 
 de productie van collectieve goederen; 
 het realiseren van een evenwichtige arbeidsmarkt; 
 herverdeling van de inkomens.  
 
Gebruik bron 1. 

3p 11 Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
Door de productie van collectieve goederen ontstaat meestal een …(1)… 
extern effect. Hierbij kan een gevangenendilemma ontstaan. Dat kan in 
een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid met een spelmatrix 
(zie bron 1) duidelijk worden gemaakt. Uit deze matrix blijkt dat 
gezinshuishouden A …(2)… zal bijdragen en dat gezinshuishouden B 
…(3)… zal bijdragen als gevolg van …(4)…. Er zal dus … (5)… moeten 
plaatsvinden voor productie van het collectieve goed.  
Kies uit: 
bij (1) positief / negatief 
bij (2) wel / niet 
bij (3) wel / niet 
bij (4) meeliftgedrag / zelfbinding 
bij (5) averechtse selectie / collectieve dwang 
 
Om evenwicht op de arbeidsmarkt te realiseren kondigt de overheid een 
maatregel aan om de belasting op consumptie te verhogen en de 
belasting op arbeid te verlagen. De minister van Financiën geeft als 
motivering: “Dalende loonkosten in een open economie zoals de 
Nederlandse kunnen leiden tot extra werkgelegenheid.” 

2p 12 Leg de motivering van de minister uit. 
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Een econoom die onlangs onderzoek heeft gedaan naar het effect van 
belastingheffing op de inkomensverdeling van gezinshuishoudens, wil de 
minister per brief informeren wat de mogelijke gevolgen zijn van de 
aangekondigde maatregel. Enkele gegevens die de econoom heeft 
gebruikt in zijn onderzoek staan in bron 2 en bron 3.  
 
Gebruik bron 2.  

2p 13 Zijn de netto-inkomens genivelleerd of gedenivelleerd ten opzichte van de 
bruto-inkomens? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening 
van de inkomensverhoudingen.  
 
De econoom begint zijn brief als volgt: 
“Excellentie, u bent van plan de directe belastingen (op arbeid) te 
verlagen en de indirecte belastingen (op consumptie) te verhogen. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat deze belastingmaatregel gevolgen heeft voor de 
inkomensverdeling in Nederland. Ik zal toelichten waarom ….” 
 
Gebruik bron 3. 

3p 14 Schrijf het vervolg van de brief aan de minister van Financiën. In de brief 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 de mate van nivellering door enerzijds de directe en anderzijds de 

indirecte belastingheffing in de uitgangsituatie; 
 de mate van nivellering van de totale lastendruk in de uitgangsituatie; 
 het uiteindelijke gevolg van de aangekondigde nieuwe 

belastingmaatregel op de inkomensverdeling in Nederland. 
Gebruik ongeveer 80 woorden. 
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Opgave 4 
 
Gezond koppelen in België 
In 2011 is de algemene prijsstijging in België 3,5 procent. Dat is hoger 
dan het gemiddelde van 2,2 procent in de Europese Unie (EU). Door de 
economische crisis zijn de nominale lonen in de EU-landen gemiddeld 
gelijk gebleven. In België is dat niet het geval omdat de meeste lonen, 
pensioenen en sociale uitkeringen gekoppeld zijn aan de 
gezondheidsindex. Dit is een prijsindexcijfer dat gebaseerd is op de 
consumentenprijsindex (CPI), maar dat geen rekening houdt met 
prijsontwikkelingen van alcoholhoudende dranken, tabak, benzine en 
diesel. 
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst. 

2p 15 Maak de onderstaande zinnen economisch correct. 
In de EU-landen is de gemiddelde koopkracht van het loon in 2011 
…(1)….  
Aan onderhoud van de woning geeft een gemiddeld Belgisch huishouden 
…(2)… aan hotels, cafés en restaurants. 
De prijzen van communicatie zijn in België in 2005 ten opzichte van het 
basisjaar …(3)…. 
Kies uit: 
bij (1) gedaald / gelijk gebleven / gestegen 
bij (2) evenveel uit als / meer uit dan / minder uit dan 
bij (3) gedaald / gelijk gebleven / gestegen 
 
Gebruik bron 1. 

2p 16 Leg uit, zonder een berekening te maken, dat de gezondheidsindex in 
2005 gelijk is aan het CPI in 2005. 
 
Een Belgische producent van computersoftware, gevestigd in Luik, heeft 
100 werknemers. De meeste werknemers wonen in Vlaanderen en 
moeten dagelijks met auto of motor een flinke afstand rijden. Ze 
ontvangen geen reiskostenvergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte 
van de brutolonen gaat het bedrijf elk jaar uit van koppeling aan de 
gezondheidsindex. Zo steeg het gemiddelde brutoloon van een 
werknemer van € 35.000 in 2005 naar € 41.125 in 2011. Toch klagen de 
werknemers dat in hun geval de koopkracht van het brutoloon in die 
betreffende periode is gedaald.  
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst bij vragen 17 en 18. 

2p 17 Bereken de gezondheidsindex 2011, met 2004 als basisjaar.  
2p 18 Geef met behulp van de getallen in bron 1 een verklaring voor de klacht 

van de werknemers van de softwareproducent. 
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De sociale partners in België verschillen van mening over de koppeling 
van de lonen. De werkgeversorganisaties willen de lonen ontkoppelen van 
de prijsontwikkelingen, maar de vakbonden willen de koppeling 
handhaven. Tijdens een overleg ontstaat de volgende discussie tussen 
een woordvoerster van de werkgeversorganisaties en een woordvoerder 
van de vakbonden:   
 

Afschaffing van de koppeling
zal, bij gelijkblijvende
arbeidsproductiviteit, leiden tot
behoud van werkgelegenheid.

Handhaving van de koppeling
kan, juist nu we in een
economische crisis zitten,
bijdragen tot behoud van
werkgelegenheid in België. Ik
zal u uitleggen hoe dat zit...

 
 

2p 19 Schrijf het vervolg van de uitspraak van de woordvoerder van de 
vakbonden.  
Gebruik ongeveer 40 woorden. 
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Opgave 5 
 
Kiezen voor aanvulling of aftrek       
Om de premies laag te houden is iedereen in Nederland 
verplicht verzekerd voor medische basiszorg. De 
overheid bepaalt wat die basiszorg inhoudt. Zo worden 
tandartskosten vergoed tot een leeftijdsgrens van 
18 jaar. Na het bereiken van die leeftijd zijn er twee 
alternatieven: 
1 een aanvullende tandartsverzekering afsluiten; 
2 tandartskosten zelf betalen en opgeven als fiscale 

aftrekpost.  
 

2p 20 Leg met verwijzing naar het begrip averechtse selectie uit dat bij een 
verplichte medische basiszorgverzekering de premies naar verwachting 
lager zullen uitvallen dan wanneer die verzekering vrijwillig is. 
 

2p 21 Maak van de onderstaande tekst een juiste economische redenering. 
Een persoon met risicoavers gedrag zal kiezen voor …(1)…. Vanwege 
…(2)… kunnen zorgverzekeraars, als er een aanvullende verzekering 
wordt aangevraagd, vragen naar een tandartsverklaring over de staat van 
het gebit. Ook kan een zorgverzekeraar om …(3)… te voorkomen 
gebruikmaken van premiedifferentiatie. 
Kies uit: 
bij (1) alternatief 1 / alternatief 2  
bij (2) asymmetrische informatie / verplichte solidariteit 
bij (3) moral hazard (risico op moreel wangedrag) / verzonken kosten 
 
Esmée is 25 jaar en heeft veel problemen met haar tanden. Ze is van plan 
haar hele gebit te laten opknappen door een tandarts. Een volledige 
behandeling zal twee jaar duren en kost € 800 per jaar. Ze overweegt of 
ze een aanvullende verzekering zal afsluiten dan wel de kosten op te 
geven als aftrekpost.  
 
Bij zorgverzekeraar Ontzorg heeft Esmée de keuze uit twee aanvullende 
verzekeringen (zie bron 1). Bij de Tiptoptand-polis zal haar maandelijkse 
premie € 50 bedragen. Bij de Bonus-maluspolis is de maandelijkse 
basispremie € 50 en wordt ze ingedeeld in trede 5. Stel dat Esmée één 
van deze polissen wil afsluiten voor zowel 2014 als 2015. 
 
Gebruik bron 1. 

3p 22 Laat met een berekening zien dat de Bonus-maluspolis het meest 
voordelig is voor Esmée.  
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Esmée berekent of het gunstiger is als ze de tandartskosten als fiscale 
aftrekpost opgeeft. Op de site van de belastingdienst vindt ze de 
voorwaarden (zie bron 2).  
 
Gebruik bron 2 en 3. 

2p 23 Bereken voor Esmée het belastingvoordeel voor 2014 indien ze besluit de 
tandartskosten als aftrekpost op te geven in box 1. 
 
Esmée twijfelt en besluit de polisvoorwaarden van haar medische 
basiszorgverzekering nog eens goed door te lezen. Ze ontdekt dat 
chirurgische tandheelkundige hulp en kunstgebitten wel gedekt worden in 
de basispolis. Esmée besluit daarom haar gebit niet te laten opknappen 
door een tandarts maar nog een jaartje te wachten, waardoor de staat van 
haar gebit verslechtert en chirurgische tandheelkundige hulp is vereist. 
 

1p 24 Is er in het geval van Esmée sprake van moral hazard? Geef een 
argument voor het antwoord. 
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Opgave 6 
 
Werkt de arbeidsmarkt?  
 
fragment uit het onderzoeksrapport World of Work 2012: 
De banencrisis in Japan, de Verenigde Staten en Europa die is ontstaan 
als gevolg van de kredietcrisis in 2008 wordt problematischer. In 2011 
bedraagt de werkgelegenheidsgroei in deze gebieden gemiddeld 0,1% en 
blijft daarmee ver achter bij de gemiddelde economische groei van 2,2%. 
Met name de situatie in Europa is alarmerend en vertoont geen tekenen 
van herstel op korte termijn. “Om de werkgelegenheidsgroei gelijke tred te 
laten houden met de economische groei moet er een aantal fundamentele 
maatregelen genomen worden”, aldus de directeur van het 
onderzoeksbureau. 
 
 
In een 5-havoklas worden onderdelen uit het rapport besproken. Drie 
leerlingen doen een bewering: 
 Fleur: “De banencrisis in 2011 heeft een conjuncturele oorzaak.” 
 Tim: “Indien er op de Europese arbeidsmarkt sprake was van 

volkomen concurrentie, zou er geen banencrisis zijn.” 
 Ruth: “De arbeidsmarkt voldoet niet aan alle kenmerken van volkomen 

concurrentie.” 
 
Gebruik het fragment uit het onderzoeksrapport. 

2p 25 Leg uit waarom de bewering van Fleur onjuist is. 
 

2p 26 Maak van onderstaande tekst een juiste uitleg voor de bewering van Tim. 
Stel dat er door de kredietcrisis van 2008 op de arbeidsmarkt een 
aanbodoverschot aan personen ontstaat. Het loon zal dan …(1)…. 
Hierdoor neemt de …(2)… arbeid toe omdat de bedrijven …(3)… gaan 
werken. Tevens zal de …(4)… arbeid afnemen doordat bijvoorbeeld 
jongeren langer doorstuderen. Zo ontstaat er een nieuw evenwicht op de 
arbeidsmarkt. 
Kies uit: 
bij (1) dalen / stijgen 
bij (2) aangeboden hoeveelheid / gevraagde hoeveelheid 
bij (3) arbeidsintensiever / kapitaalintensiever 
bij (4) aangeboden hoeveelheid / gevraagde hoeveelheid 
 

2p 27 Noem twee kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie en leg 
aan de hand daarvan uit dat de bewering van Ruth juist is. 
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De economieleraar van de 5-havoklas: “In het rapport staat dat er 
fundamentele maatregelen moeten worden genomen om de 
werkgelegenheidsgroei gelijke tred te laten houden met de economische 
groei. Een mogelijke maatregel is flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er is 
nu namelijk sprake van loonstarheid: ongeveer 95% van alle Nederlandse 
arbeidsovereenkomsten is collectief vastgelegd in cao’s. Tijdens een 
economische crisis blijft het afgesproken loon van kracht en ontstaat er 
een aanbodoverschot van personen met werkloosheid als gevolg.” 
 
Gebruik bron 1. 

2p 28 Welke grafiek geeft de redenering van de leraar over loonstarheid het 
best weer? 
 
 
 

einde  
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Opgave 1  
 
bron 1 gegevens afvalinzameling in de gemeente Berndonk in 2010 
 

 

 
* tariefelasticiteit geldt zowel voor 2010 als 2011 
 
 
 

aantal huishoudens 15.000 

gemiddelde hoeveelheid gft-afval per huishouden  300 kilo 

gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden  500 kilo 

tarief per keer legen  € 2,50 

tarief per kilo afval (gft- of restafval) € 0,15 

Afwisselend per week kan de groene of de grijze container aangeboden worden. 
Huishoudens in Berndonk zetten gemiddeld 40 keer per jaar een container aan de 
straat. 

tariefelasticiteit in de gemeente Berndonk* gft-afval restafval 

procentuele verandering aantal kilo's afval

procentuele verandering tarief per kilo
 1,5 0,5 

Pagina: 227Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-15-1-b 3 / 8 lees verder ►►►

Opgave 2  

 
bron 1 gevolgen van de maatregelen van de Japanse overheid op  
 de deflatie  
     

overheidsuitgaven
in Japan nemen toe

dollars kopen met
yens op valutamarkt

deflatie slaat
om in inflatie

a

c d

b

e
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Opgave 3 

 
bron 1 spelmatrix bij een collectief goed 
 

 gezinshuishouden B 

wel bijdragen niet bijdragen 

 
gezinshuishouden A 

wel bijdragen 15 15 20 50 

niet bijdragen 50 20 0 0 

 
Toelichting: 
 De opbrengst van het collectieve goed is 50 geldeenheden voor elk 

van beide gezinshuishoudens. 
 De productiekosten van het collectieve goed bedragen in totaal 70 

geldeenheden. 
 Er is hier sprake van een modelmatige situatie met slechts twee 

gezinshuishoudens. 
 
 
bron 2 verdeling bruto- en netto-inkomen gezinshuishoudens 

in de uitgangssituatie 
 

 
Toelichting: 
bruto-inkomen  inkomen vóór aftrek belasting en sociale premies 
netto-inkomen  inkomen na aftrek van directe belasting en sociale 
premies 
 
 
bron 3 lastendruk gezinshuishoudens in de uitgangssituatie 
 

 
Toelichting:  
lastendruk  te betalen lasten in procenten van het bruto-inkomen 

tienprocentsgroepen op 
basis van bruto-inkomen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

aandeel huishoudens 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 

aandeel bruto-inkomen 2 3 4 6 7 9 11 13 16 29 100% 

aandeel netto-inkomen 3 4 6 7 8 9 11 13 15 24 100% 

tienprocentsgroepen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

directe belasting en 
sociale premies 

18,3 19,1 20,6 24,9 28,9 30,4 31,7 32,7 33,6 35,1

indirecte belasting 23,7 21,3 15,9 13,8 12,7 11,0 11,1 10,0 8,4 5,9 

totale lastendruk 42,0 40,4 36,5 38,7 41,6 41,4 42,8 42,7 42,0 41,0
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Opgave 4  

 
bron 1 consumentenprijsindexcijfers (CPI) in België 
 2004  100  basisjaar 
 

 
 

  

categorie 

 

weging 

partieel 

prijsindexcijfer 

   2005 2011 

01 voeding en alcoholvrije dranken 174 99,7 121,5 

02 alcoholhoudende dranken, tabak, benzine en diesel 75 100,9 124,3 

03 kleding en schoeisel 64 104,0 106,5 

04 huisvesting 155 101,7 137,3 

05 onderhoud van de woning 73 100,6 113,0 

06 medische kosten 43 101,5 103,4 

07 vervoer 117 100,9 121,6 

08 communicatie 37 100,0 86,8 

09 recreatie en cultuur 124 100,7 108,4 

10 onderwijs 6 101,2 119,2 

11 hotels, cafés en restaurants 62 100,6 123,8 

12 diversen 70 100,7 121,1 

CPI alle categorieën 1.000 100,9 119,0 
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Opgave 5 

 
bron 1 twee aanvullende tandartsverzekeringen van Ontzorg 
 
Tiptoptand-polis 
Bij deze verzekering betaalt u maandelijks een vaste premie. Daarvoor 
worden alle tandartskosten tot een maximum van € 800 per jaar vergoed. 
Eenmalige poliskosten in het jaar dat de verzekering wordt afgesloten 
bedragen € 10. Een polis moet worden afgesloten voor minimaal 2 jaar. 
 
Bonus-maluspolis 
De bonus-malusregeling is een kortingsregeling waarbij schadevrije jaren 
leiden tot een korting op de basispremie. Bij het sluiten van de 
verzekering wordt de basispremie vastgesteld en de bonus-malustrede  
(b-m-trede) bepaald. Daarna wordt na elk verzekeringsjaar de bonus of 
malus op de basispremie verrekend volgens onderstaand schema.  
 
Eenmalige poliskosten in het jaar dat de verzekering wordt afgesloten 
bedragen € 25. Een polis moet worden afgesloten voor minimaal 2 jaar. 
 

b-m-trede korting op 
de 
basispremie 

nieuwe b-m-trede na een totale schadeclaim per 
jaar van1) 

 (%) € 0 - € 500 € 501 - € 1.000 meer dan € 1.000 

10 of hoger 70 7 5 1 

9 65 6 4 1 

8 60 5 3 1 

7 55 4 2 1 

6 50 4 2 1 

5 45 4 1 1 

4 35 3 1 1 

3 20 2 1 1 

2 10% opslag 1 1 1 

1 40% opslag 1 1 1 

 
1)  Een voorbeeld: U zit in trede 9 en claimt dit jaar een totale schade 

van € 200. Volgend jaar zult u dan in trede 6 komen. Uw korting zal 
dan afnemen van 65% tot 50% van de basispremie. 
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bron 2 van de site van de belastingdienst 
 
Tandartskosten opgeven als fiscale aftrekpost. Hoe werkt dit? 
De premies voor de basisverzekering en aanvullende verzekering tellen 
niet mee voor deze aftrek, net zo min als de kosten die onder het eigen 
risico vallen. Alle tandartskosten die door een aanvullende verzekering 
vergoed zouden worden, tellen wel mee. Er geldt een 
inkomensafhankelijke drempel en alleen de kosten boven die drempel zijn 
aftrekbaar in box 1 voor het fiscale jaar waarin de rekening is betaald. 
 
 
bron 3 fiscale gegevens van Esmée en de tarieven in box 1 in 2014 
 

belastbaar inkomen (vóór aftrek tandartskosten) € 40.000 

drempel 1,65% van het belastbaar inkomen 

 
 

52%

42%

41,95%

33,45%

€ 54.367

€ 32.738

€ 18.218

€ 0

belastbaar
inkomen
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Opgave 6 

 
bron 1 werkloosheid na crisis als gevolg van loonstarheid op de  
 arbeidsmarkt       
 

Q (personen)

P
(loon)

QA crisis

aanbod
tijdens crisis

aanbod

vraag

Q

grafiek 1

P

Q (personen)

P
(loon)

QA crisis

aanbod
tijdens crisis

aanbod

vraag

Q

grafiek 2

P

Q (personen)

P
(loon)

QV crisis

vraag
   tijdens crisis

vraag
    tijdens crisis

aanbod

vraag

Q

grafiek 3

P

Q (personen)

P
(loon)

QV crisis

aanbod

vraag

Q

grafiek 4

P

 
 
 
 

einde  einde  
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HA-1022-a-15-2-o 

Examen HAVO  

2015 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
donderdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Het is maar een spelletje…     
Klokslag 0.00 uur openden 150 Nederlandse 
gamewinkels hun deuren voor degenen die 
een exemplaar van het computerspel Great 
Car Robbery 5 (GCR5) wilden kopen. Al ruim 
voor middernacht stonden er in Nederland 
lange rijen voor de gamewinkels. GCR5 is 
ontwikkeld door het softwarebedrijf Splendid: 
één van de weinige bedrijven die dergelijke 
spellen produceren. De eerste versie van het 
spel (GCR1) werd in september 2013 wereldwijd geïntroduceerd. Tot nu 
toe zijn er in totaal 127 miljoen exemplaren verkocht. 
 

2p 1 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
De gamewinkels hebben op de …(1)… de meeste invloed op de prijs. Op 
de verkoopmarkt is sprake van de marktvorm …(2)… en op de 
inkoopmarkt is sprake van de marktvorm …(3)…. 
Kies uit: 
bij (1) inkoopmarkt / verkoopmarkt 
bij (2) monopolistische concurrentie / oligopolie  
bij (3) monopolistische concurrentie / oligopolie 
 
Voorafgaand aan de introductie van het spel GCR5 vond er in de 
directievergadering van Splendid een discussie plaats over de 
verkoopprijs.  
De financieel directeur: “Bij de eerste vier versies wilden we een groot 
marktaandeel en was onze doelstelling maximale omzet. Ik vind dat we bij 
GCR5 moeten streven naar maximale totale winst.” De algemeen 
directeur: “Dat betekent dat we een hogere prijs moeten kiezen.” 
 
Gebruik bron 1. 

2p 2 Bereken de prijs die past bij de doelstelling van maximale omzet. 
2p 3 Bereken de prijs die past bij de doelstelling van maximale totale winst. 

 
Gebruik bron 2. 

2p 4 Geef met letters het oppervlak aan dat het consumentensurplus en het 
producentensurplus weergeeft indien het softwarebedrijf streeft naar 
maximale totale winst. Neem daartoe onderstaande tabel over op het 
antwoordblad en vul aan op de stippellijnen. 
 

oppervlak consumentensurplus … 

oppervlak producentensurplus … 
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Salim en zijn klasgenoot Kees hebben de introductie van het spel GCR5 
als onderwerp voor een werkstuk. Het valt hen op dat bij de introductie 
van GCR5 alleen jongens in de rij stonden: geen meisje te bekennen. Om 
zich een beeld te vormen van het koopgedrag van jongeren bij dit 
computerspel maken Salim en Kees een schatting van 
prijselasticiteitscoëfficiënten (bron 3). Bij één waarde (letter a) verschillen 
ze van mening. Salim verwacht hier een elasticiteit van 0,1 terwijl Kees 
uitgaat van een elasticiteit van 1,0. 
 
Gebruik bron 3 en bovenstaande tekst. 

1p 5 Zou bij (a) een prijselasticiteitscoëfficiënt van 1,0 of 0,1 passen om een 
economisch juiste tabel te krijgen? Verklaar het antwoord.  
 
Ook vragen Salim en Kees zich af waarom GCR5 pas vanaf een leeftijd 
van 18 jaar mag worden gespeeld. Tijdens hun onderzoek stuiten ze op 
een PEGI-richtlijn (bron 4). Salim: “Er is sprake van zelfbinding omdat 
softwarebedrijf Splendid zich aan deze PEGI-richtlijn moet houden.” 
 
Gebruik bron 4. 

1p 6 Is de uitspraak van Salim juist of onjuist? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2 
 
Wat te doen met het pensioen? 
Nederland heeft een uniek pensioenstelsel. Het bestaat uit drie pijlers: het 
staatspensioen, het aanvullende bedrijfspensioen en de individuele 
besparingen die mensen zelf regelen (zie bron 1). Samen bepalen deze 
onderdelen het totale bedrag dat iemand ontvangt als de 
pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.  
De laatste jaren staat de hoogte van dit bedrag onder druk als gevolg van 
diverse ontwikkelingen: vergrijzing, de nieuwe regels die de overheid aan 
de pensioenfondsen heeft opgelegd en de economische crisis. Maar ook 
het besluit van de centrale bank om de rente te verlagen vanwege deze 
economische crisis bedreigt de hoogte van de pensioenuitkeringen. 
 

2p 7 Leg uit dat een economische crisis kan leiden tot het besluit van centrale 
banken om de rente te verlagen.  
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 8 en 9. 

2p 8 Bij welke van de drie pijlers is er geen sprake van ruilen over de tijd? 
Verklaar het antwoord met behulp van de verstrekte gegevens en maak 
daarbij gebruik van het begrip omslagstelsel of kapitaaldekkingsstelsel. 

2p 9 Leg uit dat een economische crisis voor mensen die hun leven lang 
hebben gewerkt, de hoogte van de uitkering uit het aanvullende 
bedrijfspensioen (pijler 2) kan bedreigen. 
 
De overheid vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel stabieler moet 
worden, want op dit moment stijgen de premies en daalt de koopkracht 
van de premieplichtigen. Zo is er onlangs besloten om vanaf 2013 de 
AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 naar 67 jaar (pijler 1). De 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): “Een verhoging 
van de AOW-leeftijd zal leiden tot een toenemend netto-inkomen van de 
premieplichtigen.”  
 
Gebruik bron 2 bij de vragen 10 en 11. 

2p 10 Verklaar de stelling van de minister van SZW.  
 
Een andere maatregel die de overheid wil nemen betreft pijler 2.  

2p 11 Is het reële pensioen zoals geformuleerd bij pijler 2 welvaartsvast? 
Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Wie verdient het?  
 
uit een krant: 
In 2012 kromp de Nederlandse economie met 1 procent. Dat jaar zagen 
Nederlandse werknemers weliswaar hun brutosalaris met 1,3% stijgen, 
maar de inflatie zorgde toch voor een afname van hun gemiddelde 
koopkracht met 1,2%.  
Uit een rapport van onderzoeker Abels blijkt dat de salarisgroei bij de 
verschillende beroepscategorieën erg uiteenloopt. Zo zijn topbestuurders 
er gemiddeld in koopkracht wel op vooruit gegaan. De salarissen van een 
aantal topbestuurders uit zowel de (semi)publieke sector als de 
marktsector zijn zelfs meer gestegen dan in de drie voorgaande jaren.  
 
 

1p 12 Bereken de inflatie in 2012 op basis van dit krantenbericht. 
 
In een 5-havoklas wordt het rapport van onderzoeker Abels besproken. 
De leerlingen hebben op basis daarvan twee vragen geformuleerd en 
deze voorgelegd aan de heer Abels (bron 1).  
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 13 en 14. 

2p 13 Verklaar het antwoord van Abels op leerlingvraag 1.  
2p 14 Formuleer het antwoord van Abels op leerlingvraag 2.  

 
De economiedocent van deze 5-havoklas trekt drie conclusies uit het 
onderzoeksrapport. 
1 Uit bron 2 blijkt dat het verschil tussen de salarisstijging van de 

beroepscategorie overheid en de beroepscategorie topbestuurders het 
grootst is en ...(a)… procentpunt bedraagt. 

2 Uit bron 3 blijkt dat het indexcijfer van het brutojaarsalaris van een 
piloot B747 in 2012 …(b)… is (modaal  100). 

3 Tevens blijkt uit bron 3 dat de salarisontwikkeling in de periode 
2011-2012 heeft geleid tot divergentie tussen de vier 
inkomensgroepen. 

 
Gebruik de bronnen 2 en 3. 

2p 15 Welke getallen moeten er bij (a) en (b) worden ingevuld? Geef voor beide 
getallen de berekening. 
 
Gebruik bron 3. 

1p 16 Verklaar hoe conclusie 3 uit de bron kan worden afgeleid.  
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Tot slot vraagt de economiedocent aan vier leerlingen: “Schets op het 
bord de Lorenzcurves van 2011 en 2012, ervan uitgaande dat de vier 
inkomensgroepen even groot zijn en dat er in de betreffende periode 
sprake is van divergentie.” 
Gebruik bron 4. 

2p 17 Wie heeft de Lorenzcurves juist getekend? 
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Opgave 4 
 
Crisis in Cyprus    
De economie van Cyprus, een eiland 
in de Middellandse Zee, steunt 
voornamelijk op de toeristen- en 
bankensector. Door hoge rentes op 
spaartegoeden was Cyprus al 
geruime tijd aantrekkelijk voor 
buitenlandse beleggers.  
Sinds de toetreding tot de 
Economische en Monetaire Unie 
(EMU) in 2008 is de kapitaalimport 
nog verder toegenomen. Hierdoor is het vreemd vermogen van de totale 
bankensector in 2013 gegroeid tot 127,09 miljard euro, meer dan zeven 
maal het bruto binnenlands product (bbp) van Cyprus. De snelle groei van 
de bankensector in combinatie met de eurocrisis in 2013 hebben 
inmiddels geleid tot grote economische problemen in het eilandstaatje.  
De problemen in de bankensector van Cyprus kunnen overslaan naar de 
overige EMU-lidstaten. Dat brengt de stabiliteit van de euro in gevaar 
(bron 1).  
 

1p 18 Op welke deelrekening van de betalingsbalans worden de inkomsten uit 
toerisme genoteerd? 
 
Gebruik bron 1 bij vragen 19 en 20. 

1p 19 Geef een verklaring voor de toenemende kapitaalimport na de toetreding 
van Cyprus tot de EMU. Gebruik in je verklaring het begrip ‘risicoaversie’. 

1p 20 Verklaar hoe toetreding van Cyprus tot de EMU kan leiden tot ‘moral 
hazard’ bij de banken op dat eiland. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 21 Bereken met hoeveel procent de bijdrage in euro’s door de bankensector 
aan het bbp van Cyprus in de periode 2008-2013 is toegenomen. 
 
Voordat Cyprus in 2008 toetrad tot de EMU was de nationale valuta, het 
cypruspond (CYP), op de internationale valutamarkt € 0,71 waard. De 
EMU vond deze koers sterk overgewaardeerd en stelde in 2008 de 
omruilkoers van 1 CYP vast op € 0,58.  
Cyprus is sterk afhankelijk van import. Econoom Kyriacou: “Door de 
omruilkoers van de CYP vast te stellen op € 0,58 in plaats van € 0,71 is 
de inflatie toegenomen.” 
 

2p 22 Verklaar de stelling van Kyriacou over de toegenomen inflatie. 
 
 
Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Opgave 5 
 
CO2 weg ermee! 
 
uit het Vakblad voor de bloemisterij - juli 2013:        
Het Europese Parlement (EP) wil de geplande veiling van 900 miljoen 
CO2-emissierechten (zie bron 1) uitstellen tot uiterlijk 2020.  
Het EP is ontevreden over de huidige prijs omdat 
daarmee de klimaatdoelstelling niet wordt gehaald. In 
2008 is door het EP afgesproken dat de uitstoot van 
CO2 in 2020 met ten minste twintig procent moet zijn 
verminderd om zo klimaatverandering tegen te gaan. 
 
 
Europarlementariër Brink: “Nu inmiddels alle emissierechten door de 
overheid zijn verleend, komt de prijs van een emissierecht op de 
tweedehandsmarkt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod.” 
Brink laat ter ondersteuning van zijn stelling een schema zien (zie bron 2). 
 
Gebruik bron 2 bij de vragen 23 en 24. 
Bij één van de pijlen 3 of 4 is sprake van een positief verband. 

2p 23 Geef aan bij welke pijl dat het geval is en verklaar de keuze. 
2p 24 Zal de prijs van een emissierecht moeten stijgen of dalen om de uitstoot 

van CO2 te verminderen? Verklaar het antwoord met behulp van pijl 6.  
 
Brink: “Neem als voorbeeld bedrijf Carbono (zie bron 3). De prijs van een 
emissierecht bepaalt of dit bedrijf blijft vervuilen of investeert in schonere 
technologie.” 
 
Gebruik bron 3 bij de vragen 25 en 26. 

2p 25 Welke van de vermelde mogelijkheden 1 of 2 is het voordeligst voor 
Carbono? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
Brink vervolgt: “Indien de prijs van een emissierecht op de tweedehands 
markt stijgt, zal Carbono waarschijnlijk een andere keuze maken.” 

2p 26 Vanaf welke prijs van een emissierecht zal Carbono waarschijnlijk een 
andere keuze maken? Verklaar het antwoord met een berekening.  
 
Brink concludeert: We moeten de prijs niet helemaal overlaten aan de 
marktwerking. Ik pleit voor …(1)…. Dit kan door het invoeren van een 
…(2)…. 

2p 27 Maak van de bewering van Brink een economisch juiste tekst. 
Kies uit: 
bij (1) prijsdiscriminatie / prijsregulering 
bij (2) maximumprijs / minimumprijs 

einde  
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Opgave 1  
 
bron 1 kosten en opbrengsten van computerspel GCR5 
 
GO  Q  50 GO  gemiddelde opbrengst per spel (€) 
MO  2Q  50 MO  marginale opbrengst (€) 
TK  5Q 150 mln. TK  totale kosten (€) 
MK  5  MK  marginale kosten (€) 
  Q  aantal verkochte spellen ( miljoen) 
  GTK  gemiddelde totale kosten (€) 

euro’s
50

0

5

0 25 50

Q

MO

GO

GTK

MK

 
 
bron 2 consumenten- en producentensurplus van  
 computerspel GCR5       
 

n
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bron 3 
 

 prijselasticiteitscoëfficiënt bij potentiële kopers 
van GCR5 

meisjes 0,9 

jongens a 

 
 
bron 4 PEGI-richtlijn        
 
Voor computergames bestaat er een Europese PEGI-
richtlijn, waardoor in alle EU-lidstaten de minimale leeftijden 
voor games gelijk zijn. GCR5 heeft de classificatie 18 
gekregen. Daarmee wordt benadrukt dat dit spel beslist niet 
geschikt is voor personen onder de 18 jaar. PEGI is door de 
Europese Unie (EU) verplicht gesteld. Het is een richtlijn ter bescherming 
van kinderen. 
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26%26%

74%

pensioen
gefinancierd
uit premie

pensioen
gefinancierd
uit beleggingsopbrengsten

Opgave 2  
 
bron 1 drie pijlers van het Nederlands pensioenstelsel       
 

pijler 1 de AOW 
Algemene Ouderdomswet (AOW), ook wel staatspensioen. De 
AOW is een basisinkomen waarvan de hoogte is gekoppeld aan 
het wettelijk minimumloon. De AOW-uitkering wordt gefinancierd 
uit premies die werkenden betalen. 

pijler 2 het aanvullende bedrijfspensioen 
Ook wel werkgeverspensioen. 
Dit pensioen bouwt iemand op 
tijdens de jaren dat hij in 
loondienst is. Elke maand 
draagt zowel de werknemer als 
de werkgever af aan het 
pensioenfonds. Deze 
pensioenfondsen beheren dit 
geld en beleggen ermee.  

pijler 3 de individuele besparingen  
Dit zijn vrijwillige particuliere besparingen bij banken en 
verzekeraars. Vooral zelfstandige ondernemers en werknemers in 
bedrijfstakken zonder pensioenregeling maken hier gebruik van. 
Het kan ook bedoeld zijn als aanvulling op pijler 1 en 2. 

 
 
bron 2 (voorgenomen) overheidsmaatregelen 
 

pijler 1 het staatspensioen 
Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Uiteindelijk 
zal die in 2023 op 67 jaar liggen.  

pijler 2 het aanvullende bedrijfspensioen 
Een pensioenfonds (niet de werknemers) kan voortaan kiezen uit 
twee pensioencontracten: 
1 nominaal pensioen 

Pensioenfondsen moeten er alles aan doen om een pensioen 
uit te keren dat gegeven de ingelegde premie zo hoog 
mogelijk is, maar dan niet gecorrigeerd voor inflatie. 

2 reëel pensioen 
Pensioenfondsen moeten er alles aan doen om een pensioen 
uit te keren dat gegeven de ingelegde premie zo hoog 
mogelijk is, gecorrigeerd voor inflatie.  
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Opgave 3 
 
bron 1 vragen van leerlingen en antwoorden van onderzoeker 

Abels over de salarisontwikkeling in 2012    
 

Mijnheer Abels, hoe kan 
het dat salarissen zelfs 

stijgen ten tijde van 
negatieve economische 

groei?

Eerder afgesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten leiden

tot loonstarheid.

U stelt in uw onderzoek 
dat de loonkosten van  

bedrijven stijgen doordat 
dat de pensioenleeftijd is 
verhoogd. Hoe kan dat?

...........................................

...........................................

...........................................

1

2

 
 
 
bron 2 uit rapport Abels: stijging bruto salaris per  
 beroepscategorie in 2012 ten opzichte van 2011 in % 
 

beroepscategorie % 
overheid 0,20 

topbestuurders 2,60 

directie 1,87 

management 1,51 

hoger kader 1,61 

middenkader 1,67 

facilities/distributie/logistiek 1,48 

personeel/organisatie/staf 1,11 

productie & ontwikkeling 1,75 

commercie 1,79 

financiën 1,64 

IT 2,00 

gemiddeld  1,30 
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bron 3 bruto jaarsalaris per inkomensgroep in 2011 en 2012 
 

functie 2011 2012 % verandering 
inkomensgroep 1 - topinkomens  

piloot Boeing 747 263.645 270.500  

commercieel directeur 189.571 194.500  

directeur marketing 150.585 154.500  

directeur beleggingen 135.478 139.000  

gemiddelde van inkomensgroep 1 184.820 189.625 2,6% 
  

inkomensgroep 2 - bovenmodaal  

regiomanager 97.441 99.000  

majoor 69.882 71.000  

vertegenwoordiger 68.898 70.000  

leraar (eerstegraads) 67.913 69.000  

gemiddelde van inkomensgroep 2 76.033 77.250 1,6% 
  

inkomensgroep 3 - modaal  

buschauffeur 37.698 38.000  

sergeant 35.714 36.000  

administrateur 34.722 35.000  

bewaker 33.730 34.000  

gemiddelde van inkomensgroep 3 35.466 35.750 0,8% 
  

inkomensgroep 4 - beneden modaal  

elektromonteur 32.435 32.500  

koerier 27.445 27.500  

afwasser 24.451 24.500  

vakkenvuller 22.954 23.000  

gemiddelde van inkomensgroep 4 26.821 26.875 0,2% 
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bron 4 Lorenzcurves van 2011 en 2012 getekend door vier 
leerlingen       
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Opgave 4  
 
bron 1 Bankrisico’s op Cyprus en het gevaar van besmetting voor 

de overige EMU-lidstaten 
 
uit een studie over een mogelijke bankencrisis op Cyprus: 
In verhouding tot het bbp van Cyprus hebben de banken op dit eiland 
buitengewoon hoge schulden aan rekeninghouders in binnen- en 
buitenland. Door geruchten over mogelijke betalingsproblemen bij een 
bank kunnen rekeninghouders in paniek massaal hun tegoeden komen 
opvragen. Zonder hulp van buitenaf is een faillissement dan haast niet te 
vermijden. Indien deze situatie zich voordoet bij een bank op Cyprus, 
kunnen ook grote Europese banken in de problemen komen, als die geld 
hebben uitstaan bij deze bank. De Europese Centrale Bank kan zich dan 
genoodzaakt zien om financieel bij te springen. 
 
 
bron 2 aandeel dienstverlening in bbp en aandeel bankensector  
 in dienstverlening 
 

jaar bbp,  
in miljarden euro’s 

aandeel 
dienstverlening 
in bbp 

aandeel 
bankensector in 
dienstverlening  

2008 17,2 50% 40% 

2013 17,9 75% 70% 

 
 

Opgave 5 
 
bron 1 emissierechten  
 
Bij veel fabrieken, energiebedrijven, maar ook tuinbouwbedrijven komen 
broeikasgassen, vooral CO2, uit de schoorsteen. Die gassen zijn mede 
oorzaak van de klimaatverandering. De overheid bepaalt de maximale 
hoeveelheid broeikasgassen die uitgestoten mag worden via 
emissierechten. Een emissierecht is het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. 
Emissierechten kunnen door bedrijven worden gekocht op twee markten: 
 eerstehandsmarkt 

Dit is een veiling die door de overheid georganiseerd wordt. Bedrijven 
kunnen door bieding emissierechten kopen van de overheid. 

 tweedehandsmarkt 
Bedrijven kunnen emissierechten die ze op de veiling hebben 
aangekocht onderling verhandelen. 
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bron 2 factoren die de vraag naar en het aanbod van  
 emissierechten in Europa beïnvloeden       
 

economische
crisis in Europa

energie-
verbruik

1 2

productie in
Europa

toepassing duurzame
energie

vlees-
consumptie

3
4

5

vraag naar
emissierechten

aanbod van
emissie-
rechten

prijs van een
emissierecht

investeringen in
schonere
technologie

6

–

+

+

 
 
Toelichting: 
Elke pijl staat voor een oorzaak-gevolgverband. Een  staat voor een 
negatief verband en een  voor een positief verband. 
 
 
bron 3 Carbono 
 
Het Nederlandse bloembollenbedrijf Carbono heeft op de eerstehands 
markt minder emissierechten gekocht dan het aan CO2 uitstoot. Dit tekort 
kan Carbono aanvullen door emissierechten te kopen op de tweedehands 
markt.  
Carbono stoot dit jaar 120.000 ton CO2 uit en beschikt over slechts 
95.000 ton CO2-emissierechten. De prijs van een emissierecht op de 
tweedehands markt, voor aankoop en verkoop, is op dit moment 4 euro 
per ton CO2. Carbono heeft de keuze uit twee mogelijkheden:  
1 het bedrijf koopt er 25.000 emissierechten bij;  
2 het bedrijf neemt maatregelen om de uitstoot tot 88.000 ton CO2 terug 

te brengen. Deze investeringen kosten het bedrijf 160.000 euro.  
Het bedrijf houdt dan emissierechten over en kan deze op de 
tweedehands markt verkopen. 

 

einde  

Pagina: 250Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1022-a-14-1-o 

Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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
donderdag 15 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  
 
Inflatie: wat zeggen de cijfers? 
In de westerse landen zijn de officiële inflatiecijfers (gemeten inflatie) 
doorgaans laag. Strak monetair beleid en globalisering van de 
wereldeconomie hebben daaraan bijgedragen. Maar de ‘gevoelsinflatie’ 
kan afwijken van de gemeten inflatie. De gevoelsinflatie geeft weer hoe de 
consument denkt dat het gemiddelde prijspeil zich ontwikkelt. Het niveau 
waarop de consumenten de inflatie ‘voelen’ kan bepalend zijn voor hun 
bestedingen. 
 

2p 1 Leg uit dat consumentenbestedingen kunnen worden versneld als de 
gevoelsinflatie hoog is.  
 

2p 2 Leg uit dat consumentenbestedingen ook kunnen worden afgeremd als 
de gevoelsinflatie hoog is. Gebruik in het antwoord het begrip koopkracht. 
 
In de Verenigde Staten van Amerika (VS) gebruiken statistische bureaus 
twee officiële inflatiecijfers: 
 Consumentenprijsindex (CPI): dit meest bekende inflatiecijfer wordt in 

de VS op dezelfde manier berekend als het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) het inflatiecijfer in Nederland berekent. De 
prijsontwikkeling van de in de VS geconsumeerde goederen en 
diensten is de basis. 

 Producentenprijsindex (PPI), ook wel bekend als bbp-deflator:  
de prijsontwikkeling van de in de VS geproduceerde goederen en 
diensten is de basis. De optelsom van alle toegevoegde waardes in 
een jaar vormt het bruto binnenlands product (bbp). 
De index voor deze inflatie wordt gemeten met de formule: 
index waardestijging bbp

 100
index volumestijging bbp


 

(beide stijgingen worden gemeten van jaar tot jaar) 
 

2p 3 Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
De CPI is een …(1)… en gewogen prijsindexcijfer. Een verandering van 
het consumptiepatroon kan aanleiding zijn om in de berekening van de 
CPI de …(2)… aan te passen. 
De PPI is in het geval van inflatie …(3)… dan 100 omdat de stijging van 
het bbp uitgedrukt in …(4)… groter is dan de stijging van het bbp 
uitgedrukt in …(5)…. 
Kies uit: 
bij (1) enkelvoudig / partieel / samengesteld 
bij (2) partiële prijsindexcijfers / wegingsfactoren 
bij (3) groter / kleiner 
bij (4) geld / hoeveelheid goederen en diensten 
bij (5) geld / hoeveelheid goederen en diensten 
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In bron 1 is de gemeten inflatie in de VS weergegeven. In vrijwel elk jaar 
is er een verschil tussen de hoogte van de inflatie gemeten op basis van 
de CPI en de hoogte van de inflatie gemeten op basis van de PPI. Er zijn 
periodes waarin dit verschil erg groot is, zoals tussen 1978 en 1982. Toen 
beperkten de Arabische landen de export van olie naar de VS en Europa. 
De VS en Europa waren in die tijd sterk afhankelijk van olie uit de 
Arabische landen. 
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 4 en 5. 

2p 4 Bereken de CPI in de VS van 1980 met 1978 als basisjaar.  
 
De wegingsfactor van olie en brandstoffen is in de VS bij de CPI hoger 
dan bij de PPI. 

2p 5 Voor het verklaren van het verschil tussen de CPI en de PPI in de VS in 
de periode 1978-1980 kunnen vier van de volgende zeven denkstappen 
worden gebruikt. 
Kies de juiste vier denkstappen en zet deze in de juiste volgorde. Start 
met denkstap 1. 
(1) Arabische landen beperken de export van olie naar de VS. 
(2) De prijzen van olie en brandstoffen in de VS dalen. 
(3) De prijzen van olie en brandstoffen in de VS stijgen. 
(4) In de VS ontstaat een aanbodtekort van olie. 
(5) In de VS ontstaat een vraagtekort naar olie. 
(6) Inflatie op basis van de CPI stijgt sterker dan op basis van de PPI. 
(7) Inflatie op basis van de PPI stijgt sterker dan op basis van de CPI. 
 
 
 

Pagina: 253Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-14-1-o 4 / 10 lees verder ►►►

Opgave 2  
 
Vlucht uit Nederland 
De Nederlandse regering besloot om per 
1 juli 2008 een ticketbelasting in te voeren: 
een vast percentage belasting op tickets 
van vluchten die vanaf Nederlandse 
vliegvelden vertrekken. De doelstelling was 
het belastingsysteem te vergroenen door 
een verschuiving van belasting op arbeid  
en winst naar belasting op milieuvervuiling. 
De invoering van deze belasting leidde tot 
duurdere vliegtickets en tot felle discussies 
tussen voor- en tegenstanders.

 

 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1. 

2p 6 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.  
De ticketbelasting is een voorbeeld van een …(1)… belasting. Met deze 
ticketbelasting wordt het belastingstelsel ‘vergroend’, doordat …(2)... 
externe effecten van vliegreizen tot uitdrukking komen in de prijs van een 
vliegticket. Door de hogere ticketprijs zal de vraag van zakelijke reizigers 
relatief ...(3)... afnemen dan de vraag van niet-zakelijke reizigers.  
Kies uit: 
bij (1) degressieve / proportionele / progressieve  
bij (2) negatieve / positieve 
bij (3) minder sterk / sterker 
 
Gebruik bron 1.  

2p 7 Geef een verklaring voor het verschil in prijselasticiteit van de vraag 
tussen zakelijke en niet-zakelijke reizigers.  
 
Gebruik bron 2.  

2p 8 Leg uit dat de regering in haar schatting uitging van een prijsinelastische 
vraag naar vliegtickets. 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 9 Laat met een berekening zien dat de getallen uit bron 1 de schatting van 
de regering, genoemd in bron 2, niet ondersteunen. 
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Tegenstanders van de ticketbelasting beweerden dat deze belasting niet 
zou leiden tot minder milieuvervuiling, omdat veel Nederlanders zouden 
uitwijken naar luchthavens in de buurlanden België en Duitsland. Voor 
een effectieve belastingmaatregel zou een Europese aanpak nodig zijn. 
 
Voordat Nederland de ticketbelasting invoerde, werd er ook in Duitsland 
gesproken over een vorm van ticketbelasting.  
Stel dat beide landen de ticketbelasting nog niet hebben ingevoerd en 
voor de eenmalige en gelijktijdige beslissing staan: wel of niet een 
ticketbelasting invoeren. Een dergelijke situatie is weergegeven in bron 3. 
 
Gebruik bron 3 bij de vragen 10 en 11. 

2p 10 Vul deze pay-offmatrix zo in dat voor Nederland en Duitsland het niet-
invoeren van een ticketbelasting de dominante strategie is en beide 
landen hiermee in een gevangenendilemma belanden. 
Noteer het zo: A  (...;...) B  (…;…) C  (...;...) D  (…;…) 
 
In meerdere lidstaten van de Europese Unie hebben regeringen 
geprobeerd het sterk groeiende vliegverkeer af te remmen met een 
ticketbelasting. 

2p 11 Leg uit welke maatregel de Europese Unie kan nemen om te voorkomen 
dat de lidstaten in een gevangenendilemma terechtkomen. 
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Opgave 3 
 
Onrust in Egypte 
 
uit een krant, januari 2013: 
Na het aftreden van president Mubarak in 2011 hopen de Egyptenaren op 
een verbetering van de economische situatie. Maar door risico-avers 
gedrag van buitenlandse toeristen en buitenlandse beleggers daalt de 
wisselkoers van het Egyptische pond ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar. Aangezien Egypte erg afhankelijk is van goederenimport 
verslechtert de economische situatie in het land. De Egyptische minister 
van Financiën onderhandelt nu met het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) over een noodlening van 4,8 miljard Amerikaanse dollars. Het IMF 
is bereid deze lening te verstrekken tegen een zeer lage rente. Wel eist 
het IMF dat de Egyptische overheid stopt met de miljardensubsidiëring 
van primaire goederen zoals brood, vlees, melk, benzine, enzovoorts.  
 
 

2p 12 In het krantenbericht staan vijf internationale transacties die worden 
geregistreerd op de betalingsbalans van Egypte. Neem onderstaand 
schema over en geef bij elke transactie met een kruisje aan op welke 
deelrekening deze wordt geregistreerd.  
 

 internationale transactie lopende rekening kapitaalrekening 
1 toerisme   

2 beleggingen   

3 goederenimport   

4 IMF-noodlening   

5 rentebetaling aan IMF   

 
Gebruik bron 1. 

2p 13 Bereken op twee decimalen nauwkeurig met hoeveel procent de koers 
van het Egyptische pond (EGP) van 2010 tot en met 2013 is gedaald. 
 
Gebruik het krantenbericht en bron 2. 

2p 14 Welk van de in bron 2 genoemde economische hervormingen streeft het 
IMF in Egypte volgens het krantenbericht na? Licht het antwoord toe. 
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In een actualiteitenprogramma discussiëren drie economen over de 
economische gevolgen van het verstrekken van de IMF-noodlening aan 
Egypte: 
 Osahar: “Als gevolg van de verstrekte noodlening zullen beleggers 

met risico-aversie meer in Egypte gaan beleggen.” 
 Husani: “Nee hoor, als gevolg van die noodlening zullen beleggers 

met risico-aversie juist minder in Egypte gaan beleggen.” 
 Baniti: “Maar als voorwaarde voor die noodlening stelt het IMF dat de 

subsidies op primaire goederen moeten worden afgeschaft. Dat zal 
leiden tot toenemende onrust in het land, zoals voedselrellen en 
stakingen. Dat heeft effect op de economische situatie van Egypte. Ik 
zal uitleggen waarom …” 

 
2p 15 Geef een verklaring voor de uitspraak van Osahar. 
2p 16 Geef een verklaring voor de uitspraak van Husani. 

 
Gebruik het krantenbericht en bron 2. 

4p 17 Schrijf in ongeveer 50 woorden de uitleg van de bewering van Baniti. In 
de uitleg moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 De invloed van de toenemende onrust, zoals voedselrellen en 

stakingen, in het land op de wisselkoers van het Egyptische pond. 
 De invloed van de wisselkoersverandering van het Egyptische pond op 

de inflatie, de koopkracht en de bestedingen van de Egyptenaren. 
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Opgave 4  
 
Lift de schatkist mee? 
In 2012 betaalt de Nederlandse automobilist een ongekend hoge prijs 
voor benzine. Deze hoge benzineprijs wordt onder andere veroorzaakt 
door: 
 veranderingen in vraag en aanbod van olie (olie is de grondstof voor 

benzine); 
 stijgende tarieven van prijsverhogende belastingen, zoals accijns. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 18 Maak van het eerste krantenbericht uit bron 1 een economisch juiste 
tekst. Kies uit: 
bij (1) afnemende / sterke 
bij (2) aanbodzijde / vraagzijde 
bij (3) het aanbod van / de vraag naar 
bij (4) meer / minder 
 
Gebruik bron 1.  

2p 19 Leg met een voorbeeld uit hoe een hogere belastingdruk op de 
benzineprijs kan leiden tot ontwijking van belasting op benzine door 
Nederlandse automobilisten.  
 
Gebruik bron 1, 2 en 3 bij de vragen 20 en 21. 

2p 20 Toon met behulp van een berekening aan dat het totale belastingbedrag 
per liter loodvrije benzine in België € 0,867 is.  

2p 21 Bereken hoeveel eurocent de accijns op een liter loodvrije benzine in 
België lager is dan in Nederland.  
 
De hogere olieprijzen leiden ook tot hogere prijzen voor diesel. Deze 
brandstof dreigt in 2012 extra duur te worden doordat de Europese Unie 
van plan is de lagere dieselaccijns op te trekken naar het niveau van de 
benzineaccijns van dat land. “De schatkist lift met u mee!”, roept een 
zelfstandige Nederlandse vrachtwagenchauffeur die tegenstander is van 
deze maatregel. 
Een vervoerseconoom reageert: “De hogere dieselaccijns kan ook leiden 
tot een afname van overheidsinkomsten uit de transportsector.  

4p 22 Schrijf de argumentatie bij het standpunt van de vervoerseconoom. Maak 
in deze argumentatie een onderscheid tussen de gevolgen van de 
belastingmaatregel indien de transportsector de hogere dieselaccijns: 
 wel doorberekent in de prijzen van de vervoerscontracten en 
 niet doorberekent in de prijzen van de vervoerscontracten. 
Gebruik ongeveer 80 woorden 
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Opgave 5 
 
Studeren is investeren  
Studeren in het hoger onderwijs is investeren in jezelf. Door 
asymmetrische informatie zijn commerciële banken niet altijd bereid een 
lening voor deze investering te verstrekken aan studenten. Als studenten 
niet kunnen lenen voor hun studie kan de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs in gevaar komen. Vandaar dat de Nederlandse overheid 
subsidies verschaft via studiebeurzen (zie bron 1). De subsidies worden 
betaald uit de algemene middelen. Een andere reden voor het verschaffen 
van subsidies is gelegen in de positieve externe effecten van onderwijs. 
 

2p 23 Leg uit dat door asymmetrische informatie commerciële banken niet altijd 
bereid zijn een studielening te verstrekken aan studenten.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 24 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
De huidige financiering van het hoger onderwijs in Nederland is 
gebaseerd op …(1)…. De positieve externe effecten van onderwijs 
…(2)… de welvaart in Nederland. Een voorbeeld daarvan is een 
toenemend(e) …(3)… met als gevolg dat de internationale 
concurrentiepositie van Nederland …(4)…. 
Kies uit: 
bij (1) het kapitaaldekkingsstelsel / verplichte solidariteit  
bij (2) verhogen / verlagen 
bij (3) gemiddelde arbeidsproductiviteit / consumentensurplus 
bij (4) verbetert / verslechtert 
 
In 2012 zijn de Nederlandse regeringspartijen het er over eens: het 
huidige studiebeursstelsel moet per 1 september 2014 worden omgezet in 
een sociaal leenstelsel (zie bron 2). Een student in het hoger onderwijs 
kost de overheid ruim € 8.000 per jaar, terwijl het volgen van een 
opleiding in het hoger onderwijs de student een flink particulier rendement 
kan opleveren. Volgens de regeringspartijen levert het sociaal leenstelsel 
naast een overheidsbesparing van € 1,6 miljard een kwaliteitsverbetering 
van het hoger onderwijs op. Tegenstanders wijzen erop dat de overheid 
op deze manier studieschulden afdwingt bij studenten met leenaversie. 
De regeringspartijen spreken dat tegen door te verwijzen naar de 
voorwaarden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 25 Leg uit dat er bij het sociaal leenstelsel sprake is van ruilen over de tijd. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 26 Welk kenmerk van het sociaal leenstelsel kan de leenaversie bij 
studenten verminderen? Verklaar het antwoord. 
 
Bij het sociaal leenstelsel is er een risico-opslag verwerkt in de rente. 
Hiermee worden de tekorten gefinancierd die ontstaan indien studenten 
hun lening niet (volledig) aflossen. De overheid had ook kunnen besluiten 
om deze tekorten vanuit de algemene middelen (belastingen) te 
financieren. 
 

2p 27 Leg uit dat het financieren van de tekorten vanuit de algemene middelen 
kan leiden tot moral hazard (risico op moreel wangedrag) van studenten.  
 
Nu studeren door het sociaal leenstelsel voor studenten duurder dreigt te 
worden en de kans op een baan na de studie door de economische crisis 
afneemt, gaan steeds meer studenten op zoek naar een alternatieve 
financiering voor hun studie. 
 
Gebruik bron 3. 

3p 28 Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
De € 50 waarvoor Paul de Haas een IOU uitgeeft, is een voorbeeld van 
een …(1)…. Het geld dat hij krijgt wil hij investeren in ...(2).... Houders 
van IOU’s krijgen in ruil een half uur van Pauls tijd. Als zij hun keuze laten 
afhangen van Pauls toenemende ...(3)… zullen de IOU-houders de tijd 
van Paul zo ...(4)... mogelijk inzetten.  
Kies uit: 
bij (1) stroomgrootheid / voorraadgrootheid  
bij (2) kapitaalgoederen / menselijk kapitaal 
bij (3) consumptiebehoefte / verdiencapaciteit  
bij (4) laat / vroeg  
 
 

einde  
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Opgave 1  

 
bron 1 inflatieontwikkelingen in de VS: 1965-2008       
 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

14
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4

2

0

%

jaar

Legenda: 
PPI verandering ten opzichte 
van het voorgaande jaar
CPI verandering ten opzichte 
van het voorgaande jaar

2008
 

 
in de grafiek gebruikte percentages voor de jaren 1975 tot en met 
1980 

jaar op basis van PPI op basis van CPI 
1975 5,5 6,0 
1976 6,2 6,8 
1977 6,5 7,2 
1978 7,2 7,5 
1979 7,5 11,8 
1980 8,0 13,0 
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Opgave 2  
 
bron 1 kenmerken van de markt voor vliegreizen vanuit Nederland 

voor de periode 2008-2010 
 

vragersgroep aandeel in totale vraag Ev 

zakelijke reizigers 25% 0,5 

niet-zakelijke reizigers 75% 1,2 

Ev  prijselasticiteit van de vraag naar vliegtickets  

 
 
bron 2 verwachtingen van de regering voor de jaren 2008 tot en  
 met 2010 
 
De regering verwachtte in 2008 dat door de invoering van de 
ticketbelasting de prijs van een vliegticket gemiddeld 10% hoger zou 
worden. Hierdoor zou naar verwachting het aantal gevraagde vliegtickets 
voor vluchten vanaf Nederlandse luchthavens in de periode 2008 tot en 
met 2010 dalen met 8%. Bij deze schatting werd géén rekening gehouden 
met andere factoren die van invloed zijn op de vraag naar vliegtickets.  
Het ministerie van financiën ging in het eerste jaar (2008) uit van een 
opbrengst uit ticketbelasting van € 350 miljoen.  
 
 
bron 3 pay-offmatrix voor wel of niet invoeren van een 

ticketbelasting (TB) 
 
 Nederland 

TB niet invoeren TB wel invoeren 

Duitsland 
TB niet invoeren A C 
TB wel invoeren B D 

 
In te vullen combinaties van pay-offs:  
(12 ; 12) / (0 ; 0) / (5 ; 15) / (15 ; 5) 
 
Toelichting: 
 De gevolgen van elke keuze zijn uitgedrukt in een saldo van de 

welvaartstoename per land. 
 Dit saldo bestaat uit twee effecten: 

1 welvaartsverandering door de verkoop van vliegtickets 
2 welvaartsverandering door CO2-uitstoot van vliegverkeer 

 Elk land streeft voor zichzelf naar een zo groot mogelijke 
welvaartstoename. 

 De cursieve getallen zijn voor Duitsland, de vetgedrukte getallen zijn 
voor Nederland. 
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Opgave 3 

 
bron 1 enkele statistieken Egypte    
 

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

6,60

6,40

6,20

6,00

5,80

5,60

5,40

5,20

0

koers dollar
in pond

inkomsten
uit toerisme

12,2

9,0
8,1

7,4

2010 2011 2012 2013

Legenda: 
inkomsten uit toerisme
koers dollar in pond

5,565,56

5,885,88

6,45

6,09

 
 
 
bron 2 het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
 
Het IMF leent geld uit aan lidstaten die met betalingsbalansproblemen te 
kampen hebben. Als een land er niet in slaagt om met de uitvoer van 
goederen en diensten voldoende buitenlands geld te verdienen om de 
invoer te kunnen betalen, dan kan het IMF buitenlands geld aan het land 
uitlenen. In ruil daarvoor moet een land dat leent, instemmen met 
economische hervormingen die op termijn leiden tot een evenwichtige 
betalingsbalans. Voorbeelden van economische hervormingen zijn:  
 verhogen van de belastingen; 
 verlagen van de overheidsuitgaven; 
 privatiseren van staatsbedrijven; 
 verminderen van overheidsregels. 
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Opgave 4  

 
bron 1 uit een krant van maart 2012 
 
De …(1)… groei van de wereldeconomie zorgt via de …(2)… voor krapte op de 
oliemarkt. Maar ook de instabiele politieke situatie in olieproducerende 
Arabische landen heeft een prijsopdrijvend effect. Ondanks het feit dat er door 
die instabiele situatie nog geen liter olie minder is geproduceerd, heerst er bij de 
afnemers, zoals benzineproducenten, onzekerheid over …(3)… olie. De 
benzineproducenten gaan daardoor …(4)… olie inkopen, waardoor de 
belangrijkste grondstof voor benzine duurder wordt.  
 
 
Ook de overheid draagt bij aan een stijging van de benzineprijs. Op Turkije na 
wordt nergens méér belasting betaald op een liter benzine dan in Nederland. 
Benzinepomphouders waarschuwen voor vermijdings- oftewel ontwijkingsgedrag 
van de Nederlandse automobilist: “Ze gaan niet minder rijden maar de vraag 
naar Nederlandse benzine neemt af.” De pomphouders pleiten voor een 
verlaging van de benzineaccijns: “In Nederland betaalt een automobilist per liter 
loodvrije benzine meer dan een euro belasting en in België is dat minder dan 
een euro, terwijl de prijs exclusief belastingen en het btw-percentage in beide 
landen gelijk zijn”, aldus een Nederlandse pomphouder.  
 
 
bron 2 prijsopbouw loodvrije benzine in Nederland (per liter; 2012) 
 

*btw wordt berekend over het totaal van toegevoegde waardes en accijns

21% btw*

accijns

toegevoegde waarde pomphouder

toegevoegde waarde oliemaatschappij

loodvrije
benzine

€ 0,30

€ 0,72

€ 0,12

€ 0,59
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bron 3 indexcijfers voor het totaalbedrag van accijns en btw  
 per liter loodvrije benzine (2012)           
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Opgave 5 

 
bron 1 huidig studiebeursstelsel hoger onderwijs (2012) 
 
 Basisbeurs, onafhankelijk van het inkomen van de ouders. 
 Aanvullende beurs, afhankelijk van het inkomen van de ouders. 
 Basisbeurs en aanvullende beurs hoeven niet terugbetaald te worden, 

mits er binnen tien jaar een diploma wordt behaald. 
 
 
bron 2 kenmerken sociaal leenstelsel hoger onderwijs  
 per 1 september 2014 
 
 Geen subsidieverstrekking door de overheid in de vorm van een basis- 

of aanvullende beurs. 
 Rentedragende lening bij een overheidsinstantie voor alle 

studiekosten. 
 De rente bevat een risico-opslag (solidariteitspremie) waarmee de 

‘tekorten’ bij de overheid kunnen worden gedekt die ontstaan als 
studenten de lening niet (volledig) aflossen. 

 Na afloop van de studie kan de lening naar draagkracht worden 
afgelost. 

 
 
bron 3 uit een krant 
 
Creatief studeren 
Om zijn studie te kunnen betalen verkoopt student Paul de Haas zichzelf. 
Althans, hij verkoopt zijn tijd. Nu studeren steeds duurder wordt, moet je 
immers creatief zijn. De Amsterdamse student geeft daarom sinds het 
begin van deze maand IOU’s (I Owe You) uit. Het concept is simpel. De 
student geeft in totaal 500 IOU’s uit waar je 50 euro per IOU voor betaalt. 
Iedere IOU is behalve 50 euro ook een half uur van zijn tijd waard. Wie 
twee IOU’s koopt kan dus een uur gebruikmaken van zijn ‘diensten’. Paul 
studeert namelijk rechten. “Mensen kunnen op ieder ogenblik besluiten 
hun IOU’s in te wisselen, zelfs als dit in 2040 is en ik een wereldberoemd 
advocaat ben.” Je koopt zijn tijd van straks tegen zijn tarief van nu, want 
door het volgen van de opleiding wordt een half uur van De Haas’ tijd ook 
meer waard. 
Uiteindelijk geeft De Haas maximaal 500 IOU’s uit, want dan heeft hij de 
noodzakelijke 25.000 euro voor zijn studie en levenskosten. 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2014 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage 

 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  

 
De schol wordt duur betaald 
Noordzeevissers bieden na de vangst hun vis direct aan op de visafslag. 
De prijs op de visafslag komt tot stand via een veilingklok. De veilingklok 
laat een hoge startprijs zien en daarna zakt de prijs totdat een handelaar 
akkoord is en de partij vis koopt voor de aangegeven prijs. De handelaren 
verkopen de vis door aan viswinkels en supermarkten. 
 

2p 1 Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
Op de visafslag kunnen vragers en aanbieders de gehele markt overzien: 
er is sprake van transparantie. Dat is een kenmerk van de marktvorm 
…(1)…. Door het mechanisme van de veilingklok kunnen individuele 
aanbieders …(2)… direct invloed uitoefenen op de prijs. Hierdoor is de 
optelsom van het consumenten- en het producentensurplus bij deze 
marktvorm …(3)….  
Kies uit: 
bij (1) monopolistische concurrentie / volkomen concurrentie 
bij (2) niet / wel 
bij (3) maximaal / rechtvaardig  
 
Vanwege de gestegen brandstofprijzen eisen de Noordzeevissers bij de 
visafslag een garantieprijs voor schol: “Onze vissersboten slurpen 
brandstof. Als er geen garantieprijs komt, zullen veel scholvissers failliet 
gaan.” Na overleg wordt er op de visafslag een garantieprijs ingevoerd 
voor schol. De kenmerken van de regeling staan in bron 1. 
 
In week 2 van het jaar 2011 hebben de Noordzeevissers een uitzonderlijk 
goede vangst. Dit heeft tot gevolg dat de opkoopkosten die uit het 
spaarfonds betaald moeten worden € 80.000 bedragen. 
 
Gebruik bron 1 en bron 2 bij de vragen 2 en 3. 

1p 2 Welke arcering, a, b, c of d, is de juiste weergave van de opkoopkosten in 
week 2 van 2011 als gevolg van de invoering van de garantieprijs? 

2p 3 Bereken hoeveel weken er een normale omzet aan schol gehaald moet 
worden om de opkoopkosten voor week 2 van 2011 te financieren. 
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Veilingmeester Bot is ontevreden over de prijsregulering: “Door de 
garantieprijs op schol wordt zowel het spaarfonds als de Noordzee 
leeggevist. Ik stel voor dat de vrije werking van het marktmechanisme de 
prijs van schol gaat bepalen. Elke Noordzeevisser kan dan zelf bepalen 
hoeveel hij aanbiedt. Hij kan vrijwillig zijn vangst beperken, waardoor het 
totale aanbod van schol op de visafslag gaat dalen en de veilingprijs 
stijgt.”  
Visserij-econoom Rashid Sumaila reageert: “Om te voorkomen dat de 
Noordzeevissers in een gevangenendilemma terechtkomen, waardoor er 
helemaal geen stijging van de veilingprijs optreedt en alsnog de Noordzee 
wordt leeggevist, zal er een extra maatregel moeten worden genomen. Ik 
zal uitleggen hoe dat zit.…” 
 

3p 4 Schrijf het vervolg van de reactie van de visserij-econoom. In het vervolg 
moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 een uitleg waarom Noordzeevissers door de werking van het vrije 

marktmechanisme in een gevangenendilemma terecht kunnen komen; 
 een voorbeeld van een maatregel als oplossing voor dit 

gevangenendilemma, zodat de overbevissing van schol wordt beperkt. 
Licht de maatregel toe.  

Gebruik ongeveer 100 woorden. 
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Opgave 2 
 
Sparen door te lenen 
In 2012 deed De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar het 
vermogen van de Nederlandse huishoudens. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat in de periode 2001-2011 zowel de spaartegoeden als de 
schulden van de Nederlandse huishoudens aanzienlijk zijn toegenomen. 
Dit wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt doordat veel bezitters van 
een eigen woning de overwaarde van hun woning hebben omgezet in een 
extra hypothecaire lening (zie bron 1). Een hypothecaire lening is namelijk 
goedkoper dan consumptieve kredieten zoals een persoonlijke lening. 
 
Gebruik bron 1.  

2p 5 Leg uit hoe er bij het besteden van de ’verzilverde’ overwaarde op de 
eigen woning sprake is van ruilen over de tijd. 
 

2p 6 Leg uit waarom een hypothecaire lening goedkoper is dan consumptief 
krediet. 
 
In het onderzoeksrapport is een vermogensbalans van de Nederlandse 
huishoudens opgenomen (zie bron 2). Uit deze vermogensbalans blijkt 
onder andere dat in de periode 2001-2011: 
 zowel het spaargeld als de hypotheekschulden bijna zijn verdubbeld; 
 de samenstelling van het totale vermogen is veranderd. 
De onderzoekers lichten toe: “Dat de samenstelling van het totale 
vermogen is veranderd, heeft diverse oorzaken. Zo zijn de aandelen door 
de economische crisis minder waard geworden. Een andere oorzaak is 
toenemende risico-aversie bij de Nederlands huishoudens.” 
 
Gebruik bron 2 bij de vragen 7 en 8. 

2p 7 Laat met behulp van een berekening zien dat de hypotheekschulden in 
periode 2001-2011 bijna zijn verdubbeld.  

2p 8 Leg uit dat toenemende risico-aversie bij de Nederlands huishoudens een 
oorzaak kan zijn van de veranderde samenstelling van het totale 
vermogen. 
 
Stel dat de gemiddelde waarde van een koopwoning in 2001 € 166.000 
bedroeg. 
Gebruik bron 3. 

2p 9 Bereken de gemiddelde waarde van een koopwoning in 2011. 
 
Tot slot concluderen de onderzoekers: “Het verzilveren van de 
overwaarde van de eigen woning leidt tot een hogere hypotheekschuld. 
Als gevolg hiervan kunnen de Nederlandse huishoudens in de toekomst in 
financiële problemen komen.”  
Gebruik bron 3. 

2p 10 Geef een verklaring voor de conclusie van de onderzoekers. 
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Opgave 3 

 
‘Peso Doble’ crisis 
 
uit een krant, mei 2012: 
Elke valutacrisis kent behalve veel verliezers ook winnaars. Zo ook in 
Argentinië waar de nationale munteenheid, de peso, momenteel opnieuw 
een crisis doormaakt.  
Nu de nationale munt snel in waarde daalt, heeft de Argentijnse regering 
het aankopen van dollars voor Argentijnen moeilijk gemaakt om een 
kapitaalvlucht in dollars te voorkomen. Vermogende consumenten zien 
luxe personenauto’s nu als een veilige belegging. Autohandelaren spelen 
daar gretig op in en beleven gouden tijden. Zo worden de auto’s geprijsd 
in Amerikaanse dollars. Als de consument toch in peso’s wil betalen, 
hanteren de autohandelaren op dit moment een koers van 4,70 peso per 
dollar. Dat is 20 centavos (peso-centen) boven op de officiële koers. 
 
 

2p 11 Bereken de officiële koers van de peso (ARS) in dollars (USD). 
 
Havoleerlinge Saskia besluit, naar aanleiding van het krantenbericht, een 
profielwerkstuk te maken met als onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de oorzaken 
van en oplossingen voor de peso-crisis in 2012?’ Tijdens haar 
bronnenonderzoek stuit ze op twee krantenberichten uit 1991 en 2001, 
over een vorige crisis:  
 

 

 
 
Saskia gaat op zoek naar gebeurtenissen in Argentinië in de 
tussenliggende tien jaar. In een krantenarchief vindt ze vier 
krantenberichten (zie bron 1).  
 
Gebruik bron 1. 

2p 12 Zet de krantenkoppen in een economisch juiste volgorde. Begin met 
kop 1.

Peso gekoppeld aan dollar 
Buenos Aires, jan 1991. Om de enorme inflatie te bestrijden geldt 

vanaf vandaag een nieuwe officiële koers: 1 peso = 1 dollar. 

koers: 1 dollar = 3 peso 

Koppeling peso-dollar wordt losgelaten 
Buenos Aires, dec 2001. De koppeling van de peso aan de dollar is niet langer 

houdbaar. Vanaf vandaag komt de pesokoers tot stand door vraag en aanbod.  
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Nu wil Saskia weten wat er in de periode tussen 2002 en 2012 is gebeurd 
met de peso en welke maatregelen er zijn genomen om een verdere 
koersdaling te voorkomen. Na een literatuuronderzoek schrijft ze de 
volgende passage: 
 
 
“Na de ontkoppeling van de dollar eind 2002 ging de koers van de 
overgewaardeerde peso dalen. Daardoor verbeterde het saldo op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. Maar in de loop van 2003 
stegen de binnenlandse prijzen weer explosief met 20% tot 30%. Deze 
inflatie verklaart de stijgende binnenlandse vraag naar waardevaste 
dollars, met een verdere koersdaling van de peso als gevolg. Om de 
kapitaalvlucht in dollars te stoppen, maakte de Argentijnse regering het 
aankopen van dollars moeilijk. Het gevolg daarvan is dat dollars op de 
zwarte markt momenteel erg duur zijn en de Argentijnen op zoek gaan 
naar een andere ‘veilige’ belegging zoals luxe auto’s.” 
 
 

2p 13 Leg uit dat een koersdaling van de peso kan leiden tot een verbetering 
van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van 
Argentinië. 
 

2p 14 Leg uit dat een koersdaling van de peso kan leiden tot toenemende 
inflatie in Argentinië. 
 
Om verdere koersdaling van de peso te voorkomen had de Argentijnse 
regering ook andere maatregelen kunnen nemen. Volgens Saskia kan de 
regering de centrale bank de volgende opdrachten geven: 
 renteaanpassing; 
 aan- en verkooptransacties op de valutamarkt. 
 

2p 15 Kies één van de twee maatregelen en leg uit hoe deze maatregel 
uitgevoerd moet worden om verdere koersdaling van de peso te 
voorkomen. 
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Opgave 4 

 
Belasting omhoog, opbrengst omlaag! 
 
uit een krant, november 2012: 
De overheid heeft besloten om per 1 januari 2013 de assurantiebelasting 
te verhogen van 9,7% naar 21%. Assurantiebelasting is een heffing op 
schadeverzekeringen. De overheid verwacht door deze maatregel 
€ 1,4 miljard extra belasting binnen te halen. Het Verbond van 
Verzekeraars (VvV) wijst erop dat het kabinet zich ten onrechte rijk rekent 
en geeft daarvoor drie argumenten: 
“Indien de assurantiebelastingverhoging volledig wordt doorberekend in 
de premie zullen: 
1 er ongeveer 6% minder verzekeringen afgesloten worden, omdat met 

name de ‘goede risico’s’ zullen stoppen met schadeverzekeringen; 
2 de overheidsinkomsten aan vennootschapsbelasting dalen; 
3 veel huishoudens de verhoging ontwijken door het nemen van een 

sluiproute.” 
 
 
Gebruik bovenstaand krantenbericht en bron 1. 

2p 16 Laat met een berekening zien dat de overheid er niet van uitgaat dat er 
minder verzekeringen worden afgesloten als gevolg van de verhoging van 
de assurantiebelasting.  
 
Gebruik bovenstaand krantenbericht bij vraag 17, 18 en 19. 

1p 17 Is er bij argument 1 sprake van averechtse selectie, moral hazard (risico 
op moreel wangedrag) of premiedifferentiatie? Maak een keuze. 

2p 18 Gaat het VvV volgens argument 1 uit van een prijselastische of 
prijsinelastische vraag naar schadeverzekeringen? Verklaar het antwoord 
met behulp van een berekening. 

2p 19 Geef een verklaring voor argument 2. 
 
Gebruik bovenstaand krantenbericht en bron 2. 

2p 20 Geef een verklaring voor het feit dat argument 3 maar eenmalig geldt. 
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Er is een groot verschil in de gemiddelde uitgaven aan verzekeringen per 
inwoner in de verschillende EU-landen. Het verschil in inkomen per hoofd 
en de mate van risico-aversie zouden daar een verklaring voor kunnen 
zijn. Een Nederlands huishouden geeft jaarlijks gemiddeld € 1.020 aan 
schadeverzekeringspremies uit.  
In een 5-havoklas wordt de risico-aversie in de EU-landen besproken. De 
leraar vraagt in welk EU-land de bevolking het meest risico-avers gedrag 
vertoont. Twee leerlingen reageren: 
 Pleun: “Dat zijn natuurlijk de Luxemburgers. Hun bbp per hoofd en 

uitgaven aan schadeverzekeringen per hoofd zijn het hoogst.” 
 Amber: “Nee hoor, dat kun je zo niet zien. Ik heb uitgerekend dat het 

de Denen zijn.” 
 
Gebruik bron 3. 

2p 21 Bereken de verzekeringsdruk voor beide landen en bepaal wie er gelijk 
heeft. 
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Opgave 5 

 
Geen werk, geen huis, geen burgemeester 
 
Econoom Lemaire tijdens een interview: 
“Sinds 2008 is er sprake van een crisis op de markt van koopwoningen. 
Wie zien dat woningen langer te koop staan, waardoor de prijzen verder 
dalen. Deze crisis leidt tot afnemende mobiliteit op de arbeidsmarkt: 
werknemers of werklozen verhuizen niet naar elders in het land om een 
vacature in te vullen. Omdat het arbeidsaanbod dan niet goed meer 
aansluit bij de arbeidsvraag, bestaat er werkloosheid.”  
 
 

2p 22 Heeft de werkloosheid die bestaat als gevolg van afnemende mobiliteit op 
de arbeidsmarkt een structurele of conjuncturele oorzaak? Verklaar het 
antwoord.  
 
De arbeidsmarkt wordt vaak gepresenteerd als een markt van volkomen 
concurrentie. In werkelijkheid voldoet de arbeidsmarkt van een land aan 
geen enkel kenmerk van deze marktvorm.  
 

2p 23 Noem twee kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie en licht 
toe waarom de arbeidsmarkt van een land niet aan deze kenmerken 
voldoet.  
 
Afnemende mobiliteit doet zich ook voor op de arbeidsmarkt voor 
burgemeesters. In een tijdschrift verscheen het onderstaande artikel. 
 

Omdat gemeenteraden eisen dat burgemeesters binnen een jaar woonachtig 
zijn in de betreffende gemeente, zijn er ambtswoningen gebouwd: 
huurwoningen bestemd voor burgemeesters. Inmiddels hebben veel 
gemeenten deze ambtswoningen verkocht, omdat de burgemeesters er geen 
gebruik meer van maken. Gemeenteraadslid Kuijken: “Een burgemeester koopt 
liever een woning die aan zijn persoonlijke woonwensen voldoet.”  
Door de crisis op de koopwoningmarkt raken burgemeesters hun 
koopwoningen uit de vorige gemeente niet kwijt als ze in een andere gemeente 
zijn benoemd. Ze reizen dan dagelijks vanaf het oude huis naar hun nieuwe 
gemeente of hebben dubbele woonlasten. Bekend is het voorbeeld van de 
politicus die afzag van het burgemeesterschap in Limburg, omdat hij zijn 
boerderij in Drenthe dan met een flink verlies zou moeten verkopen. 

 
 

2p 24 Geef een andere verklaring waarom steeds minder burgemeesters 
gebruik willen maken van gemeentelijke ambtswoningen. 
 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Pagina: 276Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-14-2-o 10 / 10 lees verder ►►►

Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt van burgemeesters te verhogen, is er 
door de regering een speciale regeling ingesteld (zie bron 2). 
Mevrouw Wijk is momenteel burgemeester in een kleine gemeente 
(klasse 2) en overweegt een nieuwe burgemeestersfunctie in een 
gemeente van 30.000 inwoners. Ze zal hierdoor moeten verhuizen naar 
een nieuwe woning met een totale woonlast van € 1.400 per maand. 
Omdat ze ervan uitgaat dat haar oude woning het eerste jaar niet 
verkocht wordt, wil ze gebruik maken van de speciale regeling.  
Mevrouw Wijk zal de nieuwe functie alleen aanvaarden indien ze er in het 
eerste jaar financieel niet op achteruitgaat. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 25 Geef een verklaring voor de relatie tussen inwonersklasse en het bruto 
maandsalaris van een burgemeester. 
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

2p 26 Zal mevrouw Wijk haar nieuwe functie aanvaarden? Verklaar het 
antwoord met behulp van een berekening. 
 
 

einde  einde  
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Opgave 1  

 
bron 1 kenmerken regeling garantieprijs schol op de visafslag 
 
 De garantieprijs (gegarandeerde minimumprijs) van schol wordt 

vastgesteld op € 0,80 per kilo. 
 Er wordt een spaarfonds opgericht. 
 In elke week dat de marktprijs hoger ligt dan de garantieprijs dragen 

alle vissers 2,5% van hun weekomzet af aan het spaarfonds. 
 In elke week dat de marktprijs voor schol lager ligt dan de garantieprijs 

wordt het aanbodoverschot aan schol tegen die garantieprijs 
opgekocht en vervolgens vernietigd. Deze opkoopkosten worden 
betaald uit het spaarfonds. 

 
 
bron 2 vraag en aanbod van schol op de visafslag        
 

1 3 5 7 9 11 13 17 18

vraag

15 160 2

a b c d

4 6 8 10 12 14

aanbod 
week 2 
2011

week-
aanbod
normaal

Q (x 100.000 kilo)

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

0

P
(€ per kilo)
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Opgave 2 

 
bron 1 van de website van een financieel adviseur 
 
FAQ overwaarde eigen woning 
 Wat houdt de overwaarde van een eigen woning in? 

Als de waarde van je woning hoger is dan de waarde van je lopende 
hypothecaire lening, heb je overwaarde.  

 Hoe kun je deze overwaarde verzilveren ( ter beschikking krijgen)? 
Door de hypothecaire schuld op de woning te vergroten.  

 Waar kun je deze verzilverde overwaarde voor gebruiken?  
De meeste huishoudens gebruiken de overwaarde voor bestedingen. Wat 
na besteding overblijft, wordt gespaard. 

 
 
bron 2 vermogensbalans van Nederlandse huishoudens 
 

 
*bbp  bruto binnenlands product 
bbp Nederland 2001: 448 miljard euro 
bbp Nederland 2011: 602 miljard euro 
 
 
bron 3 index gemiddelde waarde koopwoningen (2010  100)  
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jaar 

vermogensbalans van Nederlandse huishoudens in % van het bbp* 

Activa Passiva 

 2011 2001  2011 2001 

Pensioenvermogen  189% 146% Eigen vermogen  411% 393%

Spaargeld  50% 33% Hypotheekschuld  111% 75%

Aandelenwaarde  19% 45% Overige schulden  16% 15%

Huizenwaarde 214% 194%   

Overige bezittingen 66% 64%   
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Opgave 3 

 
bron 1 krantenkoppen over Argentijnse crisis van 1991 tot eind 2001 
 
kop 1 

 
 
kop 2 

 
 
kop 3 

 
 
kop 4 

 
 

Koers dollar stijgt door sterke economische groei in de 
Verenigde Staten 

Koers peso stijgt mee met dollar: Argentijnse 
concurrentiepositie verslechtert 

Tekort op kapitaalrekening Argentinië: banken failliet 
Pensioen en spaargeld Argentijnse burger smelten weg. 

 

Tekort lopende rekening betalingsbalans Argentinië stijgt 
Exporterende bedrijven in de problemen. Ook beleggers verliezen 

vertrouwen en vertrekken. 
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Opgave 4 

 
bron 1 premieopbrengst per schadeverzekering in miljarden euro’s  
 per jaar in Nederland 2012 (inclusief 9,7% assurantiebelasting)  
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bron 2 uit een tijdschrift, november 2012 
 

 

 

Onrust over sluiproute 
Direct na de aankondiging dat de assurantiebelasting op 
schadeverzekeringen per 1 januari 2013 verhoogd zou 
worden, verschenen er adviezen op het internet om deze 
belastingverhoging te ontwijken door vooruitbetaling. De 
staatssecretaris van Financiën heeft al gewaarschuwd te 
zullen ingrijpen indien dit op grote schaal gebeurt, maar 
verwacht geen problemen omdat de ontwijking maar één 
keer mogelijk is. 
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bron 3 gegevens voor berekenen verzekeringsdruk in 2012 
 
verzekeringsdruk:  
 
premiebedrag aan schadeverzekeringen per hoofd

bbp per hoofd
  100% 

 
 
index premiebedrag aan schadeverzekeringen per hoofd van de 
bevolking (2012) en bbp per hoofd van de bevolking in 2012 (euro)  
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index premiebedrag aan schadeverzekeringen per hoofd
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Opgave 5 

 
bron 1 salaris en benoeming burgemeesters  
 
De hoogte van het salaris van een burgemeester wordt vastgesteld door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en is afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente. De gemeenten zijn hiervoor ingedeeld in 
negen inwonersklassen. 
 
klasse aantal inwoners bruto maandsalaris in 2012 in € 

1 tot en met 8.000 5.747,72 

2 8.001 - 14.000 6.323,09 

3 14.001 - 24.000 6.894,16 

4 24.001 - 40.000 7.457,79 

5 40.001 - 60.000 8.018,17 

6 60.001 - 100.000 8.626,59 

7 100.001 - 150.000 9.098,26 

8 150.001 - 375.000 9.691,95 

9 375.001 en meer 10.325,86 

 
 
bron 2 vergoedingsregeling woonlasten bij aanvaarding nieuwe  
 burgemeesterspost 
 
Indien burgemeesters de koopwoning in de vorige gemeente niet kunnen 
verkopen, worden ze geconfronteerd met hoge woonlasten (reiskosten en 
eventuele dubbele woonlasten). Vandaar dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken een nieuwe vergoedingsregeling heeft ingevoerd. De 
burgemeester heeft maximaal twee jaar recht op een tegemoetkoming. De 
vergoeding is in het eerste jaar 18% en in het tweede jaar 15% van het 
bruto jaarsalaris. 
 
 

einde  
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HA-1022-a-13-1-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Groeten uit Schierland 
Schierland is een eiland op drie kwartier varen van het vasteland. De 
eilanders leven vooral van het toerisme. Het aantal toeristen per dag is 
afhankelijk van het seizoen. Voor hun dagelijkse boodschappen zijn de 
eilanders en de toeristen afhankelijk van de op Schierland gevestigde 
aanbieders. Op het eiland zijn één bakker, één kapper, één supermarkt en 
twee fietsverhuurders. De supermarkt heeft geen brood in het 
assortiment. 
Bakker Van de Wal bakt dagelijks brood. Hij stelt per seizoen een prijs per 
brood vast waarbij de winst maximaal is. De bakker maakt onderscheid 
tussen laagseizoen, middenseizoen en hoogseizoen: zie bron 1. 
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 1, 2 en 3. 

2p 1 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
− Op de markt voor brood is er op Schierland sprake van de 

marktvorm ...(1).... 
− Bij de overgang van het middenseizoen naar het hoogseizoen neemt 

de vraag naar brood …(2)…. 
− In het laagseizoen rekent de bakker per brood een …(3)… prijs dan in 

het hoogseizoen. 
Kies uit: 
bij (1) monopolie / monopolistische concurrentie / oligopolie 
bij (2) af / toe 
bij (3) hogere / lagere 
 

2p 2 Toon aan dat in het middenseizoen de winst van bakker Van de Wal 
maximaal is bij een prijs van € 2 per brood. 
 
Op een dag in het hoogseizoen verkoopt de bakker 1.200 broden. 

2p 3 Bereken hoe groot het verschil in omzet per dag voor de bakker is tussen 
het middenseizoen en het hoogseizoen. 
 
De twee fietsverhuurders op het eiland, Remkens en Ketting, rekenen 
beiden een tarief van € 5 per dag per fiets. Remkens en Ketting 
overwegen beiden een verhoging van dit tarief met één euro. Ze hebben 
geen overleg. De matrix in bron 2 laat de winstverwachtingen zien bij twee 
opties: handhaving van het huidige tarief of verhoging van het tarief met 
één euro.  
Gebruik bron 2 bij de vragen 4 en 5. 

2p 4 Leg uit welke optie Ketting zal kiezen. Maak daarbij gebruik van de 
winstcijfers uit bron 2. 

2p 5 Kunnen beide fietsverhuurders op basis van de matrix hun winst vergroten 
door een prijsafspraak te maken? Verklaar het antwoord. 
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bron 1 vraag naar brood per dag, marginale opbrengst en  
 marginale kosten 
 
De vraag naar brood per dag (Qv) en de marginale opbrengst (MO) zijn 
verschillend per seizoen: hoog, midden of laag. 
 
 vraag naar brood 
laagseizoen Qv = −2000P + 4.600 
middenseizoen Qv = −2000P + 5.000 
hoogseizoen Qv = −2000P + 5.400 

   
P = prijs per brood in euro’s 
Q = aantal broden per dag 
De marginale kosten bedragen € 1,50. 
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bron 2 prijsconcurrentie tussen aanbieders van fietsverhuur  
 (pay-off matrix) 
 
 Ketting 

tarief niet verhogen tarief wel verhogen 

Remkens 
tarief niet verhogen 10  10 14  6
tarief wel verhogen 6 14 12  12

 
− Elk getal is een winstbedrag in duizenden euro’s per maand. 
− De cursieve getallen betreffen de winst van Remkens. 
− De vetgedrukte getallen betreffen de winst van Ketting. 
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Opgave 2  
 
Stijgen en dalen in Zwitserland 
 
uit een krant (3 augustus 2011): 
“Na aanhoudende koersstijgingen is de koers van de Zwitserse frank 
kortstondig gedaald ten opzichte van de euro. Oorzaak is een 
renteverlaging van de Zwitserse centrale bank naar een tarief van 0%. 
Maar de centrale bank vindt de frank nog steeds ‘overgewaardeerd’ en 
zegt dat de hoge koers van de munt de stabiele Zwitserse economie 
bedreigt. Ongeveer de helft van het Zwitserse nationaal product wordt 
verdiend met de uitvoer van goederen en diensten.” 
 
Een directielid van de Zwitserse centrale bank beweert: 
“De hoge koers van de frank ten opzichte van de euro wordt deels 
veroorzaakt door risicoavers gedrag van sommige beleggers.” 
 
Gebruik bron 3. 

2p 6 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, de procentuele koersdaling van de 
euro in Zwitserse frank in de periode 1 juli - 1 augustus 2011. 
 
Uit de kranten van 2011 komen onderstaande koppen. 
 
krantenkop 1 Belastingontduiking door Duitse spaarders in Zwitserland niet 

langer mogelijk: ze wisselen hun franks weer om voor euro’s 
  
krantenkop 2 Landen uit de eurozone importeren minder goederen uit 

Zwitserland 
  
krantenkop 3 Begrotingstekort en staatsschuld in eurolanden veroorzaken 

eurocrisis 
 

2p 7 Leg uit dat krantenkop 3 een verklaring kan geven voor het risicoaverse 
gedrag dat het directielid noemt in zijn bewering. 

2p 8 Kies krantenkop 1 of krantenkop 2 en leg uit dat deze kop géén verklaring 
kan zijn voor de stijgende koers van de Zwitserse frank in euro’s. Schrijf 
het nummer op van de gekozen krantenkop. 
 
De Zwitserse centrale bank had, behalve met een renteverlaging, ook 
kunnen ingrijpen met aan- of verkooptransacties op de valutamarkt om de 
koers van de frank in euro’s te laten dalen. 
Gebruik bron 4. 

2p 9 Welke grafiek uit bron 4 geeft de bedoelde ingreep juist weer? 
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bron 3 koers Zwitserse frank (CHF) in euro (€) 2011       
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bron 4 valutamarkt Zwitserse frank (CHF)         
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− V of V1 en A of A1: vraag en aanbod op 1 augustus 2011 
− V2 en A2: vraag respectievelijk aanbod na de ingreep 
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Opgave 3 
 
Gemeente had liever een Wajonger!  
 
twee fragmenten uit een krantenbericht van oktober 2011: 
 
“Sinds 2004 neemt het aantal Wajong-uitkeringen sterk toe. Als de 
instroom in deze regeling zo doorgaat, zijn er méér dan 400.000 
Wajongers in het jaar 2040. De Wajong is een sociale regeling voor 
mensen die vóór hun 18e levensjaar arbeidsongeschikt zijn en voor 
studenten die voor hun 30ste levensjaar arbeidsongeschikt raken. De 
Wajong-uitkering wordt door de Rijksoverheid betaald uit de belastingen.” 
 
“In januari 2004 werd de nieuwe bijstandswet (WWB) van kracht. De 
gemeenten in Nederland verzorgen de uitvoering van de WWB. Het geld 
daarvoor ontvangen ze van de Rijksoverheid op basis van een vast 
budget dat gerelateerd is aan het inwoneraantal van de gemeente. De 
gemeenten hebben een prikkel om zoveel mogelijk te besparen op de 
bijstandsuitkeringen, omdat zij het niet gebruikte deel van het budget voor 
andere uitgaven kunnen inzetten. De bijstandsuitkering is gebaseerd op 
het sociaal bestaansminimum: 70% van het brutominimumloon. Bijstand is 
een sociale voorziening voor mensen zonder betaald werk.” 
 

1p 10 Citeer uit bovenstaand krantenbericht de zin waaruit blijkt dat er met 
betrekking tot de Wajong sprake is van verplichte solidariteit.  
 
Gebruik bron 5 bij de vragen 11 en 12. 

2p 11 Laat met een berekening zien dat na invoering van de WWB het beroep 
op de Wajong relatief sterker is toegenomen dan in de voorgaande 
periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2004.  

2p 12 Beschrijf aan de hand van de ontwikkeling van het aantal 
bijstandsuitkeringen de conjunctuur in Nederland vanaf 2005.  
 
De 27-jarige alleenstaande Sander heeft een Wajong-uitkering.  
Op 1 januari 2011 bedroeg zijn uitkering € 1.076,40 per maand.  
Jaarlijks per 1 januari wordt het bedrag van de uitkering aangepast.  
In 2011 bedroeg de gemiddelde stijging van de cao-lonen 1,75%. 
Gebruik bovenstaande gegevens en bron 6 bij de vragen 13 en 14.  

1p 13 Bereken de hoogte van de uitkering die Sander vanaf 1 januari 2012 zou 
moeten ontvangen, wil er sprake zijn van een waardevaste uitkering. 

2p 14 Is die waardevaste uitkering per 1 januari 2012 ook welvaartsvast? 
Verklaar het antwoord met een berekening. 
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De regering is van plan om de gemeenten ook verantwoordelijk te maken 
voor de uitvoering van de Wajong. De Wajong wordt dan net als de 
bijstand een onderdeel van het vaste budget dat gemeenten ontvangen 
voor alle sociale voorzieningen. Hiermee wil de regering een einde maken 
aan wat zij noemt ‘het substitutie-effect bij de gemeenten tussen bijstand 
en Wajong’. 

2p 15 Leg de redenering van de regering uit hoe deze maatregel een einde kan 
maken aan dit substitutie-effect. 
Gebruik ongeveer 40 woorden. 
 
 
bron 5 aantal uitkeringen 1999-2010 (in duizendtallen)     

 

peildatum per jaar: 1 januari    
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bron 6 consumentenprijsindex (CPI) Nederland 2005-2011         
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Opgave 4            
 
Fiducia in Italia? 
 

2p 16 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.  
Een staatsobligatie is een lening aan de overheid met een …(1)… looptijd 
en in de meeste gevallen een …(2)… rente. Staatsobligaties worden door 
beleggers meestal beoordeeld als beleggingen met een …(3)… risico dan  
beleggingen in aandelen. 
Kies uit: 
bij (1) korte / lange 
bij (2) variabele / vaste 
bij (3) hoger / lager 
 
uit een krant van november 2011:    
“De eurocrisis is niet gestopt bij 
Griekenland, maar verspreidt zich 
over de andere landen van de 
eurozone. Italië heeft nu een 
staatsschuld van 120 procent van 
het bruto binnenlands product 
(bbp), terwijl die volgens de 
afspraken maximaal 60 procent 
mag zijn.” 

 
“De crisis in Italië verergert. Beleggers schatten het risico van beleggen in 
Italiaanse staatsobligaties hoger in. Mede daardoor is de rente op nieuw 
uitgegeven Italiaanse staatsobligaties binnen enkele maanden gestegen 
tot 7,2%. Zo’n hoge rente kan ertoe leiden dat de staatsschuld van Italië 
nog verder toeneemt. Premier Monti wil met een bezuinigingspakket en 
belastingverhoging het vertrouwen terugbrengen in de Italiaanse 
overheidsfinanciën.” 
 

2p 17 Leg uit hoe een hoger risico voor beleggers kan leiden tot een hogere 
rente op nieuw uit te geven staatsobligaties. 

2p 18 Leg uit hoe bij aanhoudende overheidstekorten een stijging van de rente 
op nieuw uit te geven staatsobligaties kan leiden tot een verdere stijging 
van de totale Italiaanse staatsschuld. 
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Italië overweegt in 2011 een beroep te doen op het Europese Noodfonds 
(EFSF). Econoom Disconti doet over dat fonds een uitspraak: 
“In de afspraken die zijn gemaakt bij de start van de eurozone is al een 
risico op moral hazard (risico op moreel wangedrag) aanwezig. Met de 
oprichting van het Europese Noodfonds wordt dat risico nog groter.” 
 
Gebruik bron 7. 

2p 19 Leg uit hoe de oprichting van het EFSF het risico op moral hazard in de 
eurozone kan vergroten. 
 
 
bron 7 Europees Noodfonds EFSF en afspraken bij de start van de 

eurozone 
 
De lidstaten van de eurozone hebben een Europees Noodfonds voor de 
euro ingesteld. Doel is het verschaffen van financiële steun aan lidstaten 
die in financiële moeilijkheden verkeren. Hiertoe worden gelden 
aangetrokken op de vermogensmarkten. Deelnemende landen storten in 
totaal ongeveer 1.000 miljard euro in het Noodfonds. 
 
afspraken bij de start van de eurozone: 
− Het overheidstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het bbp. 
− De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp. 
− Het is niet toegestaan dat lidstaten elkaar financieel bijstaan. 
− Elke lidstaat verplicht zich om regelmatig betrouwbare economisch-

statistische informatie te geven.  
− Een lidstaat kan niet door de overige lidstaten uit de eurozone worden 

gezet, maar kan wel vrijwillig vertrekken. 
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Opgave 5 
 
Steenrijk in een BRIC-land 
 
van een website (maart 2011): 
Méér miljardairs uit BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China 
“Opvallend op de jaarlijkse ranglijst van de rijkste mensen is dat het 
aantal miljardairs uit de BRIC-landen nu groter is dan het aantal uit 
Europa: een kwart van alle miljardairs komt uit deze opkomende markten. 
Dat aandeel was vijf jaar geleden nog 10%. Miljardairs zijn in dit geval 
personen met een vermogen van meer dan één miljard dollar. (…) De 
BRIC-landen kennen de laatste jaren een hoge economische groei. Er zijn 
jaren waarin het bruto binnenlands product (bbp) stijgt met méér dan 8%.”  
 

2p 20 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst: 
Stijging van het bbp in een land betekent een groei van de …(1)… 
inkomens. Als deze groei meer dan evenredig terechtkomt bij de hogere 
inkomens is er sprake van …(2)… van de inkomensverdeling. Het bedrag 
van iemands vermogen kan op een bepaald tijdstip worden geteld en is 
daarom een voorbeeld van een …(3)…. 
Kies uit: 
bij (1) primaire / secundaire 
bij (2) denivellering / gelijk blijven / nivellering 
bij (3) stroomgrootheid / voorraadgrootheid 
 
In India, één van de BRIC-landen, profiteert een groot deel van de 
bevolking van de stijgende welvaart. Ook gaat in dit land de 
inkomensverdeling veranderen. Uit een onderzoeksrapport dat vooruitkijkt 
naar 2025, komen de gegevens in de bronnen 8 en 9. 
 
Gebruik bron 8. 

2p 21 Leid uit deze bron twee factoren af die bepalend zijn voor de hoogte van 
iemands primaire inkomen. 
 
In 2025 zal groep IV een procentueel aandeel hebben in de totale 
primaire inkomens dat twee keer zo groot is als het aandeel van groep II. 
Gebruik bron 9 bij de vragen 22 en 23. 

2p 22 Bereken het ontbrekende percentage bij (a) in de tabel van bron 9. 
2p 23 Zullen de inkomensverschillen in India in de periode 2005-2025 groter 

worden, gelijk blijven of kleiner worden? Verklaar het antwoord met 
behulp van de gegevens in bron 9. 
 
Gebruik bron 8 en bron 9. 

2p 24 Leg uit hoe de informatie uit beide bronnen een indicatie kan zijn dat ook 
huishoudens uit de laagste inkomensgroep van 2005 profiteren van de 
gestegen welvaart in 2025. 
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bron 8 huishoudens van India in vijf groepen van laag naar hoog 
primair inkomen 

 

 
 
bron 9 verdeling primaire inkomens per groep huishoudens  
 in India 
 

 
 
 

groep kenmerken primaire inkomens per 
huishouden  
(bedragen 2005) 

I inkomen onder de armoedegrens:  
huishoudens zonder werk of met ongeschoold werk < 90.000 rupees 

II inkomen op of net boven de armoedegrens:  
o.a. fabrieksarbeiders, kleine middenstanders, kleine 
pachters (boeren) 90.000-200.000 rupees 

III modale inkomens: 
zeer gemengde groep met onder andere hoger 
opgeleide starters op de arbeidsmarkt, ambtenaren, 
middenstanders, vertegenwoordigers 200.000-500.000 rupees 

IV bovenmodale inkomens: 
hoger opgeleiden met vaste banen bij bedrijven of 
overheid en boeren met veel eigen grond en/of vee 500.000-1.000.000 rupees 

V topverdieners met een internationaal netwerk voor 
werk en sociaal leven: 
eigenaren van multinationals, topambtenaren, hoge 
regeringsfunctionarissen > 1.000.000 rupees 

 2005 20251) 
groep2) % aandeel van 

huishoudens 
cumulatief 

% aandeel van 
primaire inkomens
cumulatief 

% aandeel van 
huishoudens 
cumulatief 

% aandeel van 
primaire inkomens
cumulatief 

I 50% 25% 20% 5%
II 95% 75% 50% 20%
III 98% 85% 85% 50%
IV 99% 95% 95% (a)
V 100% 100% 100% 100%
1) prognose 
2) groepsindeling identiek aan de indeling op basis van kenmerken van bron 8 
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Opgave 6 
 
Huizenmarkt op slot? 
Nederland telt in januari 2012 ruim 4,1 miljoen koopwoningen, waarvan er 
op dat moment 255.000 te koop staan. Sinds 2010 is het aanbod van 
bestaande koopwoningen flink toegenomen, maar de vraag juist 
afgenomen. Philip Maison van de Vereniging Ons Eigen Huis (VOEH): 
“In januari 2012 heeft een vrager gemiddeld keuze uit 25 koopwoningen. 
We spreken dan van een ‘kopersmarkt’: een situatie in het voordeel van 
de vrager, die kan leiden tot een forse prijsverlaging. Maar door de 
aanhoudende economische crisis maken vragers weinig gebruik van deze 
voordeelpositie.” 
 
In bron 10 staat een overzicht van enkele factoren die de verkoopprijs van 
koopwoningen in Nederland beïnvloeden.  
 
Gebruik bron 10 bij de vragen 25, 26 en 27. 

1p 25 Beschrijf het verband dat wordt weergegeven door pijl 6. 
3p 26 Verklaar dat een stijging van de werkloosheid kan leiden tot zowel een 

daling als een stijging van het aanbod van koopwoningen.  
2p 27 Leg uit dat de beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 

invloed kan hebben op de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen. 
 
Er zijn nog meer factoren, dan de al genoemde in bron 10, die via de 
vraagzijde de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen beïnvloeden. 
Gebruik bron 10. 

2p 28 Noem een factor die boven pijl 5 ingevuld kan worden en leg het 
negatieve verband met de vraag naar koopwoningen uit. 
 
Maison beweert: “De gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen is dan 
wel gedaald in de laatste jaren, maar over de gehele periode 1986-2011 
is de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen met ruim 265% 
gestegen. Als ik de beide prijsontwikkelingen in bron 11 vergelijk, 
concludeer ik: een koopwoning is in deze periode meer waard geworden.” 
Gebruik bron 11. 

2p 29 Leg de conclusie van Maison uit. 
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bron 10 schema gemiddelde verkoopprijs koopwoningen        

 

gemiddelde verkoopprijs
koopwoningen

vraag naar 
koopwoningen

omvang
werkloosheid

omvang
hypotheekrente

aftrek

omvang
kredietverstrekking

door banken

........................

aanbod van
koopwoningen

6 – 7...

1 –/+ 2 – 3 + 4 + 5 –

 
 
Toelichting: 

− elke genummerde pijl, 1 tot en met 7, staat voor een oorzaak-gevolgverband 

− een − betekent een negatief verband, een + betekent een positief verband 

− een voorbeeld dat uitlegt hoe het schema gelezen moet worden: 

pijl 3: als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, zal de vraag naar koopwoningen 

afnemen; als deze aftrek wordt uitgebreid, zal die vraag toenemen 

− bij pijl 1 kan het verband zowel positief als negatief zijn 

− bij pijl 7 is het oorzaak-gevolgverband niet gegeven 

 
 
bron 11 gemiddelde verkoopprijs koopwoningen en inflatie  
 (indexcijfers)      

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

140

120

100

80

60

40

20

0
35 38 41 46 55 62 74 100 113 119 130 135 129 128

74,75

125

Legenda:
gemiddelde verkoopprijs koopwoningen (2000 = 100)
consumentenprijsindex (2000 = 100)  

 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Zó kunnen we niet draaien! 
De gemeente Kreims verhuurt elk jaar gedurende de kermis alle 
standplaatsen voor attracties. De prijs per standplaats komt tot stand door 
een systeem van gesloten verhuur: zie bron 1. De huursom is een bron 
van inkomsten voor de gemeente. Bij het aanbieden van de standplaatsen 
kan de gemeente aanvullende eisen stellen.  
 

1p 1 Van welke marktvorm is er sprake bij de verhuur van standplaatsen op de 
kermis van Kreims?  
 
Gebruik bron 1. 

3p 2 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
Door …(1)... omtrent de biedingen van andere aanbieders zal elke 
kermisexploitant individueel een zo …(2)… mogelijke huurprijs bieden. Zo 
ontstaat op de kermis van Kreims ...(3)... en zal de totale opbrengst voor 
de gemeente Kreims zo …(4)… mogelijk worden.  
Kies uit:  
bij (1) de onzekerheid / het risico 
bij (2) hoog / laag 
bij (3) averechtse selectie / een gevangenendilemma  
bij (4) hoog / laag 
 
John de Draaijer is exploitant van kinderattractie de Plob. Al jaren staat hij 
met de Plob op de kermis in Kreims. In 2010 stelde John de ritprijs vast 
op € 3,50. Opbrengsten en kosten van de Plob staan in bron 2. 
 
Gebruik bron 2 bij de vragen 3 en 4. 

2p 3 Hoe blijkt uit bron 2 dat John bij een ritprijs van € 3,50 in 2010 
 wel winst maakte, maar 
 niet de maximale totale winst behaalde? 
Licht het antwoord toe met vermelding van gegevens uit bron 2. 
 
Gebruik de uitwerkbijlage. 

2p 4 Arceer op de uitwerkbijlage de totale winst van de Plob per dag op de 
kermis van Kreims in 2010.  
 
In 2011 wil de gemeente Kreims de kermis beter betaalbaar maken voor 
alle kinderen door maximumprijzen vast te stellen. Voor de Plob wordt dat 
maximaal € 1,20 per rit. John is het niet eens met de hoogte van de 
maximumprijs. Hij durft echter niet zijn betalingsbereidheid voor de 
standplaats te verlagen, omdat hij niet weet wat de andere aanbieders 
zullen doen. 
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John: “Als ik die maximumprijs reken, kan ik zelfs mijn vaste kosten niet 
dekken.”  
 
Gebruik bron 2. 

2p 5 Heeft John gelijk? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
 
bron 1 systeem van gesloten verhuur 
 
Bij een gesloten verhuur maakt elke kermisexploitant zijn 
betalingsbereidheid voor een standplaats bekend in een gesloten envelop 
die tot een bepaalde datum kan worden ingeleverd bij de gemeente. Na 
die datum maakt de gemeente een keuze uit de binnengekomen 
enveloppen. De aanbieders met het hoogste bod krijgen een standplaats.  
 
 
bron 2 opbrengsten en kosten van de Plob per dag op de kermis 

van Kreims (2010 en 2011) 
 
P  GO  Q  7 P  ritprijs (€)  
 
MO  2Q  7 

GO  gemiddelde opbrengst (€) 
Q  aantal verkochte ritten (x 100) 

GTK  1  
7,7

Q
 GTK  gemiddelde totale kosten (€) 

MK  1 MO  marginale opbrengst (€) 
 MK  marginale kosten (€) 
  

7

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7

€

Q

MO

GO

MK

3,5

GTK
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Opgave 2 
 
Direct of indirect betalen?        
In 2011 presenteert de Nederlandse regering 
een plan voor vernieuwing van het 
belastingstelsel. Dit belastingplan heeft drie 
doelstellingen: 
 lagere belastingdruk op arbeid 
 hogere belastingdruk op consumptie 
 vereenvoudiging van de belastinginning 

IB
btw

 
De regering wil dat de totale belastingopbrengsten per jaar gelijk blijven.  
Uit dit plan komen de volgende concrete maatregelen: 
 maatregel A: afschaffing verlaagd btw-tarief en één btw-tarief van 19% 

voor alle niet-vrijgestelde goederen en diensten; 
 maatregel B: verlaging van de schijftarieven in box 1 van de 

inkomstenbelasting (IB). 
 

2p 6 Leg uit hoe maatregel A kan bijdragen aan het realiseren van twee van de 
drie doelstellingen uit het belastingplan.  
 
Econoom De Kan reageert op dit belastingplan en dan met name op de 
verandering van de btw: “Eén btw-tarief van 19% kent drie nadelen: 
1 ik verwacht een extra inflatie van 2,1%, uitgaande van een 

ongewijzigd consumptiepatroon; 
2 arbeidsintensieve dienstverlening, zoals de kapper en de 

fietsreparateur, wordt verplaatst naar de informele economie; 
3 de concurrentiepositie van de detailhandel in de grensstreken van 

Nederland gaat verslechteren.”  
 
Gebruik bron 3. 

2p 7 Leg uit met welke gegevens uit bron 3 econoom De Kan de bewering bij 
nadeel 3 kan onderbouwen. 
 
De Kan wijst op het voorbeeld van het gezin Krap, dat model staat voor 
een alleenverdienershuishouden in de laagste inkomensgroep. Het gezin 
heeft in 2011 een belastbaar inkomen uit arbeid van € 21.218 en een 
netto-inkomen van € 17.546. Beide heffingskortingen zijn van toepassing 
voor dit gezin en blijven in deze opgave onveranderd. Ga uit van een 
gelijkblijvend belastbaar inkomen. 
Gebruik bron 4 en nadeel 1 van De Kan bij vraag 8. 

3p 8 Laat met een berekening zien of gelijktijdige invoering van maatregelen A 
en B leidt tot koopkrachtverlies voor dit gezin.  
 

2p 9 Leg uit waarom de aanname van een ongewijzigd consumptiepatroon bij 
uitvoering van de beide belastingmaatregelen niet realistisch is. 
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bron 3 uit het belastingplan: btw-tarieven 
 
 Nederland Duitsland 

2011 
België 
2011 tarief 2011 maatregel A 

vrijgestelde 
goederen/diensten 

0% 0% 0% 0% 

verlaagd tarief  
(o.a. voeding en 
arbeidsintensieve 
diensten) 

6% 19% 7% 6% 

normaal tarief 19% 19% 19% 21% 

 
 
bron 4 uit het belastingplan (vereenvoudigd en bewerkt) 
 
schijftarieven inkomstenbelasting (IB) 
 belastbaar inkomen (in euro’s) tarief 2011 maatregel B 

eerste schijf 0 tot en met 18.628 33% 30% 

tweede schijf 18.629 tot en met 33.436 41,95% 40% 

derde schijf 33.437 tot en met 55.694 42% 40% 

vierde schijf  vanaf 55.695 52% 50% 

 
heffingskortingen: 
algemene heffingskorting: € 1.987 
arbeidskorting: € 1.574 
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Opgave 3 
 
Kind van de rekening? 
 
uit een krant (2010): 
De kinderopvang in Nederland wordt duurder. De overheid heeft besloten 
om tot 2015 fors te bezuinigen op kinderopvangsubsidies. Werkende 
ouders met kinderen in de formele opvang gaan vanaf 2011 veel meer 
betalen. Bestuurslid Wouters van de brancheorganisatie voor 
kinderopvang vindt dit een slecht plan. Hij beweert: “Het subsidiëren van 
kinderopvang is ook buiten mijn eigen branche goed voor de arbeidsmarkt 
in Nederland.” 
 

2p 10 Leg de bewering van Wouters uit.  
 
Tot 2005 is de subsidie van de overheid gericht op de aanbodzijde van de 
markt voor formele kinderopvang: kinderdagverblijven, gastouders en 
scholen ontvangen een subsidie waardoor het gemiddelde uurtarief (de 
‘prijs’) kan dalen. Informele kinderopvang via familie, bekenden of 
vrijwilligers wordt niet gesubsidieerd. 
 
Gebruik bron 5 bij de vragen 11 en 12. 

2p 11 Welke grafiek geeft de markt voor formele kinderopvang tot 2005 juist 
weer? 

2p 12 Leg uit waardoor de verandering van het uurtarief per kinderopvangplaats 
kleiner is dan het bedrag van de subsidie per kinderopvangplaats. 
 
In 2005 verandert de overheid dit subsidiebeleid. Niet langer ontvangen 
de aanbieders de subsidie, maar de vragers. Ouders kunnen subsidie 
ontvangen als ze hun kind(eren) inschrijven voor een plaats in de formele 
opvang. Hierdoor neemt de vraag naar plaatsen in de formele 
kinderdagopvang fors toe. Er ontstaan lange wachtlijsten omdat het 
aanbod de toenemende vraag op korte termijn niet kan opvangen. Deze 
wachtlijsten leiden tot een te snelle, ongereguleerde groei van nieuwe 
kinderopvangplaatsen. Ouders hebben onvoldoende zicht op de kwaliteit 
van de nieuwe aanbieders. Een econome noemt dit een vorm van 
informatieasymmetrie. 
 

2p 13 Geef een verklaring waarom de formele kinderopvang de toenemende 
vraag op korte termijn niet kon opvangen. 

2p 14 Leg uit op welke manier de overheid het beschreven probleem van 
informatieasymmetrie kan verkleinen. 
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bron 5 de markt van formele kinderopvang in Nederland:  
situatie tot 2005  
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uurtarief uurtarief

uurtarief uurtarief
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Q  aantal kinderopvangplaatsen 
V  vraag 
A   aanbod 
V1  vraag zonder subsidie 
A1  aanbod zonder subsidie 
V2  vraag met subsidie 
A2  aanbod met subsidie 
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Opgave 4 
 
Voor wat hoort wat  
G-Skate produceert wintersportkleding voor enkele 
grote winkelketens. G-Skate is een onderneming met 
twee afdelingen. De directie besluit om de beloning 
voor de werknemers deels afhankelijk te maken van 
de geleverde prestaties: een bonusregeling. 
De directeur van G-Skate stelt: “Wij hebben drie 
redenen om een bonusregeling in te stellen. 

BONUS

 Ten eerste kan een bonus helpen om sneller te voorzien in vacatures. 
In onze bedrijfstak zijn bonusregelingen immers niet gebruikelijk. 

 Ten tweede kan een bonus onze werknemers prikkelen om hun 
productiviteit en daarmee de productiviteit van hun afdeling te 
verhogen. 

 Ten derde stimuleert het onze werknemers om zelf te investeren in 
kennis en vaardigheden en op die manier de productiviteit te 
vergroten.” 

 
2p 15 Leg uit hoe een bonusregeling in het geval van G-Skate kan bijdragen om 

sneller in vacatures te voorzien. 
2p 16 Leg uit hoe een werkgever met behulp van een bonusregeling het 

probleem van de asymmetrische informatie bij de productiviteit van de 
werknemers kan verkleinen. 
 
Productie en Verkoop zijn de twee afdelingen van G-Skate. Nadat alle 
werknemers zijn geïnformeerd over de bonusregeling, bespreken 
medewerkers van de afdeling Verkoop de mogelijkheid om op eigen 
kosten scholing te volgen die hen in staat zal stellen de productiviteit te 
vergroten. De werknemers van de afdeling Productie doen dit ook, 
onafhankelijk van de collega’s van Verkoop.  
 
Gebruik bron 6, bron 7 en bron 8. 

3p 17 Bereken, uitgaande van getallen in de matrix, hoe hoog de verwachte 
groei van de toegevoegde waarde zal zijn als alleen de werknemers van 
de afdeling Productie de scholing volgen. 
 
Gebruik bron 8. 

2p 18 Welke keuze zal de afdeling Verkoop maken op basis van de getallen in 
de matrix? Verklaar het antwoord. 
 
Gebruik bron 7 en bron 8. 

2p 19 Leg uit hoe zelfbinding door de afdeling Verkoop er voor kan zorgen dat 
de toegevoegde waarde bij G-Skate daadwerkelijk zal stijgen zoals 
verwacht door de directie. 
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bron 6 bonusregeling bij G-Skate 
 
“De individuele prestaties van onze werknemers of afdelingen zijn voor mij 
als directeur moeilijk vast te stellen en daarom kiezen wij ervoor de 
individuele bonus afhankelijk te maken van de toegevoegde waarde van 
het totale bedrijf. In het nieuwe beloningsstelsel wordt boven het vaste 
salaris een bonus uitgekeerd van 5% procent van de stijging van de 
toegevoegde waarde die ons bedrijf in een jaar weet te realiseren. Deze 
bonus wordt gelijkelijk verdeeld over alle werknemers.” 
 
 
 
bron 7 kengetallen G-Skate en verwachting directie 
 
totaal aantal werknemers G-Skate 40 
aantal werknemers per afdeling 20 
éénmalige kosten scholing1) € 600 per werknemer 
verwachte stijging toegevoegde waarde G-Skate2) € 800.000 op jaarbasis 
1) door de werknemer zelf te betalen 
2) als alle werknemers de scholing volgen 

 
 
bron 8 matrix met netto-opbrengst per werknemer voor de afdeling 

Verkoop en voor de afdeling Productie 
 
 Productie 

wel scholing geen scholing 
Verkoop wel scholing 400 ; 400 600 ; 0 

geen scholing   500 ; 100       0 ; 0 
 
 netto-opbrengst per werknemer  individueel te ontvangen bonus 

minus individuele kosten scholing 
 netto-opbrengst per werknemer Verkoop cursief; netto-opbrengst per 

werknemer Productie vet 
 

Ga er van uit dat: 
 er geen overleg is tussen de afdelingen 
 binnen elke afdeling alle werknemers dezelfde keuze maken 
 als alleen de werknemers van Verkoop een scholing volgen, de 

toegevoegde waarde van G-Skate niet zal toenemen 
 als alleen de werknemers van Productie een scholing volgen, de groei 

van de toegevoegde waarde lager zal zijn dan verwacht (bron 7) 
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Opgave 5 
 
Noors medicijn voor Hollandse ziekte 
 
Noorwegen is een belangrijke producent van olie en gas. Dankzij de 
export van deze energieproducten stroomt er veel geld in de Noorse 
schatkist. Een groot deel van deze inkomsten wordt sinds de jaren ‘90 van 
de vorige eeuw in het Noorse staatspensioenfonds gestopt: in de 
volksmond bekend als het ‘Petroleumfonds’. Het geld in dit fonds wordt in 
het buitenland belegd. Hiermee probeert de Noorse overheid de 
opwaartse druk op de koers van de Noorse kroon (NOR) tegen te gaan, 
om de internationale concurrentiepositie van Noorwegen sterk te houden. 
Op deze manier hoopt Noorwegen een situatie te voorkomen die onder 
economen bekend staat als de ‘Dutch Disease’: zie verder bron 9. 
Het Petroleumfonds heeft in december 2010 een waarde van 
401 miljard euro. Dit fonds is bedoeld om de komende lasten van de 
vergrijzing op te vangen, maar zou ook ingezet kunnen worden om in 
slechtere tijden de Noorse economie te stimuleren.  
 

2p 20 Heeft de Noorse overheid in de jaren ’90 met de vorming van het 
Petroleumfonds gekozen voor het kapitaaldekkingsstelsel of voor het 
omslagstelsel? Verklaar het antwoord.  
 

2p 21 Maak van onderstaande zinnen economisch juiste redeneringen. 
Als gevolg van de toegenomen olie- en gasexport …(1)… het saldo op de 
… (2) … van de Noorse betalingsbalans. Door de olie- en gasexport stijgt 
de vraag naar Noorse kronen (NOR) op de valutamarkt. De aankoop van 
buitenlandse beleggingen door het Noorse staatspensioenfonds leidt tot 
een … (3) … van het saldo op de …(4)… van de betalingsbalans. Zo 
probeert de Noorse overheid de koers van de NOR te stabiliseren.  
Kies uit: 
bij (1) verbetert / verslechtert 
bij (2) kapitaalrekening / lopende rekening 
bij (3) verbetering / verslechtering 
bij (4) kapitaalrekening / lopende rekening 
 
In Nederland is het totaal van alle opgebouwde pensioenvermogens 
samen méér dan 100% van het bruto binnenlands product. 
Gebruik bron 10 en bron 11. 

2p 22 Laat met een berekening zien dat dit in december 2010 ook gold voor het 
totaal opgebouwde vermogen van het Noorse Petroleumfonds. 
 
Noorwegen heeft in de jaren ’90 voor de bestemming van de opbrengsten 
uit de export van olie en gas een andere intertemporele afweging (‘ruilen 
over de tijd’) gemaakt dan Nederland heeft gemaakt in de jaren ’60 en ’70.  
Gebruik bron 9. 

2p 23 Leg dit verschil in intertemporele afweging uit.  
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Gebruik bron 9 en bron 11. 
3p 24 Beschrijf, aan de hand van kengetallen uit bron 11, hoe de Noorse en de 

Nederlandse intertemporele afwegingen verschillend hebben uitgewerkt 
op de economie. Leg daarbij uit welke bijdrage het Noorse 
Petroleumfonds in de laagconjunctuur van 2010 kan hebben gehad aan 
de betere cijfers van Noorwegen in vergelijking met Nederland. 
Gebruik ongeveer 65 woorden. 
 
 
bron 9 ‘Dutch Disease’ (Hollandse ziekte)  
 
Met de uitdrukking Hollandse ziekte wordt bedoeld dat: 
 Nederland in de jaren ’60 en ’70 door de verkoop aan het buitenland 

van recent ontdekt aardgas te maken kreeg met een koersstijging van 
de Nederlandse valuta (gulden). In de jaren ’80 leidde deze 
verslechtering van de internationale concurrentiepositie tot een sterk 
oplopende werkloosheid. 

 Nederland de extra miljarden uit de aardgasopbrengsten niet spaarde 
maar gebruikte voor de financiering van lopende overheidsuitgaven. 

 
 
bron 10 euro en VS dollar uitgedrukt in Noorse kronen (NOR) 
 
 oktober 2010 november 2010 december 2010 

1 euro is 8,11 8,14 7,90 

1 VS dollar is 5,84 5,96 5,98 

 
 
bron 11 economische kengetallen van Nederland en Noorwegen 
 in de laagconjunctuur van 2010 
 

 
 

  Nederland Noorwegen 
bevolking miljoen personen 16,6 4,9 

bruto binnenlands product (bbp) miljard VS dollar 853,8 470,9 

groei bbp % ten opzichte van 
vorig jaar 

1,8 0,3 

vermogen Petroleumfonds miljard euro niet van 
toepassing 

401 

bbp per hoofd VS dollar 51.434 96.102 

begrotingssaldo in % van het bbp 5,3 10,5 

staatsschuld in % van het bbp 59 29,1 

werkloosheid in % van de 
beroepsbevolking 

4,5 3,5 

belastingopbrengsten  in % van het bbp 38,4 36,8 
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Opgave 6 
 
Wel of niet verzekeren? 
 
Oma Van Riethoven (72) woont in een dorpje in Noord-Brabant. Voor 
recreatieve tochten in de natuur heeft ze onlangs een nieuwe e-bike 
(elektrische fiets) ter waarde van € 2.099 aangeschaft. Bij de verkoop is 
haar de mogelijkheid geboden een fietsverzekering af te sluiten. Hoewel 
de verkoper zegt dat in haar situatie de mogelijke schade waarschijnlijk 
niet opweegt tegen de extra kosten, overweegt ze toch een verzekering af 
te sluiten. 
Oma besluit haar kleinzoon Rick om raad te vragen. Rick (24) woont, 
werkt en gaat uit in het centrum van Amsterdam en heeft net een nieuwe 
stadsfiets gekocht met een nieuwwaarde van € 999. Ook Rick heeft 
nagedacht over het sluiten van een aparte fietsverzekering, maar hij heeft 
daar niet voor gekozen. Om oma een advies te geven, bekijkt hij de 
voorwaarden bij verzekeraar VELO (bron 12) en zoekt hij op internet naar 
aanvullende gegevens voor het maken van een risicoanalyse (bron 13). 
 
 
Oma Van Riethoven is een risicoavers persoon. 

1p 25 Citeer de zin uit bovenstaande tekst waaruit dat blijkt. 
 
Gebruik bron 12 bij de vragen 26 en 27. 

2p 26 Bij welke verzekering past VELO meer risicoselectie toe: bij de stadsfiets 
of bij de e-bike? Verklaar het antwoord. 

2p 27 Hoe blijkt dat VELO probeert het risico op moral hazard (risico op moreel 
wangedrag) te beperken? Verklaar het antwoord. 
 
Rick adviseert zijn oma over de verzekering voor haar e-bike. Op basis 
van de premies die VELO rekent, maakt Rick een schatting van het 
gemiddelde risico op diefstal. Vervolgens maakt hij een vergelijking 
tussen premie en risico.  
Gebruik bron 12. 

2p 28 Laat met een berekening zien dat de gemiddelde kans op diefstal bij 
e-bikes van € 2.099 in Noord-Brabant kleiner is dan bij stadsfietsen van 
€ 999 in Amsterdam, ervan uitgaande dat bij deze fietsen de 
premieontvangsten van de verzekeraar precies kostendekkend zijn voor 
de uit te keren schadelast bij diefstal. 
 
Gebruik bron 12 en bron 13 en de informatie over oma en Rick. 

2p 29 Leg het verband uit tussen de premieverschillen tussen e-bikes en 
stadsfietsen in bron 12 en de diefstalrisico’s op basis van bron 13. 
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bron 12 de beide fietsverzekeringen vergeleken       
 

 
 
bron 13 gegevens voor een risico-analyse van fietsdiefstal        
 

Waar worden fietsen gestolen?

woning
16%

woonomgeving
15%

stadscentrum
21%werk

3%

winkelgebied
9%

onderwijs
3%

station
19%

uitgaansgebied
6%

sport/recreatie
4%

anders
4%

 
 
 

VELO fietsverzekering  
e-bike 

 VELO fietsverzekering  
stadsfiets  

voordelen  voordelen 
 lage premie   lage premie 
 3 jaar lang verzekerd   3 jaar lang verzekerd 
 tegen diefstal en beschadiging   tegen diefstal en beschadiging 
   
premie (voor 3 jaar)  premie (voor 3 jaar) 
vaste premie € 125 bij elke e-bike met 
een nieuwwaarde tot € 2.100 

  afhankelijk van postcode en 
nieuwwaarde 

   alleen in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht geldt een 
vaste premie van € 160 voor elke 
stadsfiets met een nieuwwaarde 
lager dan € 1.000 

eigen risico 
alleen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt een eigen risico 
van 20% van het verzekerde bedrag bij diefstal of total loss (totaal verlies) 
in alle andere gevallen: een eigen risico van € 20 in de kosten per geval van 
schadeherstel 

einde  
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economie HAVO 2013-2 

 
uitwerkbijlage 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 
woensdag 16 mei 
13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1 
 
Downloaden, maar… 
De popgroep Duploaders heeft de talentenshow Holland Has a Voice gewonnen. 
Als hoofdprijs heeft een muziekmaatschappij in 2010 haar eerste album 
uitgebracht. De vraag naar dit album kan worden weergegeven door de vraaglijn 
Vcd1 in bron 1. Het album is voor € 20 te koop als cd. Snel na het verschijnen 
van deze cd is het album ook vrij te downloaden via internet. Downloaden van 
het album is niet helemaal gratis: er zijn kosten, zoals het internetabonnement, 
tijd en moeite; deze drukken we uit in een prijs van € 2 per gedownload album. 
De vraag naar de downloadversie wordt weergegeven door de vraaglijn Vdl in 
bron 1. Als gevolg van het beschikbaar komen van de downloadversie zal naar 
verwachting de vraag naar de cd kleiner worden. Dit wordt weergegeven door de 
verschuiving van de vraaglijn van Vcd1 naar Vcd2.  
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1.  

3p 1 Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.  
De downloadversie van het album is ...(1)... de winkelversie. Het beschikbaar 
komen van een downloadversie van het album leidt tot een …(2)… van de totale 
afzet van het album, doordat …(3)…. In vergelijking met de vraag naar de cd is 
de vraag naar de downloadversie …(4)…. 
Kies uit: 
bij (1) complementair aan / substitueerbaar voor 
bij (2) daling / stijging 
bij (3) de betalingsbereidheid stijgt / de gemiddelde prijs van het album daalt 
bij (4) meer prijselastisch / minder prijselastisch 
 
Duploaders is als beginnende popgroep blij dat de muziekmaatschappij haar 
eerste album op de markt brengt. De popgroep heeft geen bezwaar dat het 
album op het internet vrij kan worden gedownload, ook al mist de popgroep 
daardoor nu een deel van de inkomsten uit auteursrechten.  

2p 2 Leg uit dat het vrij beschikbaar komen van het eerste album toch kan leiden tot 
meer inkomsten voor Duploaders. 
 
Naar aanleiding van dit eerste album beweert een econoom: 
 “Door het vrij beschikbaar komen van het album van Duploaders via internet zal 
het totale consumentensurplus van dit album stijgen, ook al zullen er minder 
cd’s verkocht worden.”  
 
Stel de prijs van de cd blijft € 20, ook nadat de vraag is verschoven naar Vcd2. 
In de figuur van bron 1 geeft de driehoek ABC het consumentensurplus weer in 
de uitgangssituatie. 
Gebruik bron 1 en de uitwerkbijlage bij de vragen 3 en 4. 

1p 3 Arceer in de uitwerkbijlage de afname van het consumentensurplus die ontstaat 
door het beschikbaar komen van de downloadversie. 

1p 4 Arceer in de uitwerkbijlage het extra consumentensurplus dat ontstaat door het 
beschikbaar komen van de downloadversie. 
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bron 1  vraag naar het eerste album van Duploaders      
 

 
 

Vcd1 = vraag naar de cd-versie in de uitgangssituatie 
Vcd2 = vraag naar de cd-versie na het beschikbaar komen van de downloadversie 
Vdl = vraag naar de downloadversie 
Pcd = prijs van de cd-versie 
Pdl = prijs van de downloadversie 
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Opgave 2 
 
Nieuwe crisis en een oud model     
 
uit een krant:  
Eeuwenoud economisch model onderzocht 
Twee Nederlandse economen hebben een 
beroemd economisch model uit de achttiende 
eeuw opnieuw onderzocht. Het economisch 
model is bedacht door François Quesnay 
(1694-1774). Quesnay was een Franse arts en 
zeer geïnteresseerd in de economie. Hij zag 
een gelijkenis tussen de bloedsomloop in het 
lichaam en de geldkringloop in een land. Dit 
inspireerde hem tot het ontwikkelen van het 
economisch model ‘Tableau Economique’.
 
Mieke en Eef verwerken voor een praktische opdracht gegevens van de 
Nederlandse economie van 2009 in een vereenvoudigde weergave van de 
geldkringloop, geïnspireerd door het Tableau Economique. Om deze 
geldkringloop, zoals weergegeven in bron 2, kloppend te maken, moeten er nog 
enkele gegevens worden uitgerekend en dient de richting van sommige pijlen 
nog bepaald te worden.  
 
Op basis van deze kringloop kan het nationaal inkomen bepaald worden. 

2p 5 Leg uit dat het nationaal inkomen gelijk is aan de som van de toegevoegde 
waarden. 
 
De geldkringloop uit bron 2 is een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. Zo gaat in werkelijkheid een deel van alle overheidsbestedingen 
niet naar bedrijven maar naar gezinnen of naar het buitenland.  

1p 6 Geef een voorbeeld van een overheidsbesteding die een geldstroom naar het 
buitenland weergeeft. 
 
De richting van de pijl tussen overheid en financiële instellingen is afhankelijk 
van het saldo van de overheidsfinanciën.  
Gebruik bron 2 bij de vragen 7, 8 en 9. 

1p 7 Toon met een berekening aan dat het tekort van de overheid 20 (miljard euro) is. 
2p 8 Leg uit wat deze uitkomst betekent voor de richting van de pijl. 
2p 9 Bereken het bedrag van de particuliere investeringen in miljarden euro’s. 

 
Na bestudering van de cijfers in de kringloop van 2009 komen Mieke en Eef tot 
de conclusie dat Nederlandse gezinnen en bedrijven samen voor een particulier 
spaaroverschot zorgen. Ze zijn erg benieuwd of de kredietcrisis invloed zal 
hebben op het nationaal spaaroverschot. Daartoe hebben ze krantenkoppen 
verzameld die ten tijde van de kredietcrisis zijn verschenen (bron 3).  
 
Gebruik bron 2. 

2p 10 Bereken het nationaal spaaroverschot van 2009 in miljarden euro’s.  
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Gebruik bron 2 en bron 3. 
2p 11 Maak, met behulp van twee van de vier krantenkoppen in bron 3, van 

onderstaande tekst een juiste redenering met betrekking tot de Nederlandse 
economie. 
Het particulier spaaroverschot kan verder toenemen, want: 
“Uit …(1)… zou kunnen volgen dat gezinnen meer gaan sparen. Bovendien mag 
op basis van …(2)… verwacht worden dat bedrijven …(3)… gaan investeren.”  
Kies uit: 
bij (1) kop 1 / kop 2 / kop 3 / kop 4 
bij (2) kop 1 / kop 2 / kop 3 / kop 4 
bij (3) meer / minder 
 
 
 
 
bron 2 vereenvoudigde kringloop voor Nederland in 2009    
 

 
 
Toelichting 
Alle bedragen luiden in miljarden euro’s. 
 
 
bron 3 krantenkoppen over de Nederlandse economie in 2009 
 

kop 1 Méér werkloosheid zorgt voor dalende inkomens 
  
kop 2 Crisis veroorzaakt overcapaciteit bij bedrijven 
  
kop 3 Overheid probeert investeringen in eigen land te stimuleren 
  
kop 4 Consumenten verwachten deflatie 
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Opgave 3 
 
Met een fiets verdien je iets 
Automobiliteit wordt een steeds groter probleem in Nederland. De files worden 
langer en veroorzaken extra kosten. Dit treft ook het Universitair Medisch 
Centrum (UMC) en haar werknemers. Het UMC stimuleert al jaren het 
fietsgebruik onder haar werknemers met verschillende maatregelen: bron 4.  
 
Het UMC presenteert een nieuw plan om dit fietsgebruik nog verder te 
bevorderen: bron 5. De ondernemingsraad van het UMC is enthousiast over het 
plan, maar waarschuwt wel: “Wij denken dat het UMC in haar plan onvoldoende 
rekening houdt met het risico op moreel wangedrag.” 
 
Gebruik bron 4 bij de vragen 12 en 13. 

2p 12 Leg uit dat er bij de investeringen die door het UMC zijn gedaan voor 
fietsvoorzieningen sprake kan zijn van verzonken kosten. 

2p 13 Bereken de verwachte besparing op jaarbasis die het UMC met de genoemde 
maatregelen kan realiseren in 2010, vergeleken met de situatie vóór 2005. 
 
Gebruik bron 5. 

2p 14 Leg uit hoe er een risico op moreel wangedrag (moral hazard) van werknemers 
kan ontstaan bij uitvoering van het UMC-fietsplan.  
 
Uit onderzoek blijkt dat een werknemer in 2011 aan reiskostenvergoeding per 
dag minimaal € 5 voordeel wil hebben om de auto te laten staan en de fiets te 
nemen voor het woon-werkverkeer. 
 
Gebruik bron 6 en bovenstaande zin. 

2p 15 Toon met een berekening aan dat de fietsvergoeding door het UMC tenminste 
45,71 (afgerond) cent per kilometer moet bedragen, om te zorgen dat een 
werknemer in 2011 voor het woon-werkverkeer overstapt van de auto naar de 
fiets. 
 
Een vervoerseconoom is het niet eens met een onderdeel van de prognose in 
bron 6: “Ik denk dat bij de groep werknemers die binnen tien kilometer van het 
werk wonen het gemiddelde aantal fietskilometers zal toenemen na invoering 
van het UMC-fietsplan.”  
Gebruik bron 5 en bron 6. 

2p 16 Beschrijf de afweging van werknemers van het UMC die kan leiden tot een 
toename van dit gemiddelde aantal fietskilometers bij deze groep werknemers. 
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bron 4 fietsen met beleid: steeds meer UMC-ers op de fiets 
 

uit een krant: 
“Vanaf 2005 bevordert het UMC het gebruik van de fiets door haar werknemers. Het 
aantal werknemers dat voorheen de auto gebruikte en nu op de fiets naar het werk 
komt, is vanaf 2005 tot en met 2010 met 450 personen toegenomen. Er zijn extra 
voorzieningen getroffen voor betere fietsbereikbaarheid en fietsenreparatie, ten 
bedrage van € 65.000 per jaar. Het UMC ziet deze investering als één van de 
besparingen: jaarlijks kosten autoparkeerplaatsen € 1.500 per werknemer, voor 
fietsparkeerplaatsen is dat slechts € 120 per werknemer. Het UMC heeft berekend 
dat de dagelijkse files rondom de stad jaarlijks leiden tot inkomstenverlies voor het 
UMC van € 1 miljoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet nagekomen afspraken in de 
polikliniek door te laat gekomen personeel. Door vermindering van de files hoopt het 
UMC dit inkomstenverlies te halveren, hetgeen ook gezien wordt als een besparing.” 

 
 
bron 5 UMC-fietsplan: fiets van de werkgever met GPS 
 

vervolg uit de krant: 
“Maar het UMC gaat verder: vanaf 2011 gaat het UMC alle fietsende werknemers 
een hogere prijs per kilometer vergoeden dan werknemers die toch de voorkeur 
geven aan de auto om op hun werk te komen. Daarnaast stelt het UMC aan 
werknemers gratis een fiets in bruikleen ter beschikking. Deze fiets is uitgerust met 
het Global Positioning System (GPS), waardoor het aantal fietskilometers berekend 
kan worden. Vanwege de privacy mogen de locaties, tijden en data niet per 
werknemer op naam geregistreerd worden. Er vindt wel registratie plaats van het 
aantal reisdagen per werknemer. De fiets mag alleen voor woon-werkverkeer 
gebruikt worden. 
Uit eigen onderzoek van het UMC is gebleken dat gewoontegedrag de belangrijkste 
reden is om de auto te gebruiken voor woon-werkverkeer, ook bij afstanden korter 
dan 10 kilometer.” 

 
 
bron 6 gegevens van de groep UMC-werknemers met een enkele 

reisafstand korter dan 10 kilometer 
 

 situatie 2010 
vóór invoering plan 

prognose UMC: 
situatie 2011 
na invoering plan 

aantal autogebruikers*) 20% 8% 

gemiddeld aantal autokilometers (enkele reis) 7 7 

autovergoeding per kilometer 19 cent 10 cent 

aantal fietsgebruikers*) 37% 49% 

gemiddeld aantal fietskilometers (enkele reis) 7 7 

fietsvergoeding per kilometer 0 cent … (vraag 15) 

*) als percentage van het totaal aantal werknemers met een enkele reisafstand korter dan  
 10 kilometer; het resterende deel maakt gebruik van het openbaar vervoer of komt te voet 
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Opgave 4 
 
China versus de VS 
De economische politiek van China is onder andere gebaseerd op lage 
arbeidskosten, modernisering van de infrastructuur en een lage wisselkoers van 
de eigen munt (yuan) ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De waarde van 
de yuan is gekoppeld aan de waarde van de dollar. Het grote handelsoverschot 
van China met de Verenigde Staten van Amerika (VS) zorgt voor een opwaartse 
druk op deze wisselkoers. De aankoop door de Chinese monetaire autoriteiten 
van veel waardepapieren in dollars, met name Amerikaanse staatsobligaties, 
zorgt juist voor een neerwaartse druk. Deze aankoop is weer belangrijk voor de 
VS, want op die manier financiert de Amerikaanse overheid een deel van haar 
enorme begrotingstekort. 
Toch heeft de regering van de VS veel kritiek op de kunstmatig laag gehouden 
koers van de yuan: dit biedt Chinese exporteurs een concurrentievoordeel. De 
regering van de VS overweegt daarom invoerheffingen op Chinese producten en 
andere invoerbeperkingen af te dwingen bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. 
 

1p 17 Noem nog een andere invoerbeperkende maatregel dan invoerheffingen, die de 
VS kan gebruiken tegen China. 
 

4p 18 Beschrijf twee nadelen die invoerbeperkingen door de VS tegen China kunnen 
hebben voor de economie van de VS.  
 
Met betrekking tot de wisselkoers van de yuan in dollars is het volgende bekend: 
juli 2008 - maart 2009 1 yuan = 0,146 dollar 
maart 2009 - maart 2010 geleidelijke stijging van deze koers met 1,83% 
maart 2010 een econoom beweert dat de yuan ten opzichte van 

de dollar nog steeds 40% ondergewaardeerd is 
2p 19 Bereken, in twee decimalen nauwkeurig, de koers van de yuan in dollars die 

volgens deze econoom de juiste waarde zou weergeven in maart 2010. 
 
Een woordvoerder van de Chinese regering zegt:  
“Een heel geleidelijke koersstijging van onze munt is voor ons geen probleem, 
maar wat de regering van de VS van ons land eist, tientallen procenten 
koersstijging binnen een jaar, zou zeer schadelijk zijn voor de Chinese 
economie. Ik beweer dat onze binnenlandse economie nog niet sterk genoeg is 
om het te verwachten verlies aan exportopbrengsten op te vangen.” 
 
Gebruik bron 7 en bron 8. 

4p 20 Beschrijf twee argumenten die de bewering van de woordvoerder kunnen 
ondersteunen: één argument op basis van bron 7 en één argument op basis van 
bron 8.  
 
Gebruik bron 8, onderdeel B. 

2p 21 Beschrijf, met gebruik van gegevens uit dit deel van bron 8, één argument dat 
de bewering van de woordvoerder kan tegenspreken. 
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bron 7 particuliere consumptie in procenten van het bruto binnenlands  
 product (bbp) (2009)    
 

 
 
 
bron 8 economische kerngegevens China 
 

 
2000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A: waarde,  
in % van het nominaal bbp 

      

investeringen bedrijven en overheid 37,7 40,7 40 41,1 45 n.b. 
export 25,7 35 35,4 32,7 24,5 n.b. 
saldo lopende rekening  3,1 9,1 10,7 9,6 6,2 n.b. 
nationale besparingen 42,6 51,7 53 53,2 53,1 n.b. 
       
B: volume, 
% mutatie t.o.v. vorig jaar 

      

particuliere consumptie 8 11,3 11 9,4 8 n.b. 
investeringen bedrijven en overheid 14,7 22,1 20,2 15,2 36,6 n.b. 
export 25,3 23,7 20 7,3 −23,1 n.b. 
bbp 9,4 11,6 13 9 7,7 n.b. 
       
C: % mutatie t.o.v. vorig jaar       
prijspeil particuliere consumptie +1,2 +1,5 +4,8 +5,9 −1,1 +5,2% 
kolom 2000-2005: gemiddelde over zes jaren 
kolom 2010: n.b. = niet bekend 
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Opgave 5 
 
Spaarloon vrij … en dan? 
Met de spaarloonregeling kunnen werknemers een deel van hun brutoloon 
belastingvrij op een spaarrekening storten. Dit spaarbedrag is gedurende vier 
jaren niet vrij opneembaar. Er zijn echter enkele bestedingsdoelen waarvoor een 
uitzondering wordt gemaakt op deze blokkering. In bron 9 wordt de regeling 
uitgelegd. 
 
Gebruik bron 9 bij de vragen 22 en 23. 

2p 22 Noem twee oorzaken waardoor niet iedere deelnemende werknemer een gelijk 
financieel voordeel behaalt bij het gebruikmaken van de spaarloonregeling.  

2p 23 Kies één van de vijf mogelijkheden om het spaarloon eerder op te nemen en leg 
uit welke rol deze mogelijkheid speelt in de financiële levensloop van 
huishoudens.  
 
In 2010 besluit de Nederlandse regering om het geblokkeerde spaarloon dat is 
gestort in de jaren 2006 tot en met 2009 vrij te geven voor opname, zonder 
beperkende voorwaarden. Voor twee miljoen werknemers in Nederland is op 
15 september 2010 het geblokkeerde spaarloon eerder vrijgekomen, exclusief 
de opgebouwde rente. In totaal gaat het om ongeveer vier miljard euro 
spaargeld.  
Gebruik bron 9 en bovenstaande tekst. 

2p 24 Laat met een berekening zien dat in de jaren 2006 tot en met 2009 niet alle 
werknemers het maximale bedrag aan spaarloon hebben gestort. 
 
Mevrouw Bernadet Wellens maakt al sinds 1 januari 2006 gebruik van de 
spaarloonregeling. In verband met het vrijgeven van het spaartegoed op 
15 september 2010 stuurt de bank mevrouw Wellens een overzicht, zoals 
weergegeven in bron 10. Het marginale tarief voor de inkomstenbelasting is voor 
mevrouw Wellens 42% (box 1). 
 
Gebruik bron 9 en bron 10. 

2p 25 Bereken het totale belastingvoordeel (box 1) dat mevrouw Wellens in de jaren 
2006 tot en met 2009 heeft behaald over haar gestorte spaarloon. 
 

2p 26 Maak van de volgende tekst een economisch juiste redenering. Door het 
vrijgeven van de spaarloontegoeden hoopt de regering ...(1)... te verhogen.  
Daardoor kunnen de …(2)... toenemen, hetgeen in tijden van laagconjunctuur de 
economische groei kan versterken: een voorbeeld van ...(3)… beleid.  
Kies uit: 
bij (1) de betalingsbereidheid / het gezinsbudget / het vermogen  
bij (2) overheidsbestedingen / particuliere bestedingen 
bij (3) anticyclisch / procyclisch 
 
De regering denkt dat het vrijgeven van het spaarloon een extra economische 
groei in Nederland kan realiseren van 0,2%. Enkele economen stellen dat deze 
maatregel Nederland géén extra economische groei zal opleveren.  

2p 27 Leg uit waarom het vrijgeven van het spaarloon niet hoeft te leiden tot extra 
economische groei in Nederland. 
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bron 9 hoe werkt de spaarloonregeling? 
 
− Werknemers mogen een bedrag van maximaal € 613 per kalenderjaar van 

hun brutoloon sparen. Over dit bedrag dragen zij geen belasting en premies 
af in box 1 van de inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt dus 
lager. 

− Dit spaargeld wordt niet meegeteld voor de belasting in box 3. 
− Het geld moet op een aparte spaarrekening worden gestort en mag vier jaar 

lang niet opgenomen worden. 
− Er zijn enkele gevallen waarin opname binnen vier jaar wel is toegestaan: 

1 de aankoop van een eigen woning 
2 de start van een eigen bedrijf 
3 de kosten van kinderopvang  
4 studiekosten  
5 vrijwillige pensioenpremie  

− Als de werknemer het spaarloon tussentijds opneemt op een wijze die niet 
binnen de bovenstaande voorwaarden valt, dan wordt het opgenomen 
spaarloon gezien als ‘gewoon’ loon en is de werknemer alsnog belasting en 
premies verschuldigd. 

 
 
bron 10 overzicht spaarloonrekening van mevrouw Wellens: resultaat 

spaarjaren 2006-2009 en totaalsaldo voor de vrijstelling 
 

 

Beter Sparen 

Voor het beste resultaat op uw 
spaarloonrekening 

www.Betersparen.nl 

Rekeninghouder: Mevrouw B. Wellens 
 Vorstengraflaan 224 
 5141 AA  Uden 
datum inleg bedrag saldo 
1-1-2006 storting spaarloon € 613,00 € 613,00 
1-1-2007 storting spaarloon 

rente 2006 
€ 613,00 
€   15,33 

 
€ 1.241,33 

1-1-2008 storting spaarloon 
rente 2007 

€ 613,00 
€   31,03 

 
€ 1.885,36 

1-1-2009 storting spaarloon 
rente 2008 

€ 613,00 
€   47,13 

 
€ 2.545,49 

15-9-2010 rente 2009 €   45,08 € 2.590,57 
 

15-9-2010 totale inleg over de jaren 2006 tot en met 2009 
totaal bijgeschreven rente 

€ 2.452,00 
€ 138,57 

NB De storting 2010 is weggelaten, omdat deze niet onder de vrijstellingsregeling valt. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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economie HAVO 2012-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 3  

 
       
 

 4  

 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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HA-1022-h-12-1-o 

Examen HAVO 

2012 
 
 
 

 oud programma economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
woensdag 16 mei
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Beleggingen leiden tot inkomensverschillen 
Aangetrokken door voorspoedige ontwikkelingen op de effectenbeurs, zijn in een 
land de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties. Mede 
daardoor zijn de verschillen tussen de primaire inkomens van de mensen in dit 
land groter geworden. 
 

2p 1 Leg uit dat de verschillen tussen de primaire inkomens groter kunnen worden als 
de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties.  
 
In dit land is in een bepaald jaar het totale primaire inkomen € 600 miljard. In de 
onderstaande figuur zijn de primaire en de secundaire personele 
inkomensverdeling weergegeven. De inkomensgroepen I tot en met IV zijn 
gerangschikt van laag naar hoog primair inkomen. Het aantal personen is in elke 
groep even groot.      
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Uit de figuur blijkt dat het totale primaire inkomen van inkomensgroep III gelijk is 
aan het totale secundaire inkomen van die groep. 

2p 2 Leg uit dat het primaire inkomen van een inkomensgroep gelijk kan zijn aan het 
secundaire inkomen van die groep. 
 
Het primaire inkomen van de hoogste inkomensgroep is 14 keer zo groot als het 
primaire inkomen van de laagste inkomensgroep. 

2p 3 Zijn in dit land de inkomensverschillen bij het primaire inkomen groter of kleiner 
dan de inkomensverschillen bij het secundaire inkomen? Licht het antwoord toe. 
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Op basis van de figuur kan de lorenzcurve van de primaire inkomensverdeling 
worden getekend. Daarvoor is de onderstaande tabel gedeeltelijk ingevuld. 
 

inkomensgroep % personen 
(cumulatief) 

% primair inkomen 
(cumulatief) 

I 25 4,2 

II 50 …(a)… 

III 75 41,7 

IV 100 100,0 

 
2p 4 Bereken het percentage dat bij (a) moet worden ingevuld.  
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Opgave 2 
 
Reizen moet duurder worden  
Sommige regeringsmaatregelen hebben invloed op de netto-inkomens. Neem 
bijvoorbeeld de reiskostenaftrek, een aftrekpost bij de inkomstenbelasting in 
verband met woon-werkverkeer die onder bepaalde voorwaarden mag worden 
opgevoerd. Een politieke partij wil dat de regering deze aftrekpost afschaft. Het 
gevolg daarvan voor de netto-inkomens hangt af van het belastingtarief dat van 
toepassing is. 
 
Het stelsel van de inkomstenbelasting is progressief. In de onderstaande tabel is 
van vijf personen gegeven welk belastingtarief op elk van hen van toepassing is.  
 

belastingtarief van vijf personen 
 marginaal 

belastingtarief 
gemiddeld 

belastingtarief 

Chris 32,90% 24,35% 

Louise 36,85% 28,60% 

Anneleen 36,85% 31,25% 

Adje 42,00% 37,20% 

Johan 42,00% 38,60% 

 
Chris heeft het laagste marginale en het laagste gemiddelde belastingtarief. 

2p 5 Betekent dit dat Chris het hoogste netto-inkomen heeft? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat alle vijf personen een reiskostenaftrek van € 500 hebben en dat deze 
aftrekpost zou worden afgeschaft. Hun marginale belastingtarief verandert niet. 

2p 6 Is het financiële nadeel daarvan voor Louise groter dan, kleiner dan of gelijk aan 
dat van Anneleen? Verklaar het antwoord. 
 
De belastingpercentages bij Louise zijn gebaseerd op een belastbaar inkomen 
van € 30.000. Stel dat haar belastbaar inkomen € 1.000 hoger zou worden. Haar 
marginale belastingtarief verandert niet. 

2p 7 Bereken hoeveel belasting Louise dan gaat betalen. 
 
In een toelichting op de gevraagde maatregel zegt de politieke partij dat het 
afschaffen van de reiskostenaftrek geen invloed zal hebben op de omvang van 
het totale inkomen. Toch zal volgens de partij de welvaart er door toenemen. 

2p 8 Geef een verklaring voor die toename van de welvaart.
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Opgave 3 
 
uit een krant (december 2007): 
Koper is duur, maar er is hoop 
Koper is een metaal dat vooral wordt verwerkt in elektronicaproducten. Op de 
wereldmarkt wordt de koperprijs uitgedrukt in dollars. De koperprijs op de 
wereldmarkt is in 2007 flink gestegen. 
De wereld beschikt over grote reserves koper in de bodem. Een stijging van de 
koperprijs op de wereldmarkt heeft invloed op de omvang van de economisch 
winbare koperreserves in de wereld. Een stijging van de koperprijs kan ook 
leiden tot meer innovatie in de elektronicasector. 
 
De koperprijs in euro’s wordt beïnvloed door de koers van de euro ten opzichte 
van de dollar. Die koers is in 2007 gestegen. 

2p 9 Is de stijging van de koperprijs uitgedrukt in euro’s groter of kleiner geweest dan 
de stijging van de koperprijs uitgedrukt in dollars? Verklaar het antwoord. 
 

2p 10 Worden de economisch winbare reserves groter of kleiner door de stijging van 
de koperprijs? Verklaar het antwoord. 
 

2p 11 Leg uit dat een stijging van de koperprijs kan leiden tot meer innovatie in de 
elektronicasector. 
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Opgave 4 
 
gelezen op een internetsite: 
Op de fiets! 
De wegen in en om onze steden slibben steeds verder dicht. Elke werkdag 
hebben vele duizenden Nederlanders problemen om hun werk te bereiken en 
dat aantal groeit snel. Sommigen pleiten voor de aanleg van meer wegen. Maar 
dat leidt volgens anderen alleen tot meer autoverkeer en tot meer opstoppingen. 
Ook snelheidsbeperkende maatregelen en een hogere benzineaccijns hebben 
weinig effect. De bezorgdheid over de gevolgen van de opstoppingen voor de 
bedrijven in en om onze steden neemt toe. 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
In de krant lees je een artikel van een econoom over de verkeersopstoppingen 
rond onze steden. In dit artikel pleit de econoom voor belastingmaatregelen die 
het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijker maken. Dit 
spreekt jou zo aan dat je besluit er in jouw klas een betoog over te houden. 
 
Het betoog begint als volgt: 
“Beste klasgenoten, 
Ik wil een pleidooi houden om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer 
aantrekkelijk te maken. Naast een voorbeeld van een belastingmaatregel, zal ik 
een niet-belastingmaatregel bespreken om dat te bereiken. Verder zal ik enkele 
positieve gevolgen toelichten van een toename van het gebruik van de fiets in 
het woon-werkverkeer.” 
 

6p 12 Schrijf het vervolg van het betoog. 
In het betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a een belastingmaatregel die het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer 

aantrekkelijk maakt; 
b het gevolg van minder verkeersopstoppingen in en om onze steden voor de 

internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. 
 
Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande 
aspecten aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog 
past: 
1 een voorbeeld van een positief extern effect van een toename van het 

gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer; 
2 een voorbeeld van een niet-belastingmaatregel waarmee de overheid het 

gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijk kan maken; 
3 een manier waarop de overheid uitgaven om het gebruik van de fiets in het 

woon-werkverkeer te stimuleren, kan terugverdienen.  
 
Aanwijzingen 
 De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Kosten zorgverlof vallen mee 
In een land overweegt de regering werknemers de mogelijkheid te geven  
langdurig verlof te nemen om voor zieke familieleden te zorgen. Tijdens dat 
zorgverlof ontvangen werknemers 70% van het minimumloon. De regering schat 
dat de regeling € 1,36 miljard per jaar kost. 
Volgens een onderzoeker kost de regeling echter ‘slechts’ € 50 miljoen per jaar. 
Hij verwacht dat 950.000 werknemers minstens één keer per jaar zorgverlof 
nemen. Hij berekent verder dat met het zorgverlof jaarlijks 6.000 volledige 
arbeidsjaren gemoeid zijn. De onderzoeker stelt verder dat zo’n regeling vooral 
voor vrouwen gunstige effecten heeft. Vrouwen nemen naast hun werk vaak de 
zorg op zich voor zieke familieleden. Voor deze vrouwen wordt het combineren 
van werk en zorgtaken met zo’n regeling een stuk eenvoudiger. 
 

2p 13 Toon met een berekening aan dat de onderzoeker is uitgegaan van een 
minimumloon van bijna € 12.000 per arbeidsjaar. 
 
Een volledig arbeidsjaar komt overeen met 1.650 arbeidsuren. 

2p 14 Bereken hoeveel uur zorgverlof er gemiddeld volgens de onderzoeker per 
werknemer per jaar wordt opgenomen door werknemers die een beroep op 
zorgverlof doen.  
 

2p 15 Zal het aantal personen dat volgens de onderzoeker gebruik maakt van de 
verlofregeling groter of kleiner dan 6.000 zijn? Verklaar het antwoord. 
 
De onderzoeker verwacht dat door de verlofregeling de participatiegraad van 
vrouwen stijgt. Deze stijgende participatiegraad kan vervolgens leiden tot een 
daling van de premies voor sociale verzekeringen zoals de AOW (Algemene 
Ouderdomswet).  

2p 16 Leg uit dat een stijgende participatiegraad kan leiden tot lagere premies voor de 
AOW. 
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Opgave 6 
 
Nederland op wereldniveau?  
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vier statistieken over enkele 
economische ontwikkelingen in de wereld en in Nederland. De waarde van de 
wereldhandel wordt in deze statistieken berekend door de export van alle landen 
in de wereld bij elkaar op te tellen. Naar aanleiding van deze statistieken worden 
in deze opgave vier vragen gesteld. 
 
De producten die mensen dagelijks kopen, komen uit veel landen. Sommige 
landen exporteren een groot deel van hun productie. In 2006 werd 40% van de 
wereldproductie geëxporteerd. 

2p 17 Werd in 2007 meer of minder dan 40% van de wereldproductie geëxporteerd? 
Licht het antwoord toe. 
 
Een econoom zegt: “De ontwikkeling van de investeringen door bedrijven in 
Nederland heeft grote invloed op de Nederlandse economie. Het gaat daarbij 
vooral om het volume van die investeringen.” 
 
In statistiek 2 is het bedrag van de investeringen bij 2007 niet ingevuld. 

2p 18 Bereken dat bedrag met behulp van gegevens in statistiek 3. 
 

2p 19 Was het volume van de investeringen door bedrijven in Nederland in 2005 hoger 
of lager dan in 2002? Licht het antwoord toe. 
 
De ontwikkeling van de economie heeft invloed op het nominale en het reële 
inkomen. Uit statistiek 4 kan worden afgeleid dat het nominale inkomen in 
Nederland in 2006 en in 2007 is gestegen. 

2p 20 Is het nominale inkomen in 2007 meer of minder gestegen dan in 2006? Licht 
het antwoord toe. 
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Opgave 7 
 
Meten is weten 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert maandelijks een 
schema van de samenstelling van de beroepsgeschikte bevolking. Hieronder 
staat zo’n schema. De aantallen betreffen duizenden personen. Afgelezen kan 
worden dat in de desbetreffende maand 483.000 personen werkloos zijn.  
 

bevolking tussen 15 en 65 jaar

beroepsgeschikte bevolking

heeft betaald werk van meer dan 12 uur per week

wil en kan werk verrichten
van meer dan 12 uur per week

kan op korte
termijn beginnen

zoekt
actief

werkloze
beroepsbevolking

niet-beroepsbevolkingwerkzame
beroepsbevolking

10.943

6.918 4.025

1.047 2.978

814 233

331483

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

 
 

2p 21 Bereken het aantal personen dat hoort bij de categorie ‘niet-beroepsbevolking’.  
 
Personen tussen de 15 en 65 jaar die een voltijdstudie volgen (studenten en 
scholieren), worden tot de categorie ‘niet-beroepsbevolking’ gerekend.  

2p 22 Beschrijf een andere groep personen tussen de 15 en 65 jaar die tot de 
categorie ‘niet-beroepsbevolking’ wordt gerekend. 
 

2p 23 Noem de vier criteria waaraan iemand uit de beroepsgeschikte bevolking 
volgens het CBS moet voldoen om tot de werkloze beroepsbevolking te worden 
gerekend. 
 

2p 24 Bereken met behulp van het schema hoeveel procent van de beroepsbevolking 
werkloos is. 
 

Pagina: 332Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-h-12-1-o 10 lees verder ►►►

Opgave 8 
 
Oververhit IJsland koelt af 
Buitenlandse investeringen hebben een grote invloed op de economie van 
IJsland. Zo veroorzaakte de bouw van een aluminiumsmelterij door een 
Amerikaans bedrijf in 2004 een stijging van de wisselkoers van de IJslandse 
munt, de krona. In de periode 2004-2006 hebben buitenlandse investeringen 
zelfs tot een periode van hoogconjunctuur in IJsland geleid. Ook de 
consumptieve bestedingen stegen sterk in die periode. De IJslandse economie 
dreigde oververhit te raken. Terwijl de export van IJsland in de genoemde 
periode gelijk bleef, ontstond er een tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans van IJsland. 
 
betalingsbalans van IJsland, per kwartaal   
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Het saldo op de betalingsbalans van IJsland over de eerste helft van 2004 
bedroeg 16 miljard krona. 

2p 25 Is het saldo op de betalingsbalans van IJsland over de tweede helft van 2004 
ten opzichte van de eerste helft van 2004 verbeterd of verslechterd? Licht het 
antwoord toe met een berekening. 
 

2p 26 Leg uit hoe de oververhitting van de IJslandse economie heeft geleid tot een 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van IJsland. 
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Eind 2005 begon de wisselkoers van de krona te dalen. Om dat tegen te gaan 
verhoogde de IJslandse centrale bank begin 2006 de rente. Een woordvoerder 
van de centrale bank stelde: “Ons doel is de inflatie te beperken. Daarom moet 
de koers van de krona stijgen, desnoods verhogen wij de rente tot 16%.” 
 

2p 27 Leg uit hoe een koersstijging van de krona de inflatie in IJsland kan beperken. 
 
In de eerste helft van 2006 is er sprake is van een toenemend overschot op de 
kapitaalrekening van IJsland.  
 

2p 28 Leg uit hoe het rentebeleid van de IJslandse centrale bank kon leiden tot een 
toenemend overschot op de kapitaalrekening van IJsland.  
 
 

einde  
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
 
statistiek 1 
 
wereldhandel en wereldproductie 
 
 eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007
volume1) van de 
wereldhandel 

verandering 
in %2) 3,7 6,4 10,8 7,4 9,0 9,0

volume van de 
wereldproductie 

verandering 
in % 3,0 4,1 5,2 4,6 4,5 4,5

1) volume: heeft betrekking op de hoeveelheid 
2) verandering: ten opzichte van het voorafgaande jaar 

 
 
statistiek 2 
 
bruto binnenlands product (bbp) en bestedingen in Nederland 
 
 eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007

bbp miljarden 
euro’s 465,2 476,2 488,6 500,0 520,4 541,0

 

export miljarden 
euro’s 298,5 301,4 328,1 353,3 387,9 415,0

investeringen door 
bedrijven 

miljarden 
euro’s 77,3 76,3 81,8 82,7 91,4 … 

bestedingen door 
consumenten 

miljarden 
euro’s 233,0 236,5 239,2 244,0 243,7 250,5

overheidsbestedingen miljarden 
euro’s 124,5 130,3 132,1 134,7 146,4 150,8

import miljarden 
euro’s 268,1 268,3 292,6 314,7 349,0 373,3
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statistiek 3 
 
investeringen door bedrijven in Nederland 
 
 eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
prijsniveau verandering in %1) 5,5 3,5 3,8 0,8 2,3 2,1 
volume2) verandering in % 7,2 4,6 3,3 0,3 8,0 5,0 
waarde index: 2002  100 100 99 106 107 118 127 
1) verandering: ten opzichte van het voorafgaande jaar 
2) volume: heeft betrekking op de hoeveelheid 

 
 
statistiek 4 
 
consumentenprijzen en reëel inkomen in Nederland   
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einde  
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Examen HAVO 
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Wie betaalt het gratis downloaden? 
uit een weblog (juni 2010): 
 
Popmuzikant Erwin Radjinder: “Iedereen roept dat gratis downloaden van 
muziek gewoon moet kunnen, maar wij proberen cd’s te verkopen om te kunnen 
eten. Muzikanten als ik kunnen tegenwoordig niet meer leven van de inkomsten 
uit auteursrechten. Intussen klagen bezoekers van concerten over de hoge 
entreeprijzen: tja, wat wil je met al dat meeliftgedrag van internetgebruikers!” 
 
Auteursrechten vormen voor muzikanten een belangrijke bron van inkomen. 
Deze rechten zijn gekoppeld aan de verkoop van cd’s en aan het aantal keren 
dat hun muziektitels worden gedraaid op de radio. Door het gratis downloaden 
van muziektitels door consumenten missen de uitvoerende muzikanten een deel 
van hun inkomsten uit auteursrechten. 
 

2p 1 Leg uit dat het gratis downloaden door consumenten van muziektitels gezien 
kan worden als meeliftgedrag. 

2p 2 Leg uit dat door het gratis downloaden het aanbod van nieuwe muziektitels zou 
kunnen dalen. 
 
Medio 2010 kwam de Kamercommissie auteursrecht met een voorstel: “Verbied 
het gratis downloaden door consumenten van muziektitels, zoals dat al gebeurt 
in andere landen van de Europese Unie. Consumenten die het downloadverbod 
overtreden, kunnen door de provider afgesloten worden van toegang tot het 
internet.”  
De Consumentenbond beweert: “Gratis downloaden verhoogt de welvaart: per 
saldo neemt op de markt voor muziektitels het totaal van consumenten- en 
producentensurplus toe. Dat heeft een onderzoek aangetoond.” Zie ook bron 1. 
De Consumentenbond komt met een alternatief voorstel: bron 2.  
Een aantal consumenten reageert hierop via een weblog: bron 3.  
 
Gebruik bron 1. 

3p 3 Laat met behulp van een berekening zien hoe de bewering van de 
Consumentenbond onderbouwd kan worden. 
 
Gebruik bron 2 en bron 3 bij de vragen 4 en 5. 

2p 4 Geef de argumentatie bij de reactie van Petra12 op het voorstel van de 
Consumentenbond. 

2p 5 Gaat Atilla22 uit van een prijselastische of van een prijsinelastische vraag naar 
zijn mp3-spelers? Verklaar het antwoord. 
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bron 1 uit een onderzoeksrapport 
 
Uit het onderzoek naar de economische effecten van het gratis downloaden 
komen de volgende schattingen op jaarbasis:  
 in 2009 hebben Nederlanders 1,5 miljard muziektitels gratis gedownload. De 

gemiddelde betalingsbereidheid voor deze muziektitels bedraagt € 0,12 per 
titel;  

 als gevolg hiervan zijn de winkelverkopen van muziektitels afgenomen, 
waardoor het consumentensurplus naar schatting is gedaald met 
60 miljoen euro; 

 en als gevolg is voor de muziekindustrie, de producent van de muziektitels, 
het producentensurplus naar schatting gedaald met 100 miljoen euro.  

 
Conclusie: gratis downloaden verhoogt de welvaart. 
 
 
bron 2 alternatief voorstel van de Consumentenbond  
 
De Consumentenbond pleit, samen met de muziekindustrie, voor een heffing 
van vijf euro op alle digitale apparatuur, van mp3/4-spelers tot laptops, die kan 
worden gebruikt om van internet muziek op te nemen en af te spelen. De 
opbrengst van deze heffing gaat naar de Stichting Thuiskopie. Deze stichting 
zorgt voor de verdeling van dit geld over de verschillende rechthebbende 
partijen in de muziekindustrie. Vertegenwoordigers van consumenten en 
producenten hebben afgesproken dat de Stichting Thuiskopie per jaar minimaal 
30 miljoen euro moet ontvangen. 
 
 
bron 3 enkele reacties op het voorstel van de Consumentenbond 
 
 Petra12 op 18 juni 2010:  

“En als je nooit iets gratis downloadt, maar netjes cd’s in de winkel koopt en 
die op je eigen apparatuur afspeelt, dan betaal je dubbel!”  

 Atilla22 op 8 juli 2010:  
“Een slecht plan! Ik heb een elektronicawinkel en verkoop mp3-spelers voor 
veertig euro per stuk. Als ik die voorgestelde heffing volledig doorbereken in 
de prijs, verwacht ik dat mijn omzet inclusief heffing zal afnemen.” 
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Opgave 2 

 
Komt de boodschap aan?  
In 2010 is in Nederland de markt voor geadresseerde post volop in beweging. 
Vroeger werd deze postbezorging volledig verzorgd door één staatsbedrijf: 
PTT Post. Dit bedrijf was verplicht alle post in heel Nederland tegen vaste 
tarieven te bezorgen. Sinds 2000 is de Nederlandse postmarkt stapsgewijs 
geliberaliseerd. Vanaf 1 april 2009 is de markt volledig vrij en heeft TNT-post 
(voorheen PTT Post) concurrentie van een beperkt aantal nieuwe toetreders 
zoals Sandd en Selekt Mail. Ondanks deze liberalisering heeft de overheid 
bepaald dat TNT-post in 2010 nog steeds verplicht is brieven tot 50 gram, tegen 
één vast tarief, tot in de meest afgelegen plekken in Nederland ten minste vijf 
dagen per week te bezorgen. De nieuwkomers hebben minder verplichtingen; zij 
kunnen er voor kiezen om de brieven bijvoorbeeld twee dagen per week alleen 
in de grote steden te bezorgen. 
 

1p 6 Citeer uit de bovenstaande tekst de zin waaruit blijkt dat de marktvorm 
monopolie is veranderd in de marktvorm oligopolie.  
 

2p 7 Geef een argumentatie voor de overheid, in de rol als toezichthouder, om de 
nieuwe toetreders op de postmarkt minder verplichtingen op te leggen. 
 
Gebruik bron 4. 

2p 8 Heeft het teruglopen van het aantal poststukken dat TNT-post in 2010 bezorgt 
een conjuncturele of een structurele oorzaak? Verklaar het antwoord uitsluitend 
op basis van bron 4. 
 
Fleur en David, leerlingen van het Teulingscollege in de Randstad, organiseren 
in 2010 de actie ‘Schoolspullen voor Ghana’. Via een brief willen ze ook oud-
leerlingen van de school vragen financieel bij te dragen. Voor de verzending van 
1.800 brieven vergelijken ze de tarieven van de drie grootste postbedrijven. 
Fleur en David willen de brieven ongesorteerd aanleveren. De brieven wegen 
40 gram per stuk en moeten binnen een week in heel Nederland bezorgd 
worden. 
 
Gebruik bron 5 en de bovenstaande tekst. 

2p 9 Voor welk postbedrijf zullen Fleur en David kiezen als ze de uitgaven voor 
verzending zo laag mogelijk willen houden? Verklaar het antwoord en vermeld 
daarin de tarieven die vergeleken worden. 
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Naar aanleiding van de concurrentie op de postmarkt raken Fleur en David in 
discussie over nut en noodzaak van flexibele contracten in plaats van vaste 
arbeidscontracten in relatie tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
Nederland. 
David: “De flexibele inzet van postbezorgers bij de concurrenten zal leiden tot 
massaontslagen bij TNT-post en per saldo zal de omvang van de 
werkgelegenheid in Nederland afnemen.” 
Fleur reageert: “Je moet verder kijken dan alleen de postmarkt. Dankzij de inzet 
van de flexibele contracten dalen de tarieven voor postbezorging in Nederland 
en daardoor zal uiteindelijk de werkgelegenheid in Nederland toenemen.” 
 
Gebruik bron 4. 

3p 10 Schrijf een argumentatie bij het standpunt van David of bij het standpunt van 
Fleur: 
 vermeld de naam van de leerling bij het gekozen standpunt; 
 gebruik ongeveer 50 woorden. 
 
 
 
bron 4 uit een krant (juni 2010) 
 
TNT-post schrapt 11.000 banen 
Maandag werd bekend dat TNT-post de komende jaren afscheid neemt van 
duizenden postbodes in vaste dienst. Volgens het bedrijf zijn de maatregelen 
nodig omdat de afzet op de postmarkt terugloopt door het toenemende gebruik 
van nieuwe communicatietechnieken, zoals email en sms. Maar TNT-post heeft 
ook last van de concurrentie van nieuwkomers die tegen lagere tarieven 
poststukken bezorgen. Dat kunnen deze concurrenten doen omdat zij hun 
postbezorgers op basis van flexibele contracten (overeenkomsten van opdracht) 
inhuren en de vergoeding baseren op het aantal bezorgde poststukken 
(‘stukloon’) en soms ook op het aantal afgelegde kilometers of het aantal 
bezorgwijken. Bij TNT-post werken de meeste postbezorgers met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast jaarsalaris (‘uurloon’). 
 
 
 
bron 5 tarieven per poststuk van de drie grootste postbedrijven in 2010 
 

TNT-post 
tarieven vanaf 250 stuks, 
ongesorteerd aangeleverd 

Selekt Mail 
tarieven vanaf 100 tot 5.000 
stuks, ongesorteerd aangeleverd 

Sandd 
tarieven vanaf 500 tot 2.000 
stuks, gesorteerd aangeleverd

0 - 20 gram € 0,38 0 - 20 gram € 0,30 0 - 20 gram € 0,22 
21 - 30 gram € 0,45 21 - 50 gram € 0,32 21 - 30 gram € 0,24 
31 - 40 gram € 0,48 51 - 60 gram € 0,34 31 - 40 gram € 0,26 
  indien ongesorteerd aangeleverd:  

opslag € 0,05 per poststuk
Opmerkingen 
 landelijke dekking 
 binnen 24 uur bezorgd 

Opmerkingen 
 dagelijkse bezorging Randstad 
 overige bezorging 2 dagen per 

week 

Opmerkingen 
 dagelijkse bezorging Randstad 
 overige bezorging 2 dagen per 

week 
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Opgave 3 

 
Garantie op pensioen? 
Elke inwoner van Nederland heeft vanaf 65-jarige leeftijd recht op een 
AOW-uitkering. Daarnaast ontvangen werknemers die (verplicht) aangesloten 
zijn bij een pensioenfonds, een pensioeninkomen als ze vanaf een bepaalde 
leeftijd stoppen met werken. De hoogte van dit pensioeninkomen is mede 
afhankelijk van de betaalde premie en van het aantal jaren dat de werknemer 
premie heeft betaald. 
In 2010 maken overheid, bedrijven en gezinnen zich grote zorgen over de 
financiering van het Nederlandse pensioenstelsel. Pensioenfondsen kunnen 
door verschillende oorzaken geen garantie meer geven over de hoogte van het 
(toekomstig) pensioeninkomen. Het rendement dat deze pensioenfondsen 
behalen op hun belegd vermogen wordt steeds onzekerder, ook al beleggen zij 
een groot deel van het ingelegde geld in obligaties met een vaste rente. 
 

2p 11 Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. 
De pensioenvoorziening door pensioenfondsen vindt in Nederland plaats op 
basis van het …(1)…. Het vermogen van een pensioenfonds is een ...(2)... en 
maakt onderdeel uit van de ...(3)... van het pensioenfonds. 
Kies uit: 
bij (1) kapitaaldekkingsstelsel / omslagstelsel / progressief stelsel 
bij (2) stroomgrootheid / voorraadgrootheid  
bij (3) balans / resultatenrekening 
 
Tijdens een debat wijzen economen verschillende oorzaken aan voor het 
probleem van de onbetaalbaarheid van de pensioenaanspraken (nominale 
pensioeninkomens die werknemers verwachten te ontvangen): 
 Sluijper: “Dalende koersen van aandelen en obligaties zijn slecht voor het 

rendement van de beleggingen van de pensioenfondsen.” 
 Top: “Dat kan best zijn, maar de belangrijkste oorzaak voor de 

onbetaalbaarheid van de huidige en toekomstige pensioenaanspraken is de 
vergrijzing. De pensioenleeftijd moet omhoog.” 

 
Gebruik bron 6 en bron 7. 

2p 12 Laat met een berekening zien dat Nederland in 2010 per inwoner een veel groter 
pensioenvermogen heeft opgebouwd dan Spanje. 
 
Stel een pensioenfonds behaalt op een belegging met een looptijd van tien jaar 
een nominaal rendement van 0% over het belegd vermogen. 

2p 13 Laat met een berekening zien dat één procent inflatie per jaar in dat geval leidt 
tot een daling van 9,5% van de reële waarde van het pensioenvermogen. 
 

Pagina: 343Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-12-2-o 7 lees verder ►►►

Top komt met een voorstel voor de oplossing van het probleem van het 
dreigende vermogenstekort bij de pensioenfondsen: “De leeftijd waarop 
werknemers recht hebben op een pensioen moet, net als de AOW-leeftijd, 
verhoogd worden naar 67 jaar. Dat zit zó: ………….”. 

3p 14 Schrijf het vervolg van dit voorstel van Top. Maak daarbij gebruik van de 
volgende begrippen met betrekking tot pensioenfondsen: 
 inkomsten van pensioenfondsen; 
 uitgaven van pensioenfondsen; 
 garantie op voldoende pensioen in de toekomst. 
Gebruik ongeveer 75 woorden. 
 
 
 
bron 6 pensioenvermogens1) van enkele landen 
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bron 7 enkele gegevens van Spanje en Nederland in 2010 
 

land bruto binnenlands product  

per hoofd van de bevolking (in €) 

bevolkingsomvang  

(miljoen personen) 

Spanje (SP) 24.281 46,95 

Nederland (NL) 36.914 16,66 

 
 

noot 1 totaal vermogen pensioenfondsen in procenten van het bruto binnenlands product 2010 
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Opgave 4 

 
Parkeren tegen elke prijs? 
Stedelijke gemeenten staan voor de uitdaging om verantwoord om te gaan met 
een groeiende vraag naar mobiliteit in een dichtbevolkt gebied. Parkeerbeleid is 
een onderdeel van goed mobiliteitsbeleid. 
Gemeente Biltsche Venen heeft naast het vernieuwde winkel- en 
kantorencentrum een parkeerterrein aangelegd. Voor de exploitatie van dit 
parkeerterrein wil de gemeente het alleenrecht geven aan het particuliere bedrijf 
€Park. De gemeente heeft een marktonderzoek laten uitvoeren naar de vraag 
naar parkeerruimte van winkelpubliek en van personeel dat gaat werken in de 
winkels en kantoren. Daarnaast is een schatting gemaakt van de kosten voor de 
exploitatie door €Park.  
 
Gebruik bron 8 bij de vragen 15, 16 en 17.  

2p 15 Maak van de volgende zinnen juiste economische beweringen die betrekking 
hebben op de marktsituatie voor €Park: 
 Om break-even te bereiken moet €Park minimaal …(1)… bezette 

parkeerplaatsen per uur realiseren. 
 Bij een prijs van 100 cent per uur zal de totale winst …(2)… maximaal zijn.  
 Bij een prijs die maximale bezetting van het parkeerterrein oplevert, zal 

€Park …(3)… maken. 
Kies uit: 
bij (1) 40 / 100 / 150 / 160 
bij (2) niet / wel 
bij (3) verlies / winst 
 

€Park overweegt als prijs per uur één van de volgende alternatieven: 
100, 135 of 145 cent. 

2p 16 Welke prijs moet €Park kiezen om maximale totale omzet te halen? Verklaar de 
keuze met een berekening. 

2p 17 Arceer in de uitwerkbijlage de maximale totale winst die €Park kan behalen.  
 
De bewoners van een naastgelegen woonwijk, die voorheen gratis konden 
parkeren op het stukje grond, zijn het niet eens met de plannen van de 
gemeente. “Klinkklare diefstal, parkeren gaat ons veel geld kosten”, aldus 
Paul Boos, woordvoerder van de bewoners. “En buiten de openingstijden van 
winkels en kantoren zal een deel van het parkeerterrein leeg blijven. Zonde van 
de schaarse ruimte en dus een vorm van welvaartsverlies.” 
Paul Boos doet namens alle wijkbewoners een voorstel aan €Park, zoals te 
lezen is in bron 9. Hij noemt zijn voorstel een vorm van prijsdiscriminatie. 
 
Gebruik bron 9 en bovenstaande tekst bij de vragen 18 en 19. 

2p 18 Leg uit dat het voorstel van Paul Boos gezien kan worden als een voorbeeld van 
prijsdiscriminatie. 

2p 19 Leg uit hoe uitvoering van het voorstel van Paul Boos kan bijdragen aan 
beperking van het welvaartsverlies. 
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bron 8 marktonderzoek gemeente en exploitatiekosten €Park    
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Q  aantal bezette parkeerplaatsen per uur 

MO  marginale opbrengst 

MK  marginale kosten 

GVK = gemiddelde variabele kosten 

GTK = gemiddelde totale kosten 

 

 De productie (Q) is het aantal bezette parkeerplaatsen per uur. De beheerskosten 

(onderhoud, surveillance, gemeentelijke heffingen) komen volledig voor rekening 

van €Park en zijn onderdeel van de constante kosten van €Park. 

 Het parkeerterrein heeft een capaciteit van 180 parkeerplaatsen. 

 
 
bron 9 voorstel Paul Boos aan €Park, in drie onderdelen 
 
a Stel een apart parkeertarief in voor de wijkbewoners, dat alléén geldig is 

buiten de openingstijden van de winkels en kantoren. 
b Houd rekening met de relatief lage betalingsbereidheid van deze 

wijkbewoners. 
c    Registreer elke wijkbewoner via het kenteken van de auto en gebruik 

dit om de wijkbewoners toegang tot het parkeerterrein te verlenen buiten de 
openingstijden van winkels en kantoren.  
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Opgave 5  

 
De verschillen in de wereld draaien door! 
In de periode 1980-2010 hebben grote delen van de wereld een sterke stijging 
van de welvaart gekend. In sommige delen van de wereld is het inkomen per 
hoofd van de bevolking meer dan verdubbeld, terwijl in andere delen dit inkomen 
per hoofd minder is toegenomen of vrijwel gelijk is gebleven.  
 
Deze ongelijke mondiale inkomensontwikkeling is het onderwerp van een 
discussie in een havo-examenklas. De leraar toont enkele staafdiagrammen 
(bronnen 10 en 11) en opent de discussie met een stelling: 
“Het nominale inkomen per hoofd is een beperkte maatstaf om de welvaart 
tussen landen of regio’s te vergelijken.”  

1p 20 Geef een argument voor de stelling van de leraar. 
 
Gebruik bron 10 en bron 11. 

2p 21 Welke regio’s uit bron 10 moeten geplaatst worden bij de letters in bron 11? 
Noteer het antwoord als volgt: A  …, B  …, C  …, D  …. 
 
Na bestudering van de twee diagrammen beweren leerlingen: 
 Sergio: “De verhoudingen tussen het nominale inkomen per hoofd in de rijke 

landen en het nominale inkomen per hoofd in alle overige regio’s zijn tussen 
1980 en 2010 ongelijker geworden.”  

 Paulina: “Tussen 1980 en 2010 is alleen de verhouding tussen het nominale 
inkomen per hoofd in de rijke landen en het nominale inkomen per hoofd in 
Afrika ongelijker geworden.” 

Gebruik bron 10 en bron 11. 
2p 22 Leg uit dat de beweringen van Sergio en Paulina beide onjuist zijn. 

 
Vervolgens spreekt de leraar over mogelijke oplossingen voor de groeiende 
inkomensachterstand van Afrika. Hij stelt: “Afrikaanse landen moeten hun 
grondstoffen niet exporteren maar zelf verwerken tot eindproducten.” 

2p 23 Leg uit dat uitvoering van dit voorstel niet direct, maar wel op termijn de 
inkomensachterstand van de Afrikaanse landen kan verkleinen.  
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bron 10 nominaal inkomen per hoofd in verschillende regio’s  
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Opgave 6 

 
De school als (voorzichtige) onderneming 
Veel scholen voor voortgezet onderwijs staan voor grote investeringen in 
informatietechnologie (IT): elektronische leeromgevingen en centrale examens 
via de computer vragen om moderne IT-faciliteiten voor alle leerlingen. Voor 
deze investeringen is geld nodig. 
 
Een commissie die het financieel beheer van de scholen in Nederland heeft 
onderzocht, komt met twee conclusies als het gaat om de financiële ruimte voor 
investeringen. 
 De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben, in verhouding tot 

andere sectoren, veel eigen vermogen en vaak een positief financieel 
resultaat: er lijkt dus voldoende ruimte voor investeringen te zijn.  

 Bij veel scholen lijkt er sprake te zijn van ‘leenaversie’: uit de verhouding 
tussen eigen vermogen en vreemd vermogen leiden we af dat scholen 
weinig geld lenen. 

 
Hollands College (HC) is een grote scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs. Uit het financieel jaarverslag 2010 van HC komen de balans, de 
resultatenrekening en enkele kerngegevens, zoals weergegeven in bron 12. 
 

2p 24 Leg uit in hoeverre leenaversie gezien kan worden als een vorm van 
risicoaversie. 
 
Gebruik bron 12 bij de vragen 25 en 26. 

2p 25 Leg uit hoe uit de vermogensverhouding bij HC afgeleid zou kunnen worden dat 
er sprake lijkt te zijn van leenaversie. 

2p 26 Heeft HC het jaar 2010 afgesloten met een positief financieel resultaat? Verklaar 
het antwoord. 
 
HC is een school met een groeiend leerlingaantal, die graag wil investeren in 
een nieuwe elektronische leeromgeving voor alle leerlingen en docenten. 
De commissie adviseert elke school te kijken naar de verhouding tussen het 
balanstotaal, zonder de waarde van de gebouwen en terreinen, en het totaal van 
alle opbrengsten. Daaruit is af te leiden of er nog financiële ruimte is voor extra 
investeringen. Daartoe moet de zogenaamde kapitaalfactor berekend worden: 
zie bron 13. 
 
Gebruik bron 12 en bron 13. 

3p 27 Heeft HC nog ruimte om te investeren, volgens de norm die de commissie 
voorstelt?  
 bereken de kapitaalfactor; 
 leg uit wat de uitkomst van de berekening betekent voor HC. 
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bron 12 balans, resultatenrekening en kerngegevens van Hollands College 
 

activa (debet)  per 31-12-2010 passiva (credit)

schoolgebouwen en terreinen 2.293.545 eigen vermogen 3.009.145

inventaris en apparaten  1.188.885 vreemd vermogen lang 656.100

overige vaste activa 489.200 vreemd vermogen kort 653.300

vlottende activa 285.050  
liquide middelen: bank en kas 61.865  

totaal 4.318.545 totaal 4.318.545

 

kosten (debet)  2010 opbrengsten (credit)

personeel 4.920.000 bijdrage Rijksoverheid  5.180.000

huisvesting 83.000 bijdrage Gemeente 89.000

afschrijvingen 345.000 verhuur gebouwen 11.550

leermiddelen en inventaris 58.000 ouderbijdragen 145.300

excursies, reizen en 

schoolkampen 42.000

uitleen van personeel 15.800

overige kosten 12.000 overige opbrengsten 33.350

resultaat 15.000  

totaal 5.475.000 totaal 5.475.000

 
Kerngegevens Hollands College: 

aantal leerlingen 1.000 

aantal personeelsleden 100 

aantal gebouwen 3 
 

NB De schoolgebouwen en terreinen zijn in eigendom van Hollands College. 
 
 
bron 13 advies van de commissie (vereenvoudigd) 
 
 Tot nu toe beoordeelt de Onderwijsinspectie de financiële positie van de 

scholen op basis van klassieke bedrijfseconomische kengetallen. Wij 
adviseren om voortaan te kijken naar de kapitaalfactor KF. 

 KF  
balanstotaal  waarde schoolgebouwen en terreinen

totale opbrengsten


  100% 

 Hoe hoger de kapitaalfactor, hoe ‘voorzichtiger’ de school blijkbaar is: wij 
concluderen dat een kapitaalfactor boven de 35% duidt op te grote financiële 
voorzichtigheid. 

 
 
 

einde  
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economie HAVO 2012-2 
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einde  
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
vrijdag 27 mei

13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 

 
AWBZ-zorgen 
Havo-leerling Dick besluit voor economie een profielwerkstuk te maken over de 
stijgende uitgaven van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 
Hieronder staan drie delen van zijn verslag. 
 
 
De AWBZ is een volksverzekering die kosten van langdurige zorg (bijvoorbeeld 
in verzorgings- en verpleeghuizen) vergoedt. Naar verwachting leidt de 
vergrijzing in Nederland tot een hogere AWBZ-premie. Nederlanders betaalden 
vorig jaar 12,2% van het belastbaar inkomen aan AWBZ-premie, het volgende 
jaar is dat percentage hoger. Bij een belastbaar inkomen in beide jaren van 
€ 31.600 komt dat neer op een verhoging van € 100.  
 
 

2p 1 Leg uit dat vergrijzing kan leiden tot een hogere AWBZ-premie. 
 

2p 2 Bereken het percentage van de AWBZ-premie in het volgende jaar. 
 
 
Een hogere AWBZ-premie heeft conjunctureel en structureel nadelige gevolgen 
voor de Nederlandse economie. 
 conjuncturele nadelige gevolgen 

Een hogere premie leidt tot een daling van de koopkracht van de burgers en 
daardoor tot een daling van de consumptieve bestedingen. 

 structurele nadelige gevolgen 
Een hogere premie leidt door afwenteling tot hogere loonkosten. Die hogere 
loonkosten leiden tot structuurwerkloosheid. 

 
 
In een tussentijdse bespreking zegt de docent dat Dick bij de conjuncturele 
gevolgen een fout maakt. De docent stelt dat de nationale bestedingen immers 
niet hoeven te dalen. 

2p 3 Geef een verklaring voor de stelling van de docent. 
 

2p 4 Leg uit dat een hogere AWBZ-premie kan leiden tot structuurwerkloosheid. 
 
 
Er is een manier om op AWBZ-uitgaven te besparen; geef het AWBZ-geld niet 
rechtstreeks aan de zorginstellingen maar aan burgers die zorg nodig hebben. 
Die burgers kunnen dan kiezen bij welke zorginstelling zij de zorg kopen. Dat 
dwingt de zorginstellingen hun efficiëntie te verhogen en dat leidt tot lagere 
AWBZ-uitgaven. 
 
 

2p 5 Leg uit hoe het toekennen van budgetten aan burgers de zorginstellingen kan 
dwingen hun efficiëntie te verhogen.  
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Opgave 2 

 
Inflatie moet bestreden worden 
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als belangrijkste doelstelling de inflatie 
in het eurogebied te beperken. Als de inflatie in het eurogebied te hoog dreigt te 
worden, kan de ECB besluiten de rente te verhogen. De ECB neemt dat besluit 
onafhankelijk van de nationale regeringen. Toch proberen nationale regeringen 
soms de ECB te beïnvloeden. 
 
Stel je de volgende situatie voor. De inflatie in het eurogebied loopt op en de 
verwachting is dat de ECB de rente gaat verhogen. Eén van de eurolanden heeft 
echter te maken met een lage economische groei. De regering van dat land 
roept de ECB op de rente niet te verhogen, maar juist te verlagen om zo de 
economische groei in dat land te bevorderen. De minister van Financiën van dat 
land zegt: “De ECB zou bij haar rentebeleid minder naar de inflatie moeten 
kijken en meer aandacht moeten hebben voor de economische groei.” 
 
Jij leest deze uitspraak in de krant en bent het er niet mee eens. Je besluit een 
ingezonden brief naar de krant te sturen waarin je eerst uitlegt dat een 
renteverlaging tot inflatie kan leiden en daarna waarom het belangrijk is inflatie 
te bestrijden.  
 
De brief begint als volgt: 
Geachte redactie, 
Met het oog op de ontwikkeling van de inflatie, moet de ECB de rente niet 
verlagen. Een renteverlaging zal tot gevolg hebben dat de inflatie in het 
eurogebied oploopt en dat heeft nadelige gevolgen. 
 

6p 6 Schrijf het vervolg van de brief. 
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a Het effect van een renteverlaging op de bestedingsinflatie in het eurogebied. 
b Het effect van een renteverlaging op de wisselkoers van de euro en de 

gevolgen daarvan voor de kosteninflatie in het eurogebied.   
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze een van de volgende aspecten aan 
de orde komen. Kies het aspect dat het best in de brief past.  
1 Het gevolg van oplopende inflatie voor de werkgelegenheid via 

prijscompensatie. 
2 Het gevolg van oplopende inflatie voor de groei van de 

kapitaalgoederenvoorraad via de bereidheid van consumenten om te sparen.  
3 Het gevolg van oplopende inflatie voor het reële inkomen van ouderen met 

een pensioen dat niet waardevast is.  
 
Aanwijzingen: 
 De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan.

Pagina: 354Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
De 80/20-ratio 
Regelmatig vinden er discussies plaats over de vraag of de inkomensverschillen 
in Nederland groter of kleiner worden. De inkomensverschillen kunnen op 
diverse manieren worden weergegeven. 
Een van die manieren is de zogenaamde 80/20-ratio. Deze ratio wordt berekend 
door het totale inkomen van de mensen in het hoogste quintiel1) te delen door 
het totale inkomen van de mensen in het laagste quintiel2). In figuur 1 is van 
verschillende categorieën in Nederland de 80/20-ratio weergegeven.  
 

 
figuur 1 
 
80/20-ratio’s in Nederland in 2005        
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In 1995 was de 80/20-ratio bij ‘alle categorieën’ 3,7. 

1p 7 Zijn volgens de 80/20-ratio de inkomensverschillen in Nederland in 2005 ten 
opzichte van 1995 bij ‘alle categorieën’ groter of kleiner geworden? Verklaar het 
antwoord. 
 
De hoogste 80/20-ratio is die bij de categorie ‘inkomen uit eigen onderneming’.  

2p 8 Geef een verklaring voor de relatief grote inkomensverschillen bij deze 
categorie. 
 

noot 1 hoogste quintiel: de 20% van de mensen met de hoogste inkomens 

noot 2 laagste quintiel: de 20% van de mensen met de laagste inkomens 
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Een andere manier om de inkomensverdeling weer te geven, is de lorenzcurve. 
In figuur 2 is voor 2005 de lorenzcurve getekend van een van de 
inkomenscategorieën uit figuur 1. 
 
figuur 2      
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2p 9 Van welke inkomenscategorie is in figuur 2 de lorenzcurve getekend? Verklaar 
het antwoord met een berekening.  
 
De lorenzcurve van de categorie ‘inkomen uit eigen onderneming’ ligt óf links 
van de lorenzcurve in figuur 2 óf rechts daarvan óf hij valt ermee samen.  

2p 10 Waar ligt in de gegeven situatie de lorenzcurve van de categorie ‘inkomen uit 
eigen onderneming’? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 4 

 
Concurreren met kapitaal of arbeid? 
Steeds meer landen proberen een sterke positie op de wereldmarkt te 
veroveren. Om de concurrentiestrijd op de wereldmarkt aan te kunnen, gaan 
bedrijven in die landen zich specialiseren. In de afgelopen jaren zijn daardoor de 
internationale handelsstromen ingrijpend veranderd. Enkele voorbeelden: 
Westerse markten worden overspoeld met textiel en schoenen uit Azië, 
Amerikaanse softwarebedrijven besteden programmeerwerk uit aan India, 
Nederlandse boeren vertrekken naar Polen, terwijl Poolse bouwvakkers naar 
Nederland komen. 
 
De onderstaande figuur geeft weer of de export van een economie vergeleken 
met die van concurrenten meer of minder kapitaalintensief is.      
 

China
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Japan

relatief laag

kapitaalintensiteit

relatief hoog 
 

2p 11 Leg uit hoe specialisatie van bedrijven leidt tot internationale handel. 
 

2p 12 Leg uit hoe door specialisatie van bedrijven de welvaart in een land kan 
toenemen. 
 
In China zijn de loonkosten per product lager dan in de concurrerende landen. 

2p 13 Geef op basis daarvan een verklaring voor de relatief lage kapitaalintensiteit van 
de Chinese export.  
 
De kapitaalintensiteit van de export van de Verenigde Staten van Amerika (VS) 
is vergelijkbaar met de kapitaalintensiteit van de export van Oost-Europa.  

2p 14 Leg uit dat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat de VS en Oost-Europa 
dezelfde goederen exporteren. 
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Opgave 5 

 
Wereldarbeidsmarkt voor jongeren 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan 5 statistieken, afkomstig uit een 
publicatie van de International Labour Organisation (ILO) over de 
arbeidsmarktpositie van jongeren in de wereld. Met jongeren worden hier 
personen van 15 tot en met 24 jaar bedoeld. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave 5 vragen gesteld. 
 
In statistiek 1 is weergegeven hoe de beroepsgeschikte jongeren in 2005 over 
de wereld zijn verdeeld. Bij West-Europa is het percentage beroepsgeschikte 
jongeren niet ingevuld. 

2p 15 Bereken dit percentage met behulp van statistiek 2 (in ten minste 1 decimaal).  
 
Met participatiegraad wordt in deze opgave bedoeld het aandeel van de 
werkzame beroepsbevolking in de beroepsgeschikte bevolking. 
 
In statistiek 4 is voor 2005 de participatiegraad bij Latijns-Amerika niet ingevuld.   

2p 16 Bereken voor 2005 de participatiegraad bij Latijns-Amerika met behulp van 
statistiek 2. 
 
Volgens statistiek 4 is de participatiegraad van jongeren in de wereld gedaald. 

2p 17 Uit welke gegevens in statistiek 2 kan die daling worden afgeleid? Licht het 
antwoord toe. 
 

2p 18 Uit welke statistiek blijkt dat tussen 1995 en 2005 de positie van jongeren ten 
opzichte van ouderen op de wereldarbeidsmarkt sterker is geworden? Licht het 
antwoord toe. 
 
Uit statistiek 5 blijkt dat ruim 40% van de werklozen in de wereld jongeren zijn. 

2p 19 Bereken met behulp van de statistieken 2 en 5 het totale aantal werklozen in de 
wereld in 2005.  
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Opgave 6 

 
Mag het een schijfje meer zijn? 
Er vinden in Nederland regelmatig discussies plaats over de bedragen die de 
burgers aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen moeten betalen. 
Kortheidshalve wordt in deze opgave verder over ’belasting’ gesproken. Een 
politieke partij wil een voorstel indienen om voor inkomens boven € 100.000 een 
extra schijf in te voeren en in die schijf 60% belasting te heffen. De partij stelt 
dat er nu 50.000 mensen zijn met een belastbaar inkomen van meer dan 
€ 100.000; zij gaan meer belasting betalen als het voorstel wordt aangenomen. 
Volgens de partij zullen de belastinginkomsten van de overheid door dit voorstel 
met € 300 miljoen stijgen. In de onderstaande grafiek zijn de gevolgen van dit 
voorstel voor de gemiddelde belastingdruk weergegeven.  
 
gemiddelde belastingdruk met en zonder extra schijf       
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De bovenstaande grafiek is gebaseerd op een heffingskorting van € 3.000 en op 
de onderstaande schijvenstelsels. 
 

schijvenstelsel zonder extra schijf  schijvenstelsel met extra schijf 

schijf lengte van 
de schijf 

belastingtarief  schijf lengte van 
de schijf 

belastingtarief 

1 € 16.000 32%  1 € 16.000 32% 

2 € 14.000 38%  2 € 14.000 38% 

3 € 20.000 42%  3 € 20.000 42% 

4  52%  4 € 50.000 52% 

    5  60% 
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Voor een praktische opdracht economie heeft Patrick het voorstel onderzocht. 
Patrick noteert in zijn conclusies:  
a Door het voorstel wordt de progressie bij de inkomstenbelasting vanaf een 

belastbaar inkomen van € 100.000 groter. 
b Als ik aanneem dat de 50.000 mensen die volgens de partij meer belasting 

gaan betalen, allemaal een belastbaar inkomen hebben van € 150.000, 
vallen de extra belastinginkomsten veel lager uit dan de partij zegt. 

c Volgens mij is een van de gevolgen van de invoering van de extra schijf dat 
het aantal personen met een belastbaar inkomen van meer dan € 100.000 
zal dalen. 

 
Volgens de grafiek is bij een belastbaar inkomen van € 150.000 zonder de extra 
schijf de belastingdruk 45,2%.  

2p 20 Toon dat met een berekening aan. Maak daarbij gebruik van de tabel en de 
heffingskorting. 
 

2p 21 Is conclusie a juist? Licht het antwoord toe met behulp van de grafiek. 
 

2p 22 Bereken de extra belastinginkomsten op basis van de aanname in conclusie b. 
 

2p 23 Geef een argument voor conclusie c. 
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Opgave 7 

 
uit een krant (begin 2008): 
Welk spoor kiest de minister? 
In 2007 vervoerden de Nederlandse Spoorwegen (NS) 454 miljoen reizigers. De 
komende jaren groeit volgens de NS het aantal reizigers met 5% per jaar. Dat 
gaat problemen opleveren aangezien de NS maximaal 545 miljoen reizigers per 
jaar kan vervoeren (zie figuur). 
 
prognose van de vraag naar reizigersvervoer NS        
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2p 24 Laat met een berekening zien dat in 2011 de capaciteit van het spoor 
onvoldoende is. 
 
De NS vraagt de minister van Verkeer en Waterstaat 4,5 miljard euro 
beschikbaar te stellen voor investeringen in het spoor. 
Een vervoersdeskundige zegt hierover: “Er komt geen capaciteitstekort. De 
vraag naar reizigersvervoer per spoor hangt af van de conjunctuur. De komende 
jaren wordt laagconjunctuur verwacht, waardoor de vraag naar reizigersvervoer 
per spoor nauwelijks zal stijgen.” 
Een politicus zegt echter: “De overheid heeft goede redenen om zich met het 
spoor te bemoeien. De minister zou die 4,5 miljard euro bovendien snel 
beschikbaar moeten stellen. Dat past namelijk goed in een anticyclisch 
begrotingsbeleid. 
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Het reizigersvervoer per spoor is een individueel goed. Volgens de politicus 
heeft de overheid echter goede redenen zich met het spoor te bemoeien. 
 

2p 25 Leg uit dat reizigersvervoer per spoor een individueel goed is. 
 
Het voeren van een anticyclisch begrotingsbeleid is een argument voor 
overheidsbemoeienis met het reizigersvervoer.  
 

2p 26 Noem een ander argument voor overheidsbemoeienis met het reizigersvervoer 
per spoor. Licht het antwoord toe. 
 

2p 27 Leg uit dat snel investeren in het spoor in de gegeven situatie goed zou passen 
in een anticyclisch begrotingsbeleid. 
 
 

einde  HA-1022-a-11-1-o* 
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Informatieboekje bij opgave 5 

 
 
statistiek 1: verdeling beroepsgeschikte jongeren over de wereld in 2005      
 

rest van de
wereld 67%  

Midden-Oosten 7% 

Latijns-Amerika 9% 

Oost-Europa 6%

West-Europa ...% 

 
 
 
statistiek 2: beroepsgeschikte jongeren  

 

 

 eenheid wereld West- 

Europa 

Oost- 

Europa 

Latijns- 

Amerika 

Midden- 

Oosten 

       

werkzaam in 1995 personen1) 527,9 57,5 24,5 46,1 17,9

werkzaam in 2005 personen 548,1 56,1 23,8 47,6 24,7

toename / afname2)  3,8% 2,4% 2,9% 3,3% 38,0%

   

werkloos in 1995 personen 74,3 10,3 6,1 7,7 7,2

werkloos in 2005 personen 85,2 8,5 5,9 9,5 8,5

toename / afname  14,7% 17,5% 3,3% 23,4% 18,1%

   

niet-actief3) in 1995 personen 421,1 58,7 34,1 41,6 37,6

niet-actief in 2005 personen 524,8 59,9 41,3 48,3 49,7

toename / afname  24,6% 2,0% 21,1% 16,1% 32,2%

   

beroepsgeschikt4) in 1995 personen 1.023,3 126,5 65,0 95,4 62,7

beroepsgeschikt in 2005 personen 1.158,1 124,5 71,0 105,4 82,9

toename / afname  13,2% 1,6% 9,2% 10,5% 32,2%
1) personen: in miljoenen 
2) toename / afname: 2005 vergeleken met 1995 
3) niet-actief: niet behorend tot de beroepsbevolking 
4) beroepsgeschikt: werkzaam  werkloos  niet-actief 
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statistiek 3 
 
werkloosheidspercentage jonge vrouwen min het 
werkloosheidspercentage jonge mannen 
 

 eenheid West- 
Europa 

Oost- 
Europa 

Latijns- 
Amerika 

Midden- 
Oosten 

2005 procentpunten 0,1 0,8 8,4 8,0 

 
 
statistiek 4  
 
participatiegraad jongeren      
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statistiek 5 
 
aandeel werkloosheid onder jongeren in totale werkloosheid      
 

percentage
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Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
vrijdag 27 mei

13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 

 
Klassieke tragedie 

 
 
Griekenland is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De Griekse 
overheid heeft zich al jaren rijk gerekend: haar economische cijfers blijken niet 
altijd betrouwbaar en de overheidsfinanciën hebben te lijden onder fraude en 
bureaucratie. Door te hoge overheidsuitgaven en door gevolgen van de 
kredietcrisis is in 2009 het begrotingstekort opgelopen tot 12,7% en de 
staatsschuld tot 120% van het bruto binnenlands product (bbp): veel hoger dan 
de normen in het stabiliteits- en groeipact (bron 1). Door de crisis lukt het vrijwel 
geen enkel land om zich te houden aan de strenge regels van dit pact. De 
overheidsfinanciën zijn in Griekenland ernstig uit balans, waardoor de stabiliteit 
van de euro gevaar loopt. De relatief hoge staatsschuld van landen zoals 
Griekenland heeft gevolgen voor de rente en de inflatie in deze landen en kan 
uiteindelijk zelfs de waarde van de euro onder druk zetten.  
 
Gebruik bovenstaande tekst en cartoon. 

1p 1 Citeer de zin uit bovenstaande tekst die het beste weergeeft wat bovenstaande 
cartoon wil uitdrukken. 
 
De afspraak in het stabiliteits- en groeipact die voorschrijft dat het niet 
toegestaan is dat EMU-landen elkaar financieel bijstaan, is bedoeld om het 
risico op moreel wangedrag (moral hazard) van een EMU-land te verkleinen.  
Gebruik bron 1. 

2p 2 Noem de afspraak in het stabiliteits- en groeipact die het risico op moreel 
wangedrag van een EMU-land juist zou kunnen vergroten en leg dit verband uit.  
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Om te voorkomen dat de financiële problemen onbeheersbaar worden, zal 
Griekenland in snel tempo de staatsschuld moeten aflossen. De Griekse 
overheid zal daartoe overheidsuitgaven moeten beperken en 
overheidsinkomsten moeten verhogen. In 2010 heerst er twijfel op de financiële 
markten of Griekenland vanaf 2011 de staatsschuld en het begrotingstekort 
omlaag kan brengen in de richting van de EMU-afspraken. 
 

3p 3 Maak van de onderstaande zinnen een juiste economische redenering. 
Griekenland heeft jarenlang zijn begrotingstekort …(1)… voorgesteld dan het 
werkelijk was. Internationale beleggers vinden Griekse …(2)…, die worden 
aangeboden om dit tekort te financieren, te riskant en vermijden ze. De door de 
Griekse overheid …(3)… rente loopt snel op tot 7,25 procent, twee maal zo hoog 
als de rente die geldt voor de Nederlandse overheid. De gestegen rente voor 
nieuwe staatsleningen maakt het …(4)… om te bezuinigen op de …(5)…. 
Kies uit: 
bij (1) hoger / lager 
bij (2) aandelen / obligaties 
bij (3) te betalen / te ontvangen 
bij (4) meer noodzakelijk / minder noodzakelijk 
bij (5) betalingsbalans / overheidsbegroting 
 
Op ECONIEUWS.NL staat een weblog met twee reacties van Nederlanders op 
de vraag: Wat doen we met de Grieken? 
De reactie van Tim: 
”Laat Griekenland gewoon lekker failliet gaan. Ze hebben geprofiteerd van de 
voordelen van de EMU, hebben onjuiste informatie verstrekt en zijn er nooit voor 
gestraft. Griekenland vormt nog geen 5% van de economie van de EMU. 
Waarom moeten wij gaan betalen voor ‘hun feestje’?  
Door het onverantwoorde gedrag van de Griekse overheid dalen de 
obligatiekoersen en komen onze pensioenen in gevaar.  
Dat zit zo: ……………” 
 
Sylvester is het niet met Tim eens. Hij reageert: 
”Griekenland failliet laten gaan, onmogelijk. Een land blijft bestaan. De rente die 
Griekenland nu moet betalen voor leningen kan het nooit financieren zonder 
hulp. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de andere EMU-landen zullen 
Griekenland te hulp moeten schieten met leningen. Die worden verstrekt in ruil 
voor structurele hervormingen van de economie. Griekenland  wordt onder 
toezicht gesteld van het IMF en Europa. Dat is voldoende straf.  
Zonder structurele hervorming van de overheidsfinanciën zal Griekenland 
die leningen niet terug kunnen betalen en komt de stabiliteit van de euro in 
gevaar.  
Dat zit zo: ……………” 
 
Gebruik eventueel naar eigen inzicht bron 1 en bron 2. 

3p 4 Kies één van de twee reacties: Tim óf Sylvester. Schrijf deze naam op en schrijf 
daarna het vervolg van de reactie, waarbij je de vetgedrukte zin uitlegt.  
Gebruik ongeveer 60 woorden. 
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Opgave 2 

 
Theaterprijzen  
De consument die een musical bezoekt, moet goed op de prijs letten. Soms 
organiseren musicalproducenten speciale kortingsacties om de verkoop van 
kaartjes te stimuleren. Naarmate een musicalproductie langer draait, wordt er 
steeds meer gebruik gemaakt van acties zoals twee kaartjes voor de prijs van 
één. Enkele musicalproducenten hebben zich gespecialiseerd in grootschalige 
vaste musicalproducties. Van zo’n productie worden veel voorstellingen gegeven 
in één theater. Daarnaast bestaan er musicalproducties die afwisselend op 
meerdere lokaties in het land worden gespeeld. 
 

2p 5 Leg met het begrip betalingsbereidheid uit waarom een musicalproducent van 
een grootschalige vaste productie pas zal starten met kortingsacties op de 
toegangsprijs nadat er al meerdere voorstellingen zijn geweest. 
 
De musical ‘Plankenkoorts’ is een voorbeeld van een grootschalige vaste 
voorstelling. Productiebedrijf Music2U gaat voor deze musical haar eigen theater 
‘De Ontmoeting’ gebruiken. In ‘De Ontmoeting’ kunnen maximaal 
1.400 bezoekers plaatsnemen. Voor alle plaatsen geldt één prijs. Ondanks de 
populariteit van musicalproducties bij het grote publiek, is Music2U bang dat 
deze voorstelling niet winstgevend zal worden. De kosten voor het produceren 
van deze musical zijn erg hoog.  
Gebruik bron 3. 

3p 6 Toon met een berekening aan dat er 199 uitverkochte voorstellingen nodig zijn 
om het break-evenpunt te bereiken: 
 bereken daartoe eerst de evenwichtsprijs; 
 bereken vervolgens de break-evenafzet (uitgedrukt in aantal voorstellingen). 
 
Music2U overweegt meerdere opties waarmee de omzet verhoogd kan worden. 
Financieel directeur Roymans stelt voor:  
“We moeten het verschil in betalingsbereidheid bij de vragers benutten door 
verschillende prijzen te hanteren voor verschillende groepen. Dat gaat ons meer 
omzet opleveren bij vrijwel gelijke kosten.” Zie ook bron 4. 
Gebruik bron 3 en 4 bij de vragen 7 en 8. 

3p 7 Bereken tot welk aantal voorstellingen het break-even punt verlaagd kan worden 
als het voorstel van Roymans wordt uitgevoerd. Ga uit van volledige bezetting 
bij elke voorstelling. Rond het antwoord af op hele voorstellingen. 

2p 8 Arceer op de uitwerkbijlage de totale omvang van het consumentensurplus dat 
door het voorstel van Roymans wordt afgeroomd. 
 
Directeur marketing Jespers zegt tegen Roymans: “Jij noemt jouw voorstel een 
vorm van prijsdiscriminatie, maar ik betwijfel of je die ook kunt realiseren. Dan 
zal er aan een belangrijke voorwaarde voldaan moeten worden en dat zal in dit 
geval nog niet meevallen. Wij kunnen bijvoorbeeld in ons theater niet werken 
met verschillende rangen.” 

2p 9 Leg uit welke voorwaarde voor prijsdiscriminatie Jespers bedoelt en wat er moet 
gebeuren om deze voorwaarde voor de musicalproductie te realiseren. 
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Opgave 3 

 
Wat is goed in slechte tijden? 
In maart 2010 presenteert het Centraal Plan Bureau (CPB) een voorspelling 
voor de Nederlandse economie voor de jaren 2010 en 2011: vanaf de tweede 
helft van 2009 groeit de Nederlandse economie weer en het CPB voorspelt dat 
deze groei zal doorzetten. Maar de schade van de kredietcrisis van 2008 is 
daarmee nog niet hersteld. Deze crisis veroorzaakte een afname van het bbp 
met 5% en een verslechtering van de Nederlandse overheidsfinanciën: het 
financieringsoverschot van begin 2008 zal omslaan naar een financieringstekort 
in 2010. Stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals het verhogen van de 
overheidsbestedingen, hebben bijgedragen aan deze verslechtering. Anderzijds 
hebben deze stimuleringsmaatregelen en enkele automatische stabilisatoren de 
recessie gedempt.  
 

2p 10 Leg uit dat stimuleringsmaatregelen van de overheid kunnen worden gezien als 
een vorm van uitgestelde belastingheffing. 
 
Voorbeelden van automatische stabilisatoren zijn werkloosheidsverzekeringen 
en progressieve belastingen. 

2p 11 Kies één van beide voorbeelden en leg de dempende werking uit in tijden van 
recessie.  
 
Het CPB: “Om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, zou het kabinet de 
komende jaren € 29 miljard dienen te besparen. Een belangrijk deel van die 
besparing kan plaatsvinden in de gezondheidszorg en op de woningmarkt.” 
Naar aanleiding van deze uitspraak reageren economen via de media. Enkele 
reacties, die gaan over de woningmarkt, zijn opgenomen in bron 5. 
Gebruik bron 5. 

2p 12 Leg uit welk effect de hypotheekrenteaftrek heeft op de prijsvorming op de 
woningmarkt. 
 
Lodewijk Dijkgraaf heeft in 2010 een bruto jaarinkomen van € 54.000. Voor zijn 
eigen woning heeft Lodewijk een aflossingsvrije hypotheek afgesloten van 
€ 220.000 met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 4,5%. 
Overige aftrekposten heeft Lodewijk niet.  
Gebruik bron 5 en bron 6.  
NB: voor de eenvoud wordt bij de vragen 13 en 14 afgezien van andere fiscale 
elementen van de eigen woning dan de hypotheekrenteaftrek. 

3p 13 Bereken de toename van de belastinginkomsten voor de overheid, die het 
gevolg kan zijn van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.  
Neem daarvoor de gegevens van Lodewijk als gemiddelde voor 3,5 miljoen 
woningeigenaren in Nederland met een hypotheekschuld. 
 

2p 14 Leg de visie van Wellink uit, die zegt dat nu niet het juiste moment is voor de 
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Gebruik in de uitleg het begrip 
procyclisch.  
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Opgave 4 

 
No future? 
uit een krant van augustus 2009: 
 
In 2009 is het einde van de economische wereldcrisis nog niet in zicht. De 
Nederlandse economie bevindt zich in een periode van laagconjunctuur en dat is 
te zien aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De toename van de 
werkloosheid komt vooral voor rekening van de jongeren. Zij worden als eerste 
ontslagen indien het bedrijf waarvoor zij werken het moeilijk krijgt. En 
schoolverlaters komen moeilijker aan hun eerste baan. Het aantal werklozen 
steeg in de afgelopen maand met 13.000 en komt daarmee op een gemiddelde 
van 386.000 over de periode mei-juli. Na correctie voor seizoeninvloeden komt 
het gecorrigeerde gemiddelde uit op 371.000, zo blijkt uit de cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is opvallend dat, zo blijkt 
uit recente inschrijvingscijfers van onderwijsinstellingen, meer scholieren ervoor 
kiezen om na het behalen van het diploma een vervolgopleiding te gaan doen. 
 
 
Elk jaar corrigeert het CBS de werkloosheidscijfers voor seizoeninvloeden. 
Correctie is nodig vanwege ontwikkelingen aan de aanbodzijde en 
ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. 
Gebruik het bovenstaande krantenfragment. 

2p 15 Noem een ontwikkeling aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt die de 
correctie in de periode mei-juli nodig maakt en geef de reden voor die correctie. 
 
Combineer het bovenstaande krantenfragment en bron 7. 

3p 16 Verklaar het verband tussen de ontwikkeling van de jongerenwerkloosheid en de 
ontwikkeling van de totale werkloosheid in periodes van laagconjunctuur: 
 verwerk de drie verschillende gegevens uit de grafiek van bron 7; 
 leg een verband met het krantenfragment. 
 

2p 17 Leg uit dat er bij scholieren die, na het behalen van een diploma, kiezen voor 
een vervolgopleiding sprake kan zijn van risicoaversie. 
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Jaap en Yasmina zitten in het eindexamenjaar havo en schrijven in 2009 een 
profielwerkstuk met als titel: “No future voor werkloze jongeren?”. Zelf zijn ze 
optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt. Jaap wil direct na de havo 
gaan werken. Yasmina wil liever na de havo een hogere opleiding gaan volgen.  
Tussen Jaap en Yasmina ontstaat een discussie over de keuze ‘werken of 
studeren’. Volgens Jaap is het in 2009 verstandig om zo snel mogelijk betaalde 
arbeid te zoeken. Hij kiest voor ‘werken’ en heeft daarvoor twee argumenten: 
1 Werkzoekenden met een middelbare opleiding maken evenveel kans op 

betaalde arbeid als werkzoekenden met een hogere opleiding.  
2 Werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief laag als je het 

vergelijkt met het gemiddelde van jongeren in de EU, dus in Nederland zijn 
de kansen op betaalde arbeid voor jongeren blijkbaar relatief goed.  

Gebruik bron 8 en bron 9. 
2p 18 Kies één van beide argumenten van Jaap en leg uit of Jaap dit argument kan 

onderbouwen met gebruik van de bronnen 8 en 9: 
 schrijf het nummer van het gekozen argument op; 
 geef van beide bronnen aan of ze het argument van Jaap kunnen 

onderbouwen. 
 
Yasmina kiest echter voor ‘studeren’. Zij onderbouwt deze keuze met een 
redenering waarin ze het begrip ‘ruilen over de tijd’ (intertemporele ruil) wil 
toepassen: 
“Ik kies voor een investering in mijn ‘menselijk kapitaal’. Door een hogere 
opleiding te volgen ……………” 

2p 19 Maak de redenering van Yasmina volledig. Gebruik in de redenering tenminste 
de volgende woorden: lenen, schuld, rente, inkomen. 
Gebruik ongeveer 50 woorden. 
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Opgave 5 

 
De koers van doping 
In de professionele wielersport zijn er drie grote meerdaagse wedstrijden: de 
Ronde van Frankrijk (Tour), de Ronde van Italië (Giro) en de Ronde van Spanje 
(Vuelta). Dankzij de inbreng van grote sponsoren en de verkoop van 
televisierechten is er veel geld te verdienen voor de wielrenners die deelnemen 
aan deze wedstrijden. Dit brengt wielrenners soms in de verleiding doping te 
gebruiken. Dopinggebruik in de sport is strafbaar en wordt streng gecontroleerd. 
Indien een wielrenner wordt betrapt, volgt er meestal een schorsing. Bovendien 
zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan het (langdurig) gebruik van doping.  
 
Stel er zijn twee kanshebbers op de eindzege in de Tour: Bernard Maillot en 
Adrie den Hollander. Volgens testresultaten zijn beide renners gelijkwaardig in 
hun normale prestatieniveau. Het verschil in prijzengeld tussen de eerste en de 
tweede plaats in het eindklassement is groot. Gebruik van doping om net iets 
beter te presteren dan een ander kan dus veel geld opleveren. De matrix in 
bron 10 illustreert dat. Deze matrix veronderstelt dat renners geen overleg 
hebben met elkaar. 
 
Gebruik bron 10. 

2p 20 Leg uit dat overleg tussen beide renners nodig is om te voorkomen dat beiden 
kiezen voor doping. Onderbouw de uitleg met getallen uit bron 10. 
 
De publieke opinie keert zich steeds meer tegen doping. Sponsoren haken af en 
de verkoop van televisierechten loopt terug. De professionele wielerploegen, de 
werkgevers van de wielrenners, vrezen voor hoge verzonken kosten. 
De officiële wielerinstanties gaan steeds strenger controleren op dopinggebruik 
en de kans dat wielrenners na het winnen van een wedstrijd betrapt worden op 
eventueel dopinggebruik wordt steeds groter. In dat geval moeten zij het 
prijzengeld teruggeven en worden ze voor een bepaalde periode uitgesloten van 
deelname aan wedstrijden. 
 

2p 21 Beschrijf hoe dopinggebruik in de wielersport kan leiden tot negatieve externe 
effecten. 
 

2p 22 Leg uit dat wielerploegen te maken kunnen krijgen met verzonken kosten 
wanneer renners die bij hen onder contract staan, betrapt worden op 
dopinggebruik. 
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Sporteconoom Thomas Velo beweert: “Omdat er nu strenger gecontroleerd 
wordt, is de kans om betrapt te worden op doping erg groot. Omdat betrapte 
renners heel lang geen wedstrijden mogen rijden, gaan de kosten toenemen en 
zullen de opbrengsten dalen doordat sponsoren afhaken. Die matrix in bron 10 
klopt niet meer: de strategie gaat veranderen.” 
Gebruik bron 10 en bron 11. In bron 11 staan drie alternatieven voor de matrix 
van bron 10. 

3p 23 Kies de alternatieve matrix die past bij de bewering van de sporteconoom. 
Motiveer de keuze. 
 
Gebruik bron 12 bij de vragen 24 en 25. 

2p 24 Leg de redenering uit van het antidopingvoorstel van sporteconoom 
Thomas Velo. 

2p 25 Zijn volgens econoom Teugels de maatschappelijke kosten van dopingcontroles 
in de wielersport hoger dan, gelijk aan of lager dan de maatschappelijke 
opbrengsten ervan? Motiveer het gekozen antwoord. 
 
 

einde  HA-1022-f-11-1-o* 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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tijdvak 1

Pagina: 375Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-11-1-b 2 lees verder ►►►

Opgave 1 

 
bron 1 het stabiliteits- en groeipact 
 
Na de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1997 
zijn tussen de deelnemende landen afspraken gemaakt die de stabiliteit 
(waardevastheid) van de euro moeten garanderen.  
Enkele van deze afspraken zijn: 
 het begrotingstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het bbp; 
 de staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp; 
 het is niet toegestaan dat EMU-landen elkaar financieel bijstaan; 
 elk deelnemend land verplicht zich om regelmatig betrouwbare economisch-

statistische informatie te geven aan de Europese Commissie; 
 een land kan niet door de overige lidstaten uit de EMU worden gezet, maar 

kan wel vrijwillig vertrekken. 
 
 
bron 2 uit een persbericht van de Eurogroep1) 
 
LUXEMBURG, voorzitter Jean-Claude Juncker: “Nu is het spel uit!”  
 
“Het rapport dat Eurostat  het Europese statistiekbureau  deze week uitbracht 
over de statistische chaos die de Griekse overheid de afgelopen jaren heeft 
geproduceerd om EMU-landen om de tuin te leiden, is vernietigend. Dat de 
Griekse overheid uitgaven buiten de begroting hield om destijds lid te mogen 
worden van de EMU was al bekend. Het land kon door de euro meeliften op de 
lage rente die Noord-Europese landen op hun staatsleningen betalen. De 
Griekse overheid zelf geeft nu meer informatie over deze misleiding. De 
financiële markten reageerden direct door de rente voor Griekenland te 
verhogen.” 
 
 

 
 

noot 1 De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de EMU-landen. 
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Opgave 2 

 
bron 3  vraag en aanbod van zitplaatsen in theater ‘De Ontmoeting’ en 

totale kosten van de musicalproductie Plankenkoorts                
 

Qv  20P  2.000 Q  aantal zitplaatsen 

Qa   1.400 P  prijs per zitplaats in euro (€) 

  

totale kosten bij marktevenwicht € 8.358.000 

 
bron 4  het voorstel van Roymans 
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Toelichting: 

 De letters A, B, C en D geven de verdeling van de betalingsbereidheid in vier groepen weer, 

uitgaande van een maximale zaalbezetting van 1.400 zitplaatsen.  

 Voor elke groep geldt een vaste prijs per zitplaats, gebaseerd op de minimale 

betalingsbereidheid van die groep vragers. 

 

Pagina: 377Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-11-1-b 4 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
bron 5 overheidsfinanciën verbeteren via de woningmarkt 
 
uit een opinieartikel in een krant: 
Schaf de hypotheekrenteaftrek af 
Ruim de helft van het aantal huishoudens in Nederland krijgt subsidie op de 
eigen woning via de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Deze aftrek heeft een 
verstorend effect op de woningmarkt. Mijn voorstel: schaf de 
hypotheekrenteaftrek af! 
Het afschaffen van deze maatregel kan de overheid jaarlijks een forse 
‘besparing’ opleveren. Schattingen lopen uiteen van 11,5 miljard tot ruim 
14,5 miljard euro extra belastinginkomsten die de overheid nu nog misloopt.  
 
uit een interview: 
Pas op met afschaffen hypotheekrenteaftrek 
Volgens Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, moet de 
hypotheekrenteaftrek voorlopig niet beperkt of afgeschaft worden: “Dit soort 
maatregelen moet je nemen op de top van de conjunctuur. Dan heeft het een 
anti-cyclische werking. Nu is niet het juiste moment; de economie is wel 
herstellende van de grootste crisis sinds de jaren dertig, maar zit nog in een 
laagconjunctuur.”  
 
 
bron 6 tarieven inkomstenbelasting 2010       
 
belastbaar
inkomen

   54.367 

   32.738

   18.218

   0

52%

42%

41,95%

33,45%
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Opgave 4         

 
bron 7 conjunctuur en (jongeren)werkloosheid in Nederland: 1974-2009 
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bron 8 werkloosheid onder jonge mannen van 15 tot 25 jaar in 

verhouding tot de werkloosheid onder mannen van 25 tot 55 jaar; 
 Nederland (NL) en de Europese Unie (EU): 1987-2009. 
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Toelichting:  

De index (verticale as) in bovenstaande grafiek is als volgt berekend: 
werkloosheidspercentage mannen 15 tot 25 jaar

 100
werkloosheidspercentage mannen 25 tot 55 jaar
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bron 9  deelname aan betaalde arbeid in Nederland (2009)       
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Toelichting: 

netto arbeidsparticipatie (verticale as) procentuele deel van de beroepsbevolking dat 

deelneemt aan betaalde arbeid  

opleidingsniveau (horizontale as) 
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Opgave 5 

 
bron 10 wel of geen doping en de pay-off van een Tour-deelname 
 

 Adrie den Hollander 

geen doping wel doping 

Bernard Maillot 
geen doping 35 ; 35 15 ; 60 

wel doping 60 ; 15 20 ; 20 

 
Toelichting: 

 Elk bedrag is een saldo ( € 10.000) van opbrengsten min kosten. Bij de kosten wordt alleen 

gekeken naar de extra kosten in geval van dopinggebruik. 

 Opbrengsten Tourdeelname: prijzengeld, beloning sponsoren, reclame-inkomsten, startgeld. 

 Extra kosten dopinggebruik: aanschaf doping, medische begeleiding, toekomstige 

gezondheidsrisico’s, risico op inkomstenverlies bij betrapt worden. 

 Cursief weergegeven zijn de bedragen voor Bernard Maillot; vet de bedragen voor Adrie den 

Hollander. 

 
 
bron 11 drie alternatieven voor de matrix van bron 10 
 
alternatief 1 

 Adrie den Hollander 

geen doping wel doping 

Bernard Maillot 
geen doping 20 ; 20 15 ; 60 

wel doping 60 ; 15 35 ; 35 

 
alternatief 2 

 Adrie den Hollander 

geen doping wel doping 

Bernard Maillot 
geen doping 35 ; 35 45 ; 25 

wel doping 25 ; 45 20 ; 20 

 
alternatief 3 

 Adrie den Hollander 

geen doping wel doping 

Bernard Maillot 
geen doping 20 ; 20 45 ; 15 

wel doping 15 ; 45 15 ; 15 
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bron 12 een antidopingvoorstel voor de wielersport en een reactie 
 
Het gebruik van doping in de wielersport is blijkbaar niet uit te bannen. Ondanks 
het huidige antidopingbeleid met strenge opsporing en straffen blijven 
professionele wielrenners doping gebruiken om hun prestaties te verbeteren. 
Bedenk ook dat een professionele wielrenner op zeer jonge leeftijd, meestal 
rond de 35 jaar, stopt met de wedstrijdsport. Hij moet dus in ongeveer 15 jaar 
het totale inkomen verdienen om daar vervolgens nog vele jaren van rond te 
komen. 
Volgens de sporteconoom Thomas Velo is het logischer om te kijken naar 
financiële prikkels die doping een minder aantrekkelijk alternatief maken. Dat 
moet dan gebeuren door een deel van het salaris en het totale prijzengeld pas 
als ‘pensioen’ uit te keren, als de renner kan aantonen dat hij in zijn loopbaan 
geen doping heeft gebruikt.  
 
Reactie van econoom Teugels: 
“Vanuit het standpunt van een individuele renner kan ik me indenken dat het 
voorstel van Thomas Velo aantrekkelijk is. Maar als ik alle kosten en 
opbrengsten van de huidige dopingcontroles in de wielersport op een rij zet, kom 
ik tot een verrassende conclusie: een wielersport met dopingcontroles levert een 
lagere maatschappelijke welvaart op dan een wielersport zonder 
dopingcontroles!” 
 
vrij naar: www.mejudice.nl 
 
 

einde  HA-1022-f-11-1-b* 
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economie (pilot) HAVO 2011-1 
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Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  HA-1022-f-11-1-u* 
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HA-1022-a-11-2-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
     woensdag 22 juni

13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Leren en werken  
Steeds meer jongeren in Nederland studeren en ze studeren bovendien steeds 
langer. Was het vroeger een uitzondering dat iemand op 24-jarige leeftijd nog 
voltijd studeerde, tegenwoordig volgt ruim 20 procent van de 24-jarigen voltijd 
hoger onderwijs. Het een en ander blijkt uit de onderstaande figuur. 
 
deelname aan voltijd hoger onderwijs naar leeftijd       
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De meeste jongeren vinden scholing belangrijk, omdat zij door scholing vaak 
een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen. 
Ook de overheid vindt scholing belangrijk. Daarom hoeven studenten niet zelf 
alle studiekosten te betalen en wordt een groot deel daarvan via de 
overheidsbegroting bekostigd. De overheid doet dat onder andere, omdat zij 
groot belang hecht aan een hoog opgeleide beroepsbevolking. Scholing is 
namelijk goed voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
De toename van de scholingsduur heeft echter niet alleen gunstige gevolgen. 
Het beleid van de overheid om de participatiegraad te verhogen, kan er namelijk 
door bemoeilijkt worden. 
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In elke leeftijdsgroep is het percentage mensen dat hoger onderwijs volgt tussen 
1990 en 2006 gestegen. 

2p 1 Is dit percentage in de leeftijdsgroep 21 jaar vergeleken met het percentage in 
de leeftijdsgroep 26 jaar relatief meer, minder of evenveel gestegen? Licht het 
antwoord toe. 
 
Onderwijs is geen zuiver collectief goed. 

2p 2 Geef een reden waarom onderwijs geen zuiver collectief goed is. 
 
Scholing van de beroepsbevolking kan de groei van de export bevorderen.  

2p 3 Leg uit hoe scholing van de beroepsbevolking kan leiden tot groei van de export. 
 

2p 4 Leg uit hoe het vergroten van de participatiegraad kan worden bemoeilijkt door 
een toename van de scholingsduur. 
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Opgave 2 
 
De wereld een dorp 
Een computerbedrijf laat onderdelen maken in Taiwan, in China wordt de 
computer samengesteld, in Ierland staat het distributiecentrum, in Nederland de 
helpdesk. Onderdelen van Duitse auto’s worden in wel tien landen gemaakt. Een 
ICT-deskundige woont in India en adviseert via het internet zijn Britse 
werkgever. Het faillissement van een Amerikaanse bank leidt wereldwijd tot 
koersdalingen op aandelenbeurzen. Het proces waarbij landen en bedrijven over 
de hele wereld steeds afhankelijker van elkaar worden, wordt globalisering 
genoemd. Globalisering heeft tot gevolg dat de wereldhandel toeneemt, doordat 
bedrijven zich specialiseren in een aantal producten en de internationale 
arbeidsverdeling toeneemt.  
 
Multinationals spelen een belangrijke rol bij deze globalisering. Multinationals 
verplaatsen hun productie soms van het ene naar het andere land. Een motief 
daarvoor is het beperken van de loonkosten.  

2p 5 Noem een ander motief voor multinationals om productie naar een ander land te 
verplaatsen. 
 
Economen zijn van mening dat door internationale arbeidsverdeling de welvaart 
toeneemt. 

2p 6 Leg uit hoe door internationale arbeidsverdeling de welvaart kan toenemen. 
 
China en Mexico hebben hun economie de afgelopen jaren steeds meer 
opengesteld voor het buitenland. In de grafieken bij deze opgave is de 
inkomensontwikkeling in de periode 1996-2004 in beide landen weergegeven. 
Het totaal aantal personen is daarbij verdeeld in vijf even grote groepen (20%-
inkomensgroepen). 
 
In 1996 bedroeg het gemiddelde jaarinkomen van alle personen in China 
$ 3.040.  

2p 7 Bereken hoeveel procent het gemiddelde jaarinkomen van alle personen in 
China in 2004 hoger is dan in 1996. 
 

2p 8 In welk van beide landen is de inkomensongelijkheid in 2004 groter dan in 
1996? Licht het antwoord toe op basis van de grafieken.  
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linkeras: 
jaarinkomen per persoon per inkomensgroep in 1996 en 2004  
rechteras: 
gemiddelde jaarlijkse groei van dat inkomen in de periode 1996-2004 
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Opgave 3 
 

Sociaal jaar 
Regelmatig duiken er plannen op jongeren na het voortgezet onderwijs, enige tijd in de zorg 
te laten werken. Een organisatie stelt een ‘sociaal jaar’ voor: jongeren hebben het recht, niet 
de plicht, na het voortgezet onderwijs een jaar te werken bij een zorginstelling voor 
bijvoorbeeld ouderen. De organisatie wil het sociaal jaar voor jongeren aantrekkelijk maken. 
Zo krijgen ze na het sociaal jaar studiepunten cadeau als ze gaan studeren of voorrang als 
ze een baan gaan zoeken bij de overheid of in de zorg. Tijdens het sociaal jaar krijgen ze 
van de overheid een brutoloon van € 400 per maand. De zorginstellingen bepalen zelf of ze 
jongeren aannemen. Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt in de zorg. 
Volgens de organisatie bevordert zo’n sociaal jaar het maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren. Ook doen ze zo iets terug voor de samenleving 
die hun opleiding grotendeels heeft betaald. Verder kan de studietijd van jongeren voor hun 
vervolgopleiding korter worden doordat studiekeuzes bewuster worden gemaakt. De 
organisatie verwacht dat jongeren vaker een baan in de zorg gaan kiezen als ze daar 
werkervaring hebben opgedaan.

 
Stel je de volgende situatie voor. Er komt veel kritiek op het voorstel. Het sociaal 
jaar zou verspilling van talent zijn: jongeren verrichten laaggeschoold werk in 
plaats van te studeren. De kosten voor de overheid zouden hoog zijn en oplopen 
tot € 63 miljoen per jaar. De zorginstellingen zouden met veel bureaucratie te 
maken krijgen.  
 
Jij besluit een ingezonden brief naar de krant te schrijven. De brief begint als 
volgt: “Het voorgestelde sociaal jaar heeft ongetwijfeld nadelen, maar die 
worden volgens mij overdreven. De kosten zullen per saldo meevallen, doordat 
een sociaal jaar ook voordelen oplevert.” 
 

6p 9 Schrijf het vervolg van de brief.  
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De wijze waarop de overheid een deel van de kosten die zij maakt voor het 

sociaal jaar, weer terugverdient. 
b De noodzaak de inzet van arbeid (de allocatie van arbeid) te veranderen 

vanwege de vergrijzing van de bevolking.  
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze een van de volgende aspecten aan 
de orde komen. Kies het aspect dat het best in de brief past. 
1 De wijze waarop door het sociaal jaar frictiewerkloosheid afneemt. 
2 De wijze waarop door het sociaal jaar de kwaliteit van het werk van de 

zorginstellingen verbetert.  
3 De wijze waarop het sociaal jaar werkgevers die niet in de zorg actief zijn, 

positieve externe effecten oplevert. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan.
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Opgave 4 
 
Landbouw in Nederland en Europa 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan 4 statistieken over Nederland, waarvan 
er 3 betrekking hebben op de Nederlandse landbouwsector. Verder staan er 
2 statistieken over de landbouwsector van Europa. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave 5 vragen gesteld. 
 
In 2005 had Nederland te maken met een conjuncturele terugval. In de 
statistieken zijn hiervoor enkele aanwijzingen te vinden. Een van die 
aanwijzingen is de geringere groei van het reële binnenlands product in 2005 
vergeleken met 2004. 

2p 10 Noem één andere aanwijzing. Licht het antwoord toe. 
 

2p 11 Was in 2006 de groei van de reële productie in de landbouwsector (statistiek 2) 
hoger of lager dan de groei van het reële bbp van Nederland in dat jaar 
(statistiek 1)? Licht het antwoord toe.  
 
In 2005 is het winstinkomen per bedrijf in de landbouwsector € 30.745,72. 

2p 12 Bereken met hoeveel procent het winstinkomen per bedrijf in 2006 is gegroeid 
ten opzichte van 2005.  
 
De p/a-ratio is het aantal werkzame personen per arbeidsjaar. Met deze ratio 
wordt gemeten de mate waarin in deeltijd wordt gewerkt. In 2004 is deze ratio in 
de landbouwsector 1,255.  

2p 13 Is in de landbouwsector in 2006 ten opzichte van 2004 de mate waarin in 
deeltijd wordt gewerkt toegenomen of afgenomen? Licht het antwoord toe met 
een berekening (in ten minste 3 decimalen).  
 
Een econoom bestudeert het verband tussen de omvang van de productie en de 
consumptie van landbouwproducten in Europa enerzijds en de prijzen van die 
producten in Europa en op de wereldmarkt anderzijds.  
De econoom stelt: Als de prijs van een landbouwproduct in Europa lager is dan 
de prijs van dat product op de wereldmarkt, is de productie van dat product in 
Europa groter dan de consumptie van dat product in Europa.  

2p 14 Is de stelling van de econoom juist voor alle in statistiek 5 en 6 genoemde 
producten? Licht het antwoord toe. 
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Opgave 5 
 
Riante pensioenen 
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie onderdelen.  
− Het eerste onderdeel is de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is 

een basisvoorziening. De uitkering wordt volgens het omslagstelsel 
gefinancierd.  

− Het tweede onderdeel zijn de pensioenfondsen. Pensioenfondsen beleggen 
de ontvangen premies en hanteren daarbij het kapitaaldekkingsstelsel.    

− Het derde onderdeel zijn de individuele besparingen die onder andere via 
banken en verzekeringsmaatschappijen worden belegd. 

 
In Nederland stoppen veel mensen tussen hun 60ste en 65ste met werken 
(vervroegd gepensioneerden). Van een groep vervroegd gepensioneerden is 
onderzocht hoe het netto-inkomen verandert door het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd (zie figuur). Vergeleken is het netto-inkomen vlak voor en vlak na de 65-
ste verjaardag. De personen zijn ingedeeld in vier even grote groepen en 
gerangschikt van laag naar hoog netto-inkomen.  
 
procentuele verandering netto-inkomen door bereiken 65-jarige leeftijd       
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In Nederland hebben veel mensen bij pensionering recht op een pensioen van 
een pensioenfonds, maar niet iedereen.  

2p 15 Noem een oorzaak waardoor iemand bij pensionering geen recht op een 
pensioen van een pensioenfonds kan hebben. 
 
Het netto-inkomen verandert niet bij iedereen die 65 jaar wordt in gelijke mate.  

2p 16 Blijkt uit de grafiek dat er in de onderzochte groep personen sprake is van 
nivellering of van denivellering? Verklaar het antwoord. 
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De overheid vreest dat door het vervroegd met pensioen gaan de 
betaalbaarheid van het pensioenstelsel in gevaar komt. Zij wil daarom de 
participatiegraad vergroten. De regering verwacht dat door de vergroting van de 
participatiegraad in een jaar de betaalbaarheid van het pensioenstelsel in dat 
jaar verbeterd wordt. 

2p 17 Op welk van de drie genoemde onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel 
heeft de verwachting van de regering betrekking? Verklaar het antwoord. 
 
Een van de bij het onderzoek betrokken personen is Karel. Toen Karel nog 
werkte, had hij een netto-inkomen van € 1.640 per maand. Karel is op zijn 63ste 
gestopt met werken waardoor zijn netto-inkomen met 15% daalde. De 
verandering van Karels inkomen door zijn 65ste verjaardag komt overeen met 
die van groep 2. 

2p 18 Bereken het netto-maandinkomen van Karel na zijn 65ste verjaardag.  
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Opgave 6 
 
Gevaarlijke dollarkoers 
uit een krant (voorjaar 2008): 
 
Volgens een topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus brengt de forse 
daling van de dollarkoers in de afgelopen jaren Airbus in ‘levensgevaar’. Op de 
internationale vliegtuigmarkt wordt in dollars afgerekend, zodat de omzet van 
Airbus, omgerekend in euro’s, flink afneemt. Dat geldt niet voor de kosten: 
Airbus maakt de vliegtuigen grotendeels in Europa zodat de kosten vooral in 
euro’s luiden. 
Airbus gaat in de toekomst meer investeren in landen buiten het eurogebied. Zo 
wil Airbus in India installaties voor reparatie en onderhoud oprichten. “Als we dat 
niet doen,” aldus de topman van Airbus, “zullen we steeds minder Europese 
vliegtuigen met winst kunnen verkopen buiten het eurogebied”. 
In Europese politieke kringen lijkt men zich niet erg druk te maken om de val van 
de dollar. De Europese export heeft daar nog weinig last van gehad. Alleen in 
Frankrijk heeft de dalende dollarkoers tot een daling van de goederenexport van 
Frankrijk naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) geleid. Nederland zag het 
aandeel van de goederenexport naar de VS in de totale goederenexport juist 
toenemen. De Europese ministers van Financiën stellen dat een stijgende 
eurokoers bij een steeds maar stijgende olieprijs op de wereldmarkt ook 
voordelen heeft. 
 
Stel dat op de internationale vliegtuigmarkt niet in dollars maar in euro’s wordt 
afgerekend. 

2p 19 Welk nadeel zou Airbus dan ondervinden van een dalende dollarkoers? Licht het 
antwoord toe. 
 
Op de wereldmarkt wordt olie in dollars betaald. 

2p 20 Geef een verklaring voor de stelling van de Europese ministers van Financiën. 
 
Transacties van Airbus met landen buiten het eurogebied worden genoteerd op 
de betalingsbalans van het eurogebied. 

2p 21 Welke transactie uit het krantenartikel zal leiden tot een verslechtering van de 
kapitaalrekening van de betalingsbalans van het eurogebied? Licht het antwoord 
toe.  
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Bij het krantenartikel stonden de volgende figuren. 
 
figuur 1 
 
wisselkoers van de euro       
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figuur 2 
 
Nederlandse goederenexport (miljarden euro’s)       
 

naar overige 
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In 2001 bedroeg de Franse goederenexport naar de VS 30,4 miljard dollar. In 
2007 was die gegroeid tot 37,0 miljard dollar.  

2p 22 Bereken met hoeveel euro de Franse goederenexport naar de VS in 2007 ten 
opzichte van 2001 is gedaald. 
 

2p 23 Bereken met hoeveel procentpunten het aandeel van de Nederlandse 
goederenexport naar de VS in de totale Nederlandse goederenexport in 2007 
ten opzichte van 2001 gestegen is (in ten minste 1 decimaal). 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Opgave 7 
 
Japanse economie verliest vaart 
uit een krant (januari 2008): 
De groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) van Japan was in 2007 
0,5 procentpunt lager dan in 2006. Een belangrijke oorzaak voor die lagere groei 
was het stagneren van de investeringen door het Japanse bedrijfsleven. Een 
verklaring hiervoor is de deflatie in Japan. De prijsontwikkeling blijft het 
zorgenkindje van de Japanse economie. Na een aantal jaren van deflatie, 
stegen in 2006 de prijzen weer in Japan. Maar in 2007 daalde de inflatie tot 0% 
en in het tweede halfjaar was er weer sprake van deflatie. De rente staat in 
Japan sinds februari 2007 op 0,5%. Opvallend is dat, ondanks die zeer lage 
rente, de investeringen door het Japanse bedrijfsleven in 2007 zijn gedaald. Er 
is ook goed nieuws voor Japan: de Japanse export groeide in 2007 veel sterker 
dan de import. 
 

gegevens Japanse economie 
(% verandering in 2007 ten opzichte van 2006) 

bbp (reëel) 1,6 
gezinsconsumptie 1,3 
overheidsbestedingen 0,7 
investeringen van bedrijven −0,5 
export 7,3 
import 1,0 
prijspeil −0,1 

 
2p 24 Bereken de procentuele groei van het reële bbp van Japan in 2006 ten opzichte 

van 2005. 
 
De Japanse bevolking is in 2007 met 0,7% gegroeid ten opzichte van 2006. 

2p 25 Is het reële bbp per hoofd van de bevolking in 2007 ten opzichte van 2006 in 
Japan gegroeid, gedaald of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe. 
 

2p 26 Leg uit hoe een lagere rente kan leiden tot toenemende investeringen door 
bedrijven. 
 

2p 27 Leg uit hoe deflatie kan leiden tot afnemende investeringen door bedrijven.  
 
De tabel laat een sterke groei van de Japanse export zien.  

2p 28 Welk ander gegeven in de tabel kan een verklaring zijn voor die sterke groei van 
de Japanse export? Licht het antwoord toe. 
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Pagina: 395Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1022-a-11-2-b 

Bijlage HAVO 

2011 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieboekje 
 

 

tijdvak 2

Pagina: 396Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-11-2-b 2 lees verder ►►►

Informatieboekje bij opgave 4 
 
statistiek 1: algemene gegevens van de Nederlandse economie 
 

 eenheid 2004 2005 2006
saldo lopende rekening % van het bbp1) 7,2 7,7 7,8
werkloze beroepsbevolking personen × 1.000 479,0 483,0 413,0
werkloze beroepsbevolking % van de beroepsbevolking 6,5 6,5 5,5
groei bbp (reëel) procenten2) 2,0 1,5 3,0
toename loon per werknemer procenten  3,9 1,3 1,3
stijging consumentenprijsindex procenten  1,3 1,7 1,1
1) bbp: bruto binnenlands product 
2) procenten: procentuele verandering ten opzichte van voorafgaand jaar 

 
 
statistiek 2: toegevoegde waarde Nederlandse landbouwsector 
 
omvang toegevoegde waarde (miljoenen euro’s) 
 
 2004 2005 2006 
omzet 20.443 20.965 22.154 
ingekochte goederen en diensten − 12.010 12.146 12.687 
toegevoegde waarde (bruto) 8.433 8.819 9.467 

 
indexcijfer toegevoegde waarde 2006 (2005 = 100)       
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statistiek 3: inkomensvorming in de Nederlandse landbouwsector 
 
 eenheid 2004 2005 2006
loon miljoenen euro’s 2.312 2.262 2.260
rente en pacht miljoenen euro’s 1.153 1.212 1.191
winst miljoenen euro’s + 2.261 2.515 3.254
totaal miljoenen euro’s 5.726 5.989 6.705
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statistiek 4: arbeid en bedrijven in de Nederlandse landbouwsector 
 
 eenheid  2004 2005 2006
werknemers personen × 1.000  125 127 126
zelfstandigen personen × 1.000 + 146 143 138
werkgelegenheid in personen personen × 1.000  271 270 264
    
werkgelegenheid in arbeidsjaren arbeidsjaren × 1.000  216 214 209
aantal bedrijven × 1.000  83,8 81,8 79,5

 
 

statistiek 5: prijs in Europa  100
prijs op de wereldmarkt

×       
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statistiek 6: productie in Europa  100
consumptie in Europa
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 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 

 
Een eigen huis  
In Nederland is het beleid van de regering er op gericht om het bezit van een 
eigen woning te bevorderen. Daarom bestaat er binnen het stelsel van de 
inkomstenbelasting de mogelijkheid om betaalde hypotheekrente op te voeren 
als aftrekpost bij de bepaling van het belastbaar inkomen. Woningmarktanalisten 
stellen dat door deze aftrekpost de prijzen van koopwoningen hoger zijn dan in 
een situatie waarin er geen hypotheekrenteaftrek zou zijn.  
 

2p 1 Leg de stelling van de woningmarktanalisten uit. 
 
Met name jongeren tot 25 jaar die voor het eerst een eigen woning willen kopen, 
de zogenaamde ‘jonge starters’, hebben veel moeite om deze aankoop te 
financieren. De fase van de levensloop waarin ze zich bevinden is in meerdere 
opzichten nadelig, zowel wat betreft hun inkomen als wat betreft hun vermogen. 
Daarnaast geldt voor alle kopers van een eigen woning dat de lasten van 
hypothecaire financiering soms erg hoog zijn in verhouding tot het besteedbaar 
inkomen. Zeker als er sprake is van een zogenaamde ‘tophypotheek’: een 
hypothecaire lening met een schuldbedrag dat hoger is dan de waarde van de 
woning. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op verantwoorde 
kredietverlening door banken. De AFM gebruikt richtlijnen voor de maximale 
lening die zij verantwoord acht: de leencapaciteit (zie bron 1). 
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst. 

2p 2 Beschrijf twee nadelen die jonge starters hebben bij het kopen van een eigen 
woning, gezien de fase van de levensloop waarin ze zich bevinden.  
 
Lonneke is een jonge starter op de koopwoningmarkt. Ze heeft net een baan 
aanvaard als psychologe en is op zoek naar woonruimte. Haar oudere collega 
Vera zoekt ook een nieuwe woning. Op het moment dat beiden op zoek gaan 
naar een koopwoning bedraagt de hypotheekrente 5,7% voor de lening die zij 
willen nemen.  
Lonneke is niet blij met de richtlijnen die de AFM hanteert. Zij beweert: “Bij een 
hoogopgeleide starter als ik zou de AFM niet naar de leencapaciteit op dit 
moment moeten kijken, maar naar de verdiencapaciteit in de toekomst. Zo’n 
hypotheek loopt 30 jaar!” 
 
Combineer bovenstaande tekst, bron 1 en bron 2. 

2p 3 Bereken de leencapaciteit van Lonneke. 
 

2p 4 Leg de bewering van Lonneke uit. 
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In bron 2 is uitgerekend wat Lonneke en Vera in 2010 aan inkomstenbelasting 
zouden betalen, gegeven de aanschaf van een eigen woning en de bestaande 
regeling met betrekking tot aftrek en bijtelling. Bij aankoop van de eigen woning 
moet eenmalig overdrachtsbelasting worden betaald.  
 
Gebruik bron 2 en bron 3. 
Vera beweert: “Omdat mijn hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait precies 
tweemaal zo hoog zijn als die van Lonneke, zal mijn voordeel voor de 
inkomstenbelasting ook precies twee maal zo hoog zijn.” 

2p 5 Is de bewering van Vera juist? Verklaar het antwoord zonder een berekening te 
maken. 
 
Lonneke en Vera lezen dat de politieke partij EVN (Een Vrij Nederland) de 
hypotheekrenteaftrek wil afschaffen. Ze vragen zich af wat dat voor hen zou 
kunnen betekenen. EVN stelt voor: 
 afschaffing van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 
 afschaffing van het eigenwoningforfait  
 afschaffing van de overdrachtsbelasting 
Lonneke denkt dat het voorstel van EVN kan bijdragen aan een versterking van 
de positie van starters op de markt voor koopwoningen. Zij zegt: “Alleen al de 
afschaffing van de overdrachtsbelasting zal de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen, waardoor er meer mogelijkheden komen voor jonge starters die een 
eigen woning willen kopen.”  
 

2p 6 Leg de redenering van Lonneke uit. Zet daartoe vier van de volgende zes 
denkstappen in een juiste volgorde. Start met 1 en noteer alleen de nummers. 
Kies uit: 
(1) overdrachtsbelasting afschaffen 
(2) belastingopbrengsten overheid nemen af 
(3) belastbare inkomens van woningeigenaren stijgen 
(4) kosten bij aankoop woning dalen 
(5) er komen meer betaalbare woningen beschikbaar voor jonge starters 
(6) eigenaren van goedkopere woningen verhuizen sneller naar een duurdere 

woning 
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Opgave 2 

 
Een beetje werkloos?  
 
uit een persbericht van augustus 2009: 
In 2009 is het einde van de economische wereldcrisis nog niet in zicht. De 
Nederlandse economie bevindt zich in een periode van laagconjunctuur en de 
werkloosheid stijgt. Maar volgens de jongste cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) is de werkloosheid in de periode mei-juli 2009 minder 
toegenomen dan verwacht. Het aantal werklozen steeg in de afgelopen maand 
met 13.000 en komt daarmee op een gemiddelde van 386.000 over de periode 
mei-juli. “De cijfers vallen mij mee”, aldus Michiel Vergeer van het CBS. “Eén 
verklaring hiervoor kan ik wel noemen, namelijk de deeltijd-WW-regeling.” 
 
Per 1 april 2009 werd de deeltijd-WW-regeling van kracht om vakbekwame 
arbeidskrachten te behouden voor bedrijven die door de crisis een tekort aan 
afzetmogelijkheden hadden. De regeling werd op 23 juni 2009 tijdelijk stopgezet 
omdat het maximale budget voor deeltijd-WW in 2009 al bereikt was. In totaal 
werden er tussen 1 april en 23 juni bijna 30.000 deeltijd-WW-ers aangemeld. 
 
Gebruik bron 4. 

2p 7 Leg uit dat de deeltijd-WW-regeling een dempende invloed kan hebben op een 
neergaande conjunctuur.  
 
Sommige bedrijven hebben in 2009 meer dan de helft van hun 
personeelsbestand aangemeld voor deze regeling. Dat leidde tot kritische 
vragen in het parlement: is hier sprake van een risico op moreel wangedrag 
(moral hazard)? 
Gebruik bron 4 bij de vragen 8 en 9. 

2p 8 Leg uit dat er sprake kan zijn van moreel wangedrag als bedrijven een groot 
aantal werknemers aanmelden voor de deeltijd-WW-regeling. 

2p 9 Leg uit met welke voorwaarde uit de deeltijd-WW-regeling de overheid probeert 
het risico van moreel wangedrag te verkleinen. 
 
Marlette bv is een bedrijf met tien werknemers dat voornamelijk produceert voor 
de buitenlandse markt. De afzet is door de economische crisis sterk afgenomen. 
In april 2009 overweegt de bedrijfsleiding van Marlette bv om voor haar 
werknemers deeltijd-WW aan te vragen. Ze raadpleegt daarvoor bron 4 en 
maakt een schema, zie bron 5, waarin ze een schatting maakt van het te 
verwachten financiële voordeel of nadeel van elke keuzemogelijkheid. Twee 
bedrijfsleiders verschillen van mening over het aantal werknemers waarvoor ze 
deeltijd-WW willen aanvragen. Beiden gaan uit van het maximale aantal 
maanden bij elke keuzemogelijkheid. 
Het hoofd financiën stelt: “Ik wil zo veel mogelijk financieel voordeel uit die 
regeling halen, dus laten we voor alle werknemers deeltijd-WW aanvragen.” 
Het hoofd personeelszaken stelt: “Ik wil slechts voor twee werknemers deeltijd-
WW aanvragen, want dat verkleint het risico dat we straks nog een deel van het 
voordeel moeten terugbetalen.”
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Gebruik bron 4 en bron 5 bij de vragen 10 en 11. 
2p 10 Laat een berekening zien die het hoofd financiën kan gebruiken om zijn voorstel 

te onderbouwen.  
2p 11 Leg de stelling van het hoofd personeelszaken uit. 

 
2p 12 Beschrijf een economisch voordeel voor Marlette bv op langere termijn van het 

gebruikmaken van de deeltijd-WW-regeling. 
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Opgave 3 

 
Subsidie als brandstof 
EuroTrucks staat model voor een grote producent van vrachtwagens in de 
Europese Unie (EU). Het concern biedt werkgelegenheid aan tienduizenden 
Europeanen en is daarom van groot economisch belang voor de EU-lidstaten. 
EuroTrucks produceert vrachtwagens voor de Europese markt, maar ook voor 
de Aziatische markt. Op beide markten heeft EuroTrucks concurrentie van 
USTrucks; een fabrikant van vrachtwagens die gevestigd is in de Verenigde 
Staten van Amerika (VS).  
De afnemers van vrachtwagens oefenen samen met milieuorganisaties druk uit 
op de beide vrachtwagenfabrikanten om vrachtwagens te produceren die 
zuiniger zijn in brandstofverbruik of minder vervuilende brandstof kunnen 
gebruiken: de zogenaamde ‘groene vrachtwagens’. In het voorjaar van 2008 
moeten EuroTrucks en USTrucks een beslissing nemen over het wel of niet in 
productie nemen van dit nieuwe type vrachtwagen. Zowel EuroTrucks als 
USTrucks streeft naar maximale totale winst. 
 

2p 13 Leg uit op welke manier het gebruik van de groene vrachtwagen kan bijdragen 
aan de vermindering van de negatieve externe effecten van transport. 
Verwerk beide vetgedrukte woorden afzonderlijk in de uitleg. 
 
Gebruik bron 6. 

2p 14 Leg uit dat, uitsluitend op basis van de winstprognoses in bron 6, USTrucks wel 
en EuroTrucks niet zal overgaan tot productie van de groene vrachtwagen. 
 
Om meerdere redenen ondervindt EuroTrucks een concurrentienadeel ten 
opzichte van USTrucks: 
 de koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar; 
 het relatief hoge wettelijk minimumloon in de EU-lidstaten ten opzichte van 

de VS. 
EuroTrucks zou dit concurrentienadeel willen compenseren met een subsidie op 
de productie en verkoop van de groene vrachtwagen. Men vreest echter dat dit 
in strijd zal zijn met de Europese mededingingsregels, omdat EuroTrucks een 
zeer groot marktaandeel in de EU heeft. Toch doet de directie van EuroTrucks 
een poging: zij dient per brief een verzoek in bij de Europese Commissie. De 
brief begint als volgt: 
 
“Excellentie,  
EuroTrucks biedt werkgelegenheid aan tienduizenden Europeanen. Deze 
werkgelegenheid staat onder druk door de ongunstige internationale 
concurrentiepositie van ons concern. Economische en politieke factoren waar wij 
als bedrijf geen grip op hebben, zorgen ervoor dat EuroTrucks niet en onze 
concurrent USTrucks wel de groene vrachtwagen op de markt kan brengen. 
Daarom zou EuroTrucks graag gebruik willen maken van een milieusubsidie 
zodat we met de groene vrachtwagen de concurrentie aan kunnen gaan met 
USTrucks uit de VS en tevens een bijdrage kunnen leveren aan een beter 
milieu. We verwachten een bedrag van 16 miljoen euro nodig te hebben (…).” 
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Gebruik bron 6 en bron 7. 
5p 15 Schrijf het vervolg van de brief. In de brief moeten de volgende aspecten aan 

bod komen die van invloed zijn op de internationale concurrentiepositie van 
EuroTrucks: 
a De koersontwikkeling van de euro in dollars. 
b Het relatief hoge en algemeen wettelijk bepaalde minimumloon in de EU 

tegenover een relatief laag en niet algemeen wettelijk vastgelegd 
minimumloon in de VS, specifiek in een tijd van laagconjunctuur. 

c De gevolgen van een subsidiebedrag van 16 miljoen euro voor de 
winstgegevens van EuroTrucks in bron 6. 
Leg uit onder welke voorwaarde EuroTrucks ook zal overgaan tot de 
productie en levering van de groene vrachtwagen. 

 
Aanwijzingen: 
 De onderdelen moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het vervolg van de brief ongeveer 120 woorden.  
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Opgave 4 

 
Hoe oud is oud? 
De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2009 
een wetsvoorstel ingediend voor de verhoging van de AOW-leeftijd. De leeftijd 
waarop inwoners van Nederland recht hebben op een uitkering op basis van de 
Algemene Ouderdoms Wet (AOW) zou in twee stappen omhoog moeten gaan:  
in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Met dit voorstel verwacht de 
minister te kunnen bezuinigen op de totale uitgaven voor de AOW en 
premieverhogingen te kunnen voorkomen. 
 
Over dit voorstel wordt in de samenleving zeer verschillend gedacht. Vooral de 
werknemersorganisaties hebben kritiek op het wetsvoorstel, terwijl de 
werkgeversorganisaties in grote lijnen voorstander zijn. 
 
In een havo-examenklas krijgen werkgroepen de opdracht om rondom het thema 
verhoging van de AOW-leeftijd een begrippennetwerk te maken. Het resultaat 
van de ‘werkgroep Wim’ is opgenomen in bron 9. De werkgroep komt bij het 
onderzoek voor haar begrippennetwerk enkele cartoons tegen. Een daarvan is 
opgenomen in bron 8. De werkgroep is van mening dat deze cartoon niet past 
bij het thema AOW: “Deze tekening zou dan suggereren dat de babyboomers 
alle geld voor de AOW opmaken, maar dat kan niet door de manier waarop de 
AOW wordt gefinancierd.” 
 
Gebruik bron 8.  

2p 16 Leg de kritiek van de werkgroep op de cartoon uit. 
 
Gebruik bron 9 bij de vragen 17 en 18. 
De docent economie ziet goede en minder goede elementen in het 
begrippennetwerk van de werkgroep Wim. Eén van de goede elementen vindt hij 
het verband dat de werkgroep legt tussen verhoging van de AOW-leeftijd en de 
solidariteit tussen generaties. 

2p 17 Beschrijf een verband dat de werkgroep kan leggen tussen de verhoging van de 
AOW-leeftijd, het omslagstelsel en de solidariteit tussen generaties.  

2p 18 Leg uit hoe een verhoging van de AOW-leeftijd, via de arbeidsmarkt, kan leiden 
tot een vermindering van het tekort op de Rijksbegroting.  
 
De docent vertelt dat de voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd de 
overheid een voordeel oplevert van ongeveer € 4 miljard per jaar. Dit voordeel 
kan ook bereikt worden door de AOW-leeftijd te handhaven op 65 jaar en 
tegelijkertijd de uitkering niet langer welvaartsvast te maken maar alleen 
waardevast.  

2p 19 Leg uit hoe de keuze voor waardevaste in plaats van welvaartsvaste 
AOW-uitkeringen een alternatief kan zijn voor de verhoging van de AOW-leeftijd. 
Betrek in het antwoord het verschil tussen waardevast en welvaartsvast. 
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De werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties denken verschillend 
over de noodzaak van de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. In het 
overleg binnen de Sociaal Economische Raad (SER) lukte het beide partijen 
lange tijd niet om tot overeenstemming te komen. Mevrouw Jongerius is 
voorzitster van de werknemersorganisatie FNV. De heer Wientjes is voorzitter 
van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Beiden worden door een journalist 
over dit meningsverschil geïnterviewd.  
 

 
 

 
 
Gebruik bron 9 bij de vragen 20 en 21. 

2p 20 Schrijf de reactie die mevrouw Jongerius voor de microfoon gegeven zou 
kunnen hebben. Verwerk in deze reactie twee verbanden uit het 
begrippennetwerk van de werkgroep Wim. Gebruik ongeveer 55 woorden. 
 

3p 21 Schrijf de reactie die de heer Wientjes voor de microfoon gegeven zou kunnen 
hebben. Verwerk in deze reactie twee verbanden uit het begrippennetwerk van 
de werkgroep Wim. Gebruik ongeveer 70 woorden. 
 
 
 
 

“Mevrouw Jongerius, waarom bent u tegen de 

verhoging naar 67?” 

“Meneer Wientjes, waarom bent u vóór de 

verhoging naar 67?” 
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Opgave 5 

 
Risicoaversie 
De bereidheid om risico’s te nemen is bepalend voor veel beslissingen in de 
economie. Dit geldt voor het wel of niet beleggen van vermogen in aandelen of 
obligaties of sparen bij de bank. Ook speelt dit een rol bij de beslissing om een 
bepaald risico te verzekeren. 
Carlijne is lerares in opleiding. Voor een stageopdracht economie doet zij 
onderzoek naar het risicogedrag van mensen. Uit de literatuur blijkt dat mensen 
onder te verdelen zijn in drie groepen, afhankelijk van de mate waarin ze bereid 
zijn risico’s te nemen. Die groepen zijn, in oplopende mate van risicobereidheid: 
 mensen met een risicoavers gedrag 
 mensen met een risiconeutraal gedrag 
 mensen met een risicozoekend gedrag 
 
Gebruik bron 10. 

2p 22 In welk van de drie beleggingsproducten van Bankinvest zal een risicoavers 
persoon zijn vermogen bij voorkeur beleggen? Motiveer de keuze. 
 
Om meer inzicht te krijgen in risicogedrag, analyseert Carlijne een spel dat op 
de televisie wordt uitgezonden. Bij dit spel moeten meerkeuzevragen worden 
beantwoord. De kandidaat kan bij elke vraag kiezen uit vier antwoorden waarvan 
er één juist is. Een kandidaat in de laatste speelronde heeft al € 50.000 bij 
elkaar gespeeld en is bij de laatste vraag aangekomen. De kandidaat weet het 
antwoord op deze vraag niet en moet gokken. Er zijn nu twee opties. 
 De kandidaat stopt en ontvangt een opbrengst van € 50.000. 
 De kandidaat speelt en ontvangt de hoofdprijs van € 250.000 als het 

gegeven antwoord op de laatste vraag juist is. Bij een fout antwoord 
ontvangt hij uiteindelijk € 0 en verder alleen een handdruk van de 
presentator. 

 
Stel dat deze kandidaat risiconeutraal is. 

2p 23 Zal de kandidaat dan stoppen of spelen? Verklaar het antwoord door een 
vergelijking te maken van de te verwachten opbrengst in beide situaties. 
 
Vervolgens doet Carlijne een experiment in een klas. In deze klas zitten dertig 
leerlingen die allemaal een mobiele telefoon hebben. De gemiddelde 
nieuwwaarde van deze telefoons bedraagt € 200. De diefstalgegevens zijn 
bekend: ieder jaar wordt één op de tien mobiele telefoons gestolen. Carlijne 
stelt voor het diefstalrisico te verzekeren door de schadelast gelijkwaardig te 
verspreiden over de hele klas. 
 

2p 24 Bereken de verwachte schadelast en de verzekeringspremie die Carlijne 
minimaal per leerling per jaar moet vragen. 
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Dit verzekeringsvoorstel van Carlijne leidt tot een discussie in de klas. 
Fatma: “Maar dan moet je er wel voor zorgen dat iedere leerling uit de klas 
meedoet, anders doen alleen leerlingen mee die slordig met hun spullen 
omgaan.” 
Kader: “Door dit te verzekeren stimuleer je juist dat sommige leerlingen slordiger 
met hun mobiele telefoon omgaan.” 
Julia: “Klopt, Kader: die klasgenoten vormen een groter risico en moeten 
daarom méér betalen dan andere klasgenoten.” 
 
De bovenstaande drie leerlingen doelen elk op één van de volgende 
economische begrippen: 
 averechtse selectie  
 eigen risico  
 meeliftgedrag  
 moreel wangedrag  
 premiedifferentiatie  

3p 25 Welk economisch begrip past het beste bij welke uitspraak? Noteer als volgt: 
Fatma: ………………………… 
Kader: ………………………… 
Julia: ………………………… 
 
In het algemeen geldt bij verzekeringen dat premiedifferentiatie een geschikt 
middel is om averechtse selectie te beperken. 

2p 26 Leg dit uit. 
 
 
 

einde  HA-1022-f-11-2-o* 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Bijlage HAVO 
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 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnenboekje 
 
 

 

tijdvak 2
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Opgave 1 

 
bron 1 berekening leencapaciteit 

 

Toelichting: 
De leencapaciteit is het maximaal te lenen bedrag, op basis van bruto-
jaarinkomen en vermenigvuldigingsfactor. 

  hypotheekrente 

bruto-
jaarinkomen
 

minder 

dan 5% 

vanaf 5% 

tot 5,5% 

vanaf 5,5%

tot 6% 

vanaf 6% 

tot 6,5% 

vanaf 

6,5% 

vermenigvuldigingsfactor ( de verhouding tussen het maximaal te 

lenen bedrag en het bruto-jaarinkomen) 

€ 20.000  4,9 4,7 4,5 4,4 4,2 

€ 22.000  4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 

€ 24.000  4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 

€ 26.000  4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 

€ 28.000  4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 

€ 30.000  5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 

€ 32.000 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 

€ 34.000 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 

€ 36.000 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 

€ 38.000 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 

€ 40.000  5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 

€ 42.000  5,0 4,9 4,8 4,6 4,5 

€ 44.000  5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 

 
 
bron 2 financiële situatie Lonneke en Vera bij aanschaf eigen woning 
 

alle bedragen in € Lonneke Vera 

bruto-jaarinkomen 40.000 80.000 

prijs woning  160.000 320.000 

hypotheekschuld 160.000 320.000 

WOZ-waarde woning1) 160.000 320.000 

eigenwoningforfait  880 1.760 

te betalen hypotheekrente  9.120 18.240 

te betalen inkomstenbelasting 11.774 26.027 

voordeel inkomstenbelasting door eigen woning  3.460 … 

kosten overdrachtsbelasting, op jaarbasis 600 1.200 
1) WOZ  Wet waardering Onroerende Zaken 

 
Toelichting: 
 Het eigenwoningforfait wordt bij het bruto-jaarinkomen opgeteld. 
 De te betalen hypotheekrente is een aftrekpost voor het bruto-jaarinkomen. 
 Overdrachtsbelasting is een bepaald percentage van de prijs van de woning. 
 De kosten van de overdrachtsbelasting zijn over 16 jaren gespreid. 
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bron 3 tarieven inkomstenbelasting 2010      
    
 
belastbaar
inkomen

   54.367 

   32.738

   18.218

   0

52%

42%

41,95%

33,45%
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Opgave 2     

 
bron 4 regeling en voorwaarden deeltijd-WW (vereenvoudigd) 
 
Regeling: 

Deeltijd-WW is een tijdelijke regeling waarbij werknemers voor een deel ontslagen 

worden. Voor het deel dat ze minder werken ontvangen ze een werkloosheidsuitkering 

(WW). Zo kunnen werkgevers ‘onmisbare’ en schaarse arbeidskrachten in dienst 

houden, in afwachting van economisch betere tijden. Via de deeltijd-WW kan dit tegen 

lagere kosten, want een deel van de arbeidskosten wordt betaald uit het WW-fonds.  
 
Voorwaarden: 

I de duur van deeltijd-WW is beperkt: inclusief verlengingsmogelijkheden maximaal 

15 maanden 

II als de werknemer kort na afloop van de deeltijd-WW alsnog volledig ontslag krijgt, 

moet de werkgever de helft van de betaalde WW-uitkering vergoeden aan het WW-

fonds 

III deeltijd-WW kan voor maximaal 50% van het aantal te werken uren per persoon 

worden aangevraagd 

IV de tijd die vrij komt door korter te werken moet worden gebruikt voor scholing van 

de werknemer of tijdelijke inzet bij een ander bedrijf 

V de maximale duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal werknemers 

waarvoor de regeling wordt ingezet (zie bron 5 voor een voorbeeld) 

 
 
bron 5 situatie en keuzemogelijkheden bij Marlette bv 
 
De arbeidskosten zijn gemiddeld € 30.000 per werknemer per jaar. De jaarlijkse 
opbrengst uit productie bedroeg in de periode vóór april 2009 gemiddeld per 
werknemer € 40.000. Vanaf april 2009 halveert dit gemiddelde naar € 20.000. 
 

situatie per werknemer, berekend in € per jaar, vanaf april 2009 

 opbrengst uit 
productie voor 
Marlette 

arbeidskosten 
voor Marlette 

saldo opbrengst 
min kosten voor 
Marlette 

ontslag 0 5.0001) 5.000  

deeltijd-WW 50% 20.000 15.000 5.000 

geen ontslag 20.000 30.000 10.000 
1) 2 maanden doorbetaling van loon 

 

keuzemogelijkheden van de directie bij gebruik van deeltijd-WW2) 

aantal werknemers maximaal aantal maanden deeltijd-WW 

10 3 

4 6 

2 12 
2) bij elk van deze drie keuzemogelijkheden is de omvang van de totale productie van  

 Marlette (jaarbasis) even groot 
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Opgave 3 

 
bron 6 prognose winstgegevens USTrucks en EuroTrucks 
 

 EuroTrucks besluit de groene vrachtwagen …

wel in productie  

te nemen 

niet in productie  

te nemen 

USTrucks besluit 

de groene 

vrachtwagen ... 

wel in productie 

te nemen 
10 10 40 2 

niet in productie 

te nemen 
2 6 2 2 

 
Toelichting: 
 Er zijn geen andere vrachtwagenfabrikanten die van plan zijn de groene 

vrachtwagen te produceren. 
 Cursief weergegeven zijn de winstcijfers van USTrucks; vet weergegeven 

zijn de winstcijfers van EuroTrucks. 
 Alle bedragen luiden in miljoenen euro’s. 
 
 
bron 7 koersontwikkeling van de euro in dollars       
 

1,47

1,31

1,15

0,99

0,83

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

jaren

2008
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Opgave 4 

 
bron 8 cartoon over de babyboomers1) en de sociale zekerheid 
 

 
Tekst op het papier: ‘Bedankt voor alles! De babyboomers’ 
Tekst op de kist: ‘De sociale zekerheid’  
 

 
 

noot 1 babyboomers  de generatie die in Nederland is geboren tussen 1945 en 1955 

 en tussen 2010 en 2020 met ouderdomspensioen gaat 
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bron 9 begrippennetwerk van de werkgroep Wim        
 

AOW-
leeftijd
naar 67

kapitaaldekkingsstelsel

aanpassing pensioenleeftijd

pensioenpremie omlaag

krappe arbeidsmarkt

verhouding werkenden
en uitkeringsgerechtigden

deelname aan betaalde
arbeid

lage arbeidsdeelname 55+

internationale concurrentie-
positie

ruilen over de tijd

solidariteit tussen generaties

waardevast

welvaartsvast

omslagstelsel

zware beroepen

meer dan 40 arbeidsjaren

werknemersorganisaties

werkgeversorganisaties

volksverzekering

pensioen

vergrijzing

arbeidsmarkt

overheids-
financien

uitzondering
toch met 65

sociale partners

ontvangsten uitgaven

tekort

 
 
Toelichting bij het begrippennetwerk: 
 In dit begrippennetwerk staan begrippen, verschijnselen en maatregelen die 

volgens de werkgroep Wim te maken hebben met de verhoging van de 
AOW-leeftijd naar 67 jaar. 

 Alle lijnen geven slechts aan dat bepaalde begrippen, verschijnselen of 
maatregelen met elkaar verband houden; er is in de meeste gevallen géén 
sprake van een oorzakelijk verband. 

 Dit begrippennetwerk is bedacht door de werkgroep Wim; het is dus niet 
compleet en ook niet de enig juiste weergave bij het thema ‘AOW-leeftijd 
naar 67’.  
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Opgave 5 

 
bron 10 drie beleggingsproducten van Bankinvest        
 

1 Spaar Vast 
Een spaarrekening van Bankinvest 
4,25% rente 
Looptijd minimaal 10 jaar 
Vaste rente gedurende looptijd 

  

2 Open een obligatierekening bij Bankinvest 
Uw portefeuille wordt belegd in een mix van 
wereldwijde fondsen 
Rendement kan oplopen tot 9% 

  

3 Open een aandelenportefeuille bij Bankinvest 
Uw inleg van minimaal € 10.000 kan in een paar 
jaar tijd verdubbelen 

 
 
 

einde  
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HA-1022-a-10-1-o  

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Verdienen ministers te weinig? 
Een commissie stelt dat een minister meer zou moeten verdienen dan zijn 
topambtenaren. Uit onderzoek van de commissie blijkt echter dat in 2005 het 
salaris van een topambtenaar gemiddeld gelijk was aan dat van een minister: 
beiden verdienden gemiddeld € 122.000 per jaar. 
De commissie signaleert ook dat de stijging van de salarissen van ministers en 
topambtenaren achterblijft bij de stijging van de salarissen van de top in het 
bedrijfsleven. Deze ontwikkeling zou volgens de commissie in de toekomst 
bedreigend kunnen zijn voor de kwaliteit van het overheidsbestuur. 
In de onderstaande figuur is de salarisontwikkeling van de drie genoemde 
groepen vanaf 1970 weergegeven.   
 

top bedrijfsleven
topambtenaar
minister

Legenda:

indexcijfer
(1970 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

182

252

289
309

354

404

456

162

208 209
231

265
291

327

126
100

162 165 175
201

220

247

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
jaar

 
 

2p 1 Bereken het salaris van een minister in 1990. 
 

2p 2 Was in 1970 het salaris van een topambtenaar hoger dan, lager dan of gelijk 
aan het salaris van een minister? Verklaar het antwoord zonder een berekening 
te maken.  
 

2p 3 Geef een verklaring voor de stelling van de commissie dat de kwaliteit van het 
overheidbestuur in de toekomst wordt bedreigd. 
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Opgave 2 
 
uit een krant (oktober 2006): 
‘Carry trade’ omvangrijk en risicovol  
Volgens schattingen bedroeg de omvang van de carry trade met de Japanse yen 
het afgelopen kwartaal € 260 miljard. Een voorbeeld maakt duidelijk wat 
carry trade is. Jansen leent voor een jaar 140 miljoen yen in Japan tegen een 
vaste rente van 0,25% per jaar. Jansen wisselt deze 140 miljoen yen om in 
1 miljoen euro en zet dit bedrag vervolgens in Europa op een spaarrekening 
tegen een vaste rente van 4,5% per jaar. Na een jaar neemt Jansen het geld 
van de spaarrekening, wisselt het om in yens en lost de lening in Japan af. 
Jansen profiteert zo van het renteverschil tussen Japan en Europa.  
De Europese Centrale Bank waarschuwt voor het valutarisico van zo’n 
carry trade. Zij wijst daarbij op de rente-ontwikkeling in Japan. De rente in Japan 
is weliswaar al meer dan tien jaar lager dan 1%, maar er zijn tekenen die erop 
wijzen dat de rente gaat stijgen. De Japanse economie is namelijk het afgelopen 
jaar met 4,8% gegroeid. Zo hoog is de groei in tien jaar niet geweest. Die sterke 
groei kan leiden tot inflatie en om die te bestrijden zou de Japanse centrale bank 
de rente kunnen verhogen. Zo’n renteverhoging heeft gevolgen voor de koers 
van de yen. 
 

2p 4 Leg uit hoe een hoge economische groei kan leiden tot inflatie. 
 

2p 5 Leg uit hoe door een renteverhoging inflatie wordt bestreden. 
 
Stel dat op het moment dat Jansen de schuld moet aflossen, de koers van de 
euro 135 yen bedraagt. Rentebetaling gebeurt aan het einde van het jaar. 
Bijkomende kosten zijn er niet. 

2p 6 Bereken hoeveel euro Jansen met zijn carry trade heeft verdiend. 
 
Stel dat Jansen een jaar later eenzelfde carry trade afsluit. De rente die Jansen 
bij deze transactie moet betalen, staat gedurende het hele jaar vast. Halverwege 
dat jaar stijgt de rente op de geldmarkt in Japan. 
 

2p 7 Leg uit dat de rentestijging kan leiden tot een stijging van de koers van de yen. 
 

2p 8 Leg uit dat Jansen nadeel ondervindt van een stijging van de koers van de yen.  
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Opgave 3 
 
Conjunctuur in beweging  
De conjunctuurontwikkeling in Nederland kan worden beschreven aan de hand 
van conjunctuurindicatoren. 
 
Conjunctuurindicatoren zijn bijvoorbeeld het bruto binnenlands product (bbp) en 
de werkgelegenheid: uit een toename van de groei van het bbp en de 
werkgelegenheid, kan afgeleid worden dat de conjunctuur herstelt. Sommigen 
zien ook het saldo van de overheidsbegroting als een conjunctuurindicator. 

2p 9 Noem een andere conjunctuurindicator. Licht toe hoe uit de ontwikkeling van de 
genoemde indicator een herstel van de conjunctuur kan worden afgelezen. 
  
De Nederlandse overheid gaat bij het opstellen van haar begroting uit van de 
verwachte gemiddelde groei van het bbp over enkele jaren. De Nederlandse 
overheidsbegroting voor 2006 liet een tekort zien. In 2006 begon in Nederland 
na een periode van laagconjunctuur een periode van hoogconjunctuur. Dit 
herstel van de conjunctuur had gevolgen voor het werkelijke tekort van de 
overheid over 2006. 

2p 10 Zal, uitsluitend kijkend naar de conjuncturele ontwikkeling, het werkelijke tekort 
van de overheid over 2006 lager of hoger zijn dan begroot? Verklaar het 
antwoord en betrek daarin zowel de inkomsten als de uitgaven van de overheid.  
 
groei reëel bbp en groei werkgelegenheid (in arbeidsjaren)   
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Uit de figuur blijkt dat in één van de jaren in de periode 2000-2006 de 
arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar is gedaald. 

2p 11 In welk jaar is de arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar gedaald? 
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In een toelichting bij de figuur leest Richard de volgende informatie. 
− In 1970 bedroeg het bbp € 58,1 miljard en in 2005 was dat € 505,6 miljard; 

dat is een stijging van 770%. 
− De groei van het reële bbp in de periode 1970-2006 bedroeg gemiddeld 

2,5% per jaar.  
Richard verbaast zich over de stijging van 770%. Hij denkt dat een groei van 
2,5% per jaar in 35 jaar een groei van 35 × 2,5% = 87,5% zou moeten 
opleveren. Een klasgenoot zegt dat Richard twee fouten maakt. 

2p 12 Beschrijf een van die twee fouten. 
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Opgave 4 
 
Het zwarte circuit wordt wit 
Het huis schoonmaken, op de kinderen passen, de tuin onderhouden, de hond 
uitlaten, sommige mensen hebben voor dit huishoudelijke werk door een drukke 
baan geen tijd meer. Andere kiezen voor een deeltijdbaan. Tegelijkertijd zijn er 
mensen die geen baan hebben en een bijstandsuitkering ontvangen. 
 
Een politieke partij komt met een plan om bijstandsontvangers tegen betaling 
huishoudelijk werk te laten doen: ‘de dienstencheque’. Het plan kan volgens de 
partij eenvoudig worden gerealiseerd en de uitvoeringskosten zijn laag.  
Mensen die huishoudelijk werk willen laten doen, kunnen bij de belastingdienst 
dienstencheques kopen van € 5, € 10 en € 25. Met de dienstencheques kunnen 
bijstandsontvangers worden betaald om huishoudelijk werk te doen. Kopers van 
dienstencheques mogen de heffingskorting bij de inkomstenbelasting verhogen 
met 35% van de aanschafwaarde van de dienstencheques. 
Bijstandsontvangers kunnen de verdiende dienstencheques bij de gemeente 
inwisselen tegen geld. Hun bijstandsuitkering wordt dan met 30% van dat 
bedrag gekort. Over het bedrag van de ingewisselde dienstencheques moeten 
zij 35% inkomstenbelasting betalen. 
 
Stel je de volgende situatie voor:  
In een krant lees je een artikel over het bovenstaande plan. Met een ingezonden 
brief in de krant wil je dit plan ondersteunen.  
 
Je brief begint als volgt: 
“Met instemming heb ik kennis genomen van het plan om de dienstencheque in 
te voeren. In deze brief zal ik proberen duidelijk te maken dat er veel voordelen 
aan dit plan zitten.” 
 

6p 13 Schrijf het vervolg van de brief. 
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg van de dienstencheque voor de omvang van de productie in de 

formele en in de informele economie.  
b Het gevolg van de dienstencheque voor de participatiegraad. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Het gevolg van de dienstencheque voor de door de overheid betaalde 

overdrachtsuitgaven.  
2 Het gelijker worden van de secundaire inkomensverdeling door de 

dienstencheque. 
3 Het feit dat de dienstencheque zowel positieve als negatieve gevolgen heeft 

voor de belastinginkomsten van de overheid.  
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan.  
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Opgave 5 
 
uit een krant (januari 2007): 
Nederland heeft na Finland de laagste inflatie 
Over de periode 2003-2006 was de inflatie in Nederland lager dan gemiddeld in 
de Eurozone. De naar verhouding lage inflatie in Nederland is onder andere het 
gevolg van de geringe prijsstijging van de artikelgroep ‘voeding en alcoholvrije 
dranken’. De woninghuren en de prijzen van energie en gezondheidszorg stegen 
in Nederland sneller dan gemiddeld in de Eurozone. 
 
inflatie 2003-2006   
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Voor de prijsontwikkeling in Nederland over de periode 2003-2006 zijn enkele 
oorzaken aan te geven: 
− er was in Nederland sprake van laagconjunctuur; 
− de loonstijging in Nederland was beperkt; 
− de supermarkten voerden een hevige concurrentieslag met elkaar. 
 
Stel dat in 2003 een pakket goederen in zowel Finland als Nederland € 10.000 
kost. Stel verder dat dit pakket over de periode 2003-2006 in prijs stijgt volgens 
de gegevens in de figuur. 
 

2p 14 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, hoeveel procent het pakket in 2006 in 
Nederland duurder is dan in Finland. 
 

2p 15 Leg uit hoe een periode van laagconjunctuur kan bijdragen aan een beperkte 
stijging van de lonen. 
 

2p 16 Leg uit hoe een beperkte loonstijging kan leiden tot een concurrentieslag tussen 
supermarkten. 
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De prijsstijging in de landen van de Eurozone wordt berekend met een gewogen 
consumentenprijsindexcijfer. In de onderstaande tabel staan de gegevens 
waarop de prijsstijging in Nederland tussen 2003 en 2006 is gebaseerd. 
 
artikelgroep weging prijsindexcijfer 
voeding en alcoholvrije dranken 11 103,5 
overige producten 89 105,0 
totaal 100 104,8 

 
Stel dat het prijsindexcijfer van de artikelgroep ‘voeding en alcoholvrije dranken’ 
over de periode 2003-2006 in Nederland 110,9 had bedragen. 

2p 17 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, hoe groot de procentuele prijsstijging in 
Nederland over de periode 2003-2006 dan zou zijn geweest.  
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Opgave 6 
 
De Europese Unie en de wereldhandel 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vijf statistieken over de vier 
belangrijkste economieën in de wereld: de Europese Unie (EU), de Verenigde 
Staten van Amerika (VS), Japan en China. In de statistieken bestaat de lopende 
rekening van de betalingsbalans uit de goederenrekening, de dienstenrekening 
en de inkomensrekening. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze 
opgave vijf vragen gesteld. 
 

2p 18 Bereken voor 2004 de omvang van de wereldproductie in miljarden dollars. 
 

2p 19 Toon aan de hand van statistiek 2 met een berekening aan dat de euro in 2004 
vergeleken met 2003 ten opzichte van de dollar is geapprecieerd. 
 
China wordt voor de EU een steeds belangrijkere handelspartner. Inmiddels is 
de import van goederen van de EU uit China veel groter dan de import van 
goederen van de EU uit Japan. 

2p 20 Bereken voor 2004 het tekort op de goederenrekening in miljarden dollars van 
de EU met China. 
 
Uit statistiek 4 kan worden afgelezen dat het dienstenverkeer tussen de EU en 
China in de periode 1999-2004 sterk is gestegen. Jaap beweert dat uit 
statistiek 4 af te lezen is dat in 2000 de dienstenrekening tussen de EU en 
China in evenwicht is. Tineke beweert dat dit niet uit statistiek 4 kan worden 
afgelezen. 

2p 21 Wie heeft gelijk, Jaap of Tineke? Licht het antwoord toe.  
 
De toeristenrekening is een belangrijk onderdeel van de dienstenrekening. Uit 
statistiek 5 kan worden afgeleid dat het saldo van de toeristenrekening van de 
EU met China in 2003 en in 2004 negatief is.  
 

2p 22 Leg uit dat uit statistiek 5 niet de conclusie mag worden getrokken dat een 
groter aantal toeristen uit de EU naar China op vakantie gaat dan omgekeerd. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
Armoede in de Verenigde Staten toegenomen 
In 2000 waren de inkomensverschillen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) 
groter dan in Nederland. In de onderstaande tabel staan gegevens over de 
inkomensverdeling in Nederland en in de VS in 2000. Alle inkomensontvangers 
zijn hierbij naar hoogte van het inkomen verdeeld in vijf 20%-groepen, waarbij 
de eerste groep het laagste inkomen heeft. De cijfers zijn gecumuleerde 
inkomensaandelen in procenten.  
 
 groep 

1 
groep 

1+2 
groep 
1+2+3 

groep 
1+2+3+4 

groep 
1+2+3+4+5 

Nederland 7,6 20,8 38,0 61,3 100 
VS 5,4 16,1 31,8 54,2 100 

 
Inkomensverschillen kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Een 
manier is de verhouding tussen het inkomensaandeel van de vijfde groep en dat 
van de eerste groep. In 2000 is die verhouding in Nederland (afgerond) 5 : 1.  

2p 23 Toon met een berekening aan dat de inkomensverschillen volgens deze manier 
in de VS in 2000 groter zijn dan in Nederland. 
 
Met behulp van de gegevens in de bovenstaande tabel kan een lorenzcurve 
worden getekend. De coördinaten (0;0) en (100;100) liggen op deze curve. 

2p 24 Noem de coördinaten van twee andere punten op de lorenzcurve van Nederland 
die met behulp van de tabel kunnen worden bepaald. 
 
In de VS was in de periode 2000-2005 de gemiddelde loonstijging kleiner dan de 
gemiddelde stijging van de arbeidsproductiviteit. De stijging van de 
arbeidsproductiviteit werd veroorzaakt door automatisering van veel 
productieprocessen. De behoefte aan hooggeschoolde arbeidskrachten steeg 
daardoor sterk. En dat terwijl laaggeschoolde immigranten een steeds groter 
deel gaan uitmaken van de beroepsbevolking. Door deze ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt in de periode 2000-2005 zijn de inkomensverschillen in de VS 
toegenomen.  
 

2p 25 Zijn de loonkosten per product in de VS in de periode 2000-2005 gestegen, 
gedaald of gelijk gebleven? Verklaar het antwoord. 
 

2p 26 Leg met behulp van de gegevens uit dat de inkomensverschillen in de VS in de 
periode 2000-2005 door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn toegenomen. 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
aandeel in de wereldproductie in 2004  
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omvang van de productie in 2004 
 eenheid productie 
EU miljarden dollars 12.958 
VS miljarden dollars 11.704 
Japan miljarden dollars 4.598 
China miljarden dollars 1.672 

 
 
statistiek 2 
 
wereldmarktprijs van ruwe olie  
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statistiek 3 
 
waarde onderlinge handel in goederen in 2004 (miljarden dollars) 
 import van: 

 EU VS Japan China 
EU  − 290,9 53,7 59,8 
VS 196,3  − 54,4 34,7 
Japan 91,9 129,6  − 79,9 

export van: 

China 158,0 196,7 93,8  − 
 
 
statistiek 4 
 
dienstenverkeer tussen de EU en China (indexcijfers)   
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statistiek 5 
 
saldo dienstenrekening tussen de EU en China (euro’s) 
 eenheid  2003 2004 
saldo dienstenrekening EU inclusief toerisme* miljarden euro’s 1,8 1,5 
saldo dienstenrekening EU exclusief toerisme* miljarden euro’s 2,0 2,2 
*Een positief saldo geeft aan dat er een overschot is. 
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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Winstmachine Radio 538   
De radiozender Radio 538 werd in 2007, bij de overname 
door RTL, ook wel ‘de kip met de gouden eieren’ 
genoemd. Voor 2008 werd een winst verwacht van méér 
dan 40% van de omzet. “Ons succes valt niet zomaar te 
kopiëren”, zegt deejay Evers. “Met de laatste muziekhitjes 
kom je er niet. Wij bieden luisteraars een specifieke 
formule, precies wat ze willen: dus ook de files, het weer, 
dat soort dingen. Op de drukst beluisterde momenten is er 
soms vier minuten reclame per uur. Bedrijven betalen op die duurste momenten 
maar liefst 164 euro voor een seconde reclame. Als de medewerkers en het 
radiostation zijn betaald, is bijna alles wat je extra verdient pure winst.” 
 
In 2008 verdient Radio 538 negentig procent van haar omzet met het uitzenden 
van reclame. De afzet wordt gemeten in aantal verkochte seconden 
radioreclame. 
 
Gebruik bron 1 of bron 2. 

2p 1 Leg aan de hand van bron 1 of van bron 2 uit dat er sprake is van onvolkomen 
concurrentie op de markt voor radioreclame. 
 
Gebruik de bronnen 1 en 2. 

2p 2 Bereken de totale omzet in 2008 in de markt voor radioreclame. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 3 Laat met een berekening zien dat de winst van Radio 538 in 2008 méér dan 
40% was van de behaalde omzet.  
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Op basis van marktonderzoek is berekend dat voor Radio 538 de prijselasticiteit 
van de vraag naar reclameseconden −1,2 bedraagt bij de gegeven gemiddelde 
prijs per reclameseconde.  
Wat wil Radio 538 de komende jaren gaan doen? Programmadirecteur Hartingk 
en financieel directeur Brüggen discussiëren over de toekomst en de 
winstgevendheid van Radio 538.  
Zij beweren: 
− Hartingk: “Als we de gemiddelde prijs per reclameseconde verhogen met 

15% zullen we minder reclameseconden verkopen, maar ik zie geen 
adverteerders afhaken. Onze omzet uit radioreclame zal stijgen, sommige 
kosten zullen dalen en dat kan meer winst opleveren.” 

− Brüggen: “Als we de gemiddelde prijs per reclameseconde verlagen met 
15% zullen adverteerders meer reclameseconden bij ons kopen. We gaan 
dan wat minder muziek uitzenden, maar ik zie geen luisteraars afhaken. 
Onze omzet uit radioreclame zal stijgen, sommige kosten zullen dalen en dat 
kan meer winst opleveren.” 

 
Hartingk en Brüggen beweren beiden dat de winst kan toenemen als hun 
prijsvoorstel wordt gevolgd. Eén van beiden kan zijn bewering op een 
economisch juiste manier onderbouwen met gebruik van de gegeven 
prijselasticiteit. 

3p 4 Wie kan dat: Hartingk of Brüggen? Beschrijf ook de volledige bewering. 
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Opgave 2 
 
Gelijke monniken, gelijke kappen 
In november 2008 publiceert een politieke partij een voorstel waarin wordt 
gepleit voor de invoering van een soort vlaktaks in Nederland. Een vlaktaks is 
een belastingstelsel waarbij elke belastingplichtige hetzelfde tarief aan belasting 
betaalt over elke euro belastbaar inkomen. In de bronnen 3 en 4 kun je zien 
welk belastingstelsel Nederland in 2009 kent en wat het voorstel van de politieke 
partij voor 2009 inhoudt. De partij stelt voor om naast een uniform belastingtarief 
wel één algemene heffingskorting te handhaven, zoals die ook bestaat in het 
huidige stelsel. 
De vermelde tarieven en bedragen gelden voor mensen jonger dan 65 jaar. 
 
Gebruik de bronnen 3 en 4. 

3p 5 Maak van de volgende zinnen een juiste economische redenering. 
Het uniforme tarief van een vlaktaks is een voorbeeld van een …(1)… 
belastingtarief. Als het voorstel van de politieke partij ingevoerd zou worden, zal 
voor alle belastbare inkomens, in vergelijking tot het huidige belastingstelsel, het 
marginale belastingtarief ...(2)…. Invoering van een uniform tarief zal, in 
vergelijking met het huidige tariefstelsel, leiden tot …(3)… van de secundaire 
inkomens. 
Kies uit: 
bij (1) degressief / progressief / proportioneel 
bij (2) dalen / stijgen  
bij (3) denivellering / nivellering  
 
Het voorstel van de politieke partij leidt tot veel reacties. Op het weblog van 
deze partij worden de volgende reacties geplaatst: 
 
Bert (27 jaar) 
“De vlaktaks is goed. Nu profiteren hoge inkomens te veel van allerlei aftrekposten. 
Gebleken is dat er in landen die de vlaktaks hebben ingevoerd meer belasting wordt 
ontvangen. Procentueel betaalt iedereen wel hetzelfde maar in geld betalen de hogere 
inkomensgroepen meer, ook omdat ze niet meer profiteren van die aftrekposten. 
Daardoor zullen de ontvangsten van de inkomstenbelasting per saldo toenemen.”  
Janet (31 jaar) 
“Ik vind dat bij een echte vlaktaks ook alle aftrekposten, kortingen en vrijstellingen 
moeten verdwijnen. In dit voorstel blijft de algemene heffingskorting bestaan. Daarom 
stel ik voor: schaf ook de algemene heffingskorting af. Dan kan het tarief van de 
vlaktaks nog lager worden dan die 32%.” 
Marieke (40 jaar)  
“Ik vraag mij af: hoe verkoop je dit aan de kiezer? Deze vlaktaks zal leiden tot grotere 
netto inkomensverschillen. Zeker in een tijd van recessie is dat niet uit te leggen.  
Extra maatregelen ter compensatie zijn dus onvermijdelijk. Ook al ontnemen die het 
nieuwe systeem zijn eenvoud. Jammer, want de eenvoud was nu juist het 
aantrekkelijke.”  
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Marieke woont alleen in een huurhuis, heeft geen kinderen en werkt in 
loondienst. Haar belastbaar inkomen in 2008 bedroeg € 30.798 (afgerond). 
In bron 5 is voor beide belastingstelsels grafisch weergegeven hoe voor 
belastingplichtigen met een persoonlijke situatie als die van Marieke het 
uiteindelijk te betalen bedrag aan belasting zich verhoudt tot het belastbaar 
inkomen. 
 
Gebruik bronnen 3, 4 en 5 en de gegeven reacties naar eigen inzicht bij de 
vragen 6 tot en met 10. 
 

2p 6 Toon met een berekening aan dat voor Marieke het te betalen bedrag in het 
vlaktaksstelsel gelijk zal zijn aan het te betalen bedrag in het huidige stelsel.  
 

2p 7 Bereken het bedrag in euro’s dat in de figuur van bron 5 ingevuld moet worden 
bij het vraagteken. 
 

2p 8 Geef een andere verklaring, dan de verklaring van Bert, voor een toename van 
de belastingontvangsten na de invoering van dit vlaktaksvoorstel. 
 
Indien het voorstel van Janet zou worden uitgevoerd, zou de grafiek van bron 5 
veranderen. In bron 6 zijn vier varianten weergegeven.  
Gebruik bron 6. 

3p 9 Welk van deze vier grafieken, A, B, C of D, geeft deze verandering juist weer? 
Verklaar het antwoord. 
 
Naar aanleiding van het voorstel van de politieke partij verschijnt op de website 
van deze partij de cartoon uit bron 7. Daarin wordt de minister van Financiën 
weergegeven als een kapper. Janet vindt dat deze cartoon geen juiste 
weergave is van de gevolgen van de invoering van het vlaktaksvoorstel van de 
politieke partij.  

2p 10 Beargumenteer deze mening van Janet en verwijs daarin naar de cartoon. 
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Opgave 3 
 
Zeker in zorg  
In Nederland is de verzekering van ziektekosten sinds 1 januari 2006 
geprivatiseerd. Om de concurrentie te reguleren zijn er in de Zorgverzekeringwet 
voorwaarden opgenomen waaraan de zorgverzekeraars zich moeten houden 
(zie bron 8). Vóór het begin van een nieuw kalenderjaar maken de 
zorgverzekeraars in Nederland hun premies voor de basisverzekering bekend. 
In bron 9 worden de prijsverschillen tussen enkele verzekeraars zichtbaar.  
Verzekeraar Unizorg introduceert een nieuwe polis voor basiszorg: de 
GoedKuur-polis. Informatie uit de brochure van deze polis is opgenomen in 
bron 10. 
 
Gebruik bron 9 bij de vragen 11 en 12. 

2p 11 Laat met behulp van een berekening zien dat GoedKuur de enige polis is met 
een premie onder de 1.000 euro. 

2p 12 Beschrijf het prijsbeleid dat Unizorg voert met de GoedKuur-polis.  
 
Bij introductie blijkt er veel belangstelling van consumenten voor de GoedKuur-
polis, maar de nieuwe polis roept ook kritiek op.  
Enkele reacties: 
− Peter R., lid van de Tweede Kamer: 

“De GoedKuur verzekering zal leiden tot averechtse selectie in de 
ziektekostenverzekeringen. Ik maak me zorgen: de kans bestaat dat er 
verzekeraars verdwijnen.” 

− Rob P., huisarts, in reactie op Peter R.: 
“Daarom is er in ons land een vereveningsfonds opgericht. Dat is een soort 
collectief spaarfonds van alle verzekeraars, om te voorkomen dat een 
verzekeraar die alleen ‘slechte’ risico’s als klant heeft, failliet gaat!” 

− Renate Z., econome: 
“Unizorg richt zich met de GoedKuur verzekering eenzijdig op bepaalde 
doelgroepen, zoals jonge vrouwen zonder kinderwens: de ‘goede’ risico’s 
dus!” 

 
Peter R. geeft in een kamerdebat een toelichting op zijn kritiek. Hij vergelijkt 
daarbij GoedKuur met de basisverzekering van enkele duurdere concurrenten.  
Gebruik bron 10. 

3p 13 Beschrijf de redenering van Peter R. Vermeld in het antwoord de selectie van 
goede en slechte risico’s en het begrip premieverhoging. 
Gebruik in totaal maximaal 60 woorden.  
 

2p 14 Leg uit hoe een vereveningsfonds zou kunnen werken, zoals omschreven door 
huisarts Rob P.. 
 
Gebruik bronnen 10, 11A en 11B. 

3p 15 Leid uit deze bronnen drie argumenten af die de bewering van econome 
Renate Z. kunnen ondersteunen. Maak gebruik van de verschillen in cijfers 
tussen mannen en vrouwen en tussen jong en oud. 
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Opgave 4 
 
Onderwijs verdient beter? 
 
‘Bizarre’ salarisstijgingen in top hoger onderwijs 
van onze verslaggever Bart Bartels 
DEN HAAG - Veertig bestuursleden van hogescholen en universiteiten hebben 
in 2007 meer verdiend dan een gemiddeld ministersalaris. Volgens de voorzitter 
van de Onderwijsbond (OB) zijn er in het hoger onderwijs te hoge 
salarisstijgingen en onverklaarbare prestatiebeloningen uitbetaald. “Zo is mij 
bekend dat de bestuursvoorzitter van de Hogeschool Amstelveld in 2008 per 
maand € 12.000 als ‘arbeidsmarkttoeslag’ ontvangt”, aldus de voorzitter van de 
OB. Deze toeslag moet opgeteld worden bij het brutosalaris dat hij al ontvangt. 
Dan blijkt dat meer dan veertig topbestuurders veel meer verdienen dan de 
Balkenende-norm: managers en bestuursleden in de quartaire sector (niet-
commerciële dienstverlening) zouden niet méér mogen verdienen dan de 
minister-president. Die norm is € 176.000 in 2008. 
 
 
Nicolien en Leonard zijn eerstejaars studenten economie aan de Hogeschool 
Amstelveld. Na het lezen van bovenstaand artikel ontstaat er een discussie 
tussen beide studenten. Is die Balkenende-norm nu echt nodig? En, moeten ook 
de bestuursleden van Amstelveld aan die norm voldoen? Ze gaan onderzoek 
doen. De personeelsadministratie levert hen de informatie in bron 12. Op grond 
van deze gegevens hebben zij een onderzoeksdiagram ontworpen waarmee een 
lorenzcurve getekend kan worden (bron 13). Ter vergelijking is in bron 14 een 
lorenzcurve weergegeven van de primaire inkomensverdeling van een andere 
instelling in de quartaire sector: het Rijndalziekenhuis. 
 
Gebruik bovenstaand artikel en bronnen 12 en 13 bij de vragen 16 en 17. 

1p 16 Bereken het totaal aantal managers en bestuursleden van Hogeschool 
Amstelveld.  

2p 17 Laat met een berekening zien of het totale brutosalaris inclusief toeslagen van 
de bestuursvoorzitter van Amstelveld boven de Balkenende-norm ligt. 
 
De voorzitter van de OB vervolgt: “In het onderwijs is de laatste jaren een 
denivellering van salarissen doorgevoerd. Daar zijn wij geen voorstander van. 
Wij stellen voor de Balkenende-norm consequent toe te passen op alle 
managers en bestuursleden in het onderwijs. Zo komen er mogelijkheden om 
het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.”  
 
Nicolien stelt: “Als ik kijk naar de inkomensverdeling bij het Rijndalziekenhuis, 
dan stel ik vast dat de inkomensongelijkheid bij Hogeschool Amstelveld minder 
groot is dan bij dit ziekenhuis.”  
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2p 18 Verklaar hoe, volgens de voorzitter van de OB, het toepassen van de 
Balkenende-norm kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het beroep 
van leraar. 
 
Gebruik bron 13. De lorenzcurve van bron 14 is vergroot weergegeven op de 
uitwerkbijlage. 

3p 19 Onderzoek de stelling van Nicolien:  
− teken op de uitwerkbijlage de lorenzcurve van Hogeschool Amstelveld; 
− vermeld bij het antwoord ook de berekening van de coördinaten van de 

getekende lorenzcurve; 
− leg uit of de stelling juist is. 
 
Over de hoogte van het totale brutosalaris inclusief toeslagen van de 
bestuursvoorzitter hebben de studenten een verschillende mening.  
Leonard vindt dat het hoge totale salaris van de bestuursvoorzitter te 
rechtvaardigen is. Hij beargumenteert zijn standpunt door gebruik te maken van 
het begrip marktwerking. 
Nicolien daarentegen vindt het hoge totale salaris van de bestuursvoorzitter niet 
te rechtvaardigen. Zij beargumenteert haar standpunt door gebruik te maken van 
het begrip collectieve dwang. 
 

3p 20 Verduidelijk de mening van Leonard of de mening van Nicolien. Maak een keuze 
voor één van beide meningen en beargumenteer die mening met een 
economisch argument op basis van het genoemde begrip. 
Vermeld de naam van de student waarvan je de mening verduidelijkt.  
Gebruik maximaal 40 woorden.  
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Opgave 5 
 
Bevriezen in Japan, ontdooien in IJsland 
 
Uit een tijdschrift (maart 2006): 
De yen is de valuta van Japan. De Japanse munt is een van de belangrijkste 
valuta in Azië en in de internationale valutahandel. Door de omvangrijke 
buitenlandse handel van Japan wordt de yen veel gevraagd en aangeboden.  
In 2000 vond de centrale bank van Japan een renteverlaging noodzakelijk, 
gezien de conjuncturele fase waarin de Japanse economie zich toen bevond. 
Daarna heeft het belangrijkste rentetarief in Japan op of vlak boven 0% gestaan. 
De aanhoudend lage rente was vervolgens de oorzaak van de depreciatie van 
de yen.  
 
 

2p 21 Welke conjuncturele fase is bovenstaand bedoeld: hoogconjunctuur of 
laagconjunctuur? Verklaar het antwoord. 
 
 
Juni 2005:  
Karel en Iris zijn onlangs geëmigreerd naar IJsland en wonen voorlopig in een 
huurhuis. Voor het kopen van een huis moeten ze een hypothecaire lening 
afsluiten. Al enige tijd houden ze via internet de rentetarieven in de gaten.  
Karel vergelijkt advertenties van internetbanken in IJsland en Japan (bron 15). 
Iris: “Als we een lening afsluiten bij een Japanse internetbank hebben we een 
schuld in Japanse yen: is dat wel verstandig?” Karel laat Iris een grafiek zien 
van de koersontwikkeling van de IJslandse kroon in Japanse yen (bron 16A) en 
concludeert: “Met een lening in Japanse yen verwacht ik dat we een 
rentevoordeel en een valutavoordeel krijgen.”  
 
 
Oktober 2006:  
Karel en Iris kopen een huis in IJsland en sluiten daartoe een hypothecaire 
lening af bij een Japanse internetbank van 30.000.000 yen. Beiden zijn 
optimistisch over de goedkope constructie, totdat er in 2008 wordt bericht over 
een mondiale kredietcrisis. 
 
 
Gebruik bronnen 15 en 16A. 

2p 22 Verklaar de verwachting van Karel dat er in het geval van een hypothecaire 
lening bij de Japanse internetbank sprake kan zijn van een rentevoordeel en van 
een valutavoordeel. Verwijs in het antwoord naar de gebruikte informatie uit de 
bronnen. 
 

2p 23 Leg uit welke afweging tussen lastenvoordeel en risico Karel en Iris maken, als 
ze bewust kiezen voor een hypothecaire lening bij een Japanse internetbank en 
niet bij een IJslandse internetbank. 
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In de periode oktober 2006-oktober 2008 hebben Karel en Iris 2.343.750 yen 
afgelost op hun hypotheekschuld. Toch is de schuld in kronen groter geworden. 
Gebruik bron 16B. 

2p 24 Laat met een berekening zien dat de hypotheekschuld in kronen is verdubbeld in 
de genoemde periode, ondanks het feit dat ze een deel van de schuld hebben 
afgelost. 
 

Pagina: 440Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-10-1-o 11 lees verder ►►►

Opgave 6 
 
Duitse minimalisten? 
Nederland kent vanaf 1974 een wettelijk minimumloon. Alle werknemers van 
15 tot 65 jaar die betaalde arbeid verrichten, hebben recht op een bepaald 
minimumloon per gewerkt uur. Dit minimumloon vormt de basis voor 
loonafspraken in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) die in Nederland 
worden afgesloten. In Duitsland is er géén algemene wettelijke 
minimumloonregeling. Een mogelijke invoering van zo’n wettelijk minimumloon is 
bij onze oosterburen een politiek en maatschappelijk gevoelig thema. 
 

2p 25 Leg uit dat het afsluiten van cao’s kan leiden tot meeliftgedrag van werknemers. 
 
Jasper is leerling in een 5 Havo klas van een school in Oldenzaal. Hij kent 
leeftijdgenoten die in Duitsland in een Aldi supermarkt werken en voor hetzelfde 
werk minder per uur verdienen dan hij verdient bij Aldi in Oldenzaal. “Hoe kan 
dat”, vraagt hij zich af. Zijn leraar economie vertelt dat dit te maken kan hebben 
met het feit dat er in Duitsland geen minimumloonregeling is. Om dit uit te 
leggen, toont hij een modelmatige weergave van de Duitse arbeidsmarkt 
(bron 17) en stelt: “In deze grafiek wordt de arbeidsmarkt van Duitsland 
voorgesteld als een markt van volkomen concurrentie met een evenwichtsloon 
van 9 euro per uur. In werkelijkheid voldoet een arbeidsmarkt van een land niet 
aan alle kenmerken van deze marktvorm, maar deze modelmatige weergave kan 
je helpen om de werking van de arbeidsmarkt en het effect van een 
minimumloon te begrijpen.” 
 

2p 26 Noem twee kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie en licht toe 
waarom een arbeidsmarkt van een land niet aan deze kenmerken voldoet.  
 
De leraar vervolgt: “Bij een loon van 9 euro per uur is het totaal van 
werknemerssurplus plus werkgeverssurplus maximaal. Stel dat de Duitse 
regering een wettelijk minimumloon invoert van 10 euro per uur. Het totale 
surplus zal kleiner worden. 
Er zijn in Duitsland voor- en tegenstanders van invoering van een wettelijk 
minimumloon. Werknemersorganisaties zullen blij zijn en beredeneren dat dit de 
welvaart van hun leden zal verhogen. Economen echter waarschuwen dat 
invoering van een wettelijk minimumloon ten koste zal gaan van 
werkgelegenheid en uiteindelijk kan leiden tot welvaartsverlies in Duitsland.” 
 
Gebruik bron 17. 

2p 27 Laat met een berekening zien hoeveel werkgelegenheid er in Duitsland zou 
verdwijnen door invoering van een minimumloon van 10 euro per uur. 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Leerlingen krijgen de opdracht om de bewering van de economen, dat invoering 
van een wettelijk minimumloon uiteindelijk kan leiden tot welvaartsverlies in 
Duitsland, te illustreren met behulp van de grafiek van bron 18.  
Enkele leerlingantwoorden staan hieronder. Eén van deze antwoorden is juist. 
− Jasper: 

“Het werkgeverssurplus zal toenemen met 35 miljoen (B) en het 
werknemerssurplus neemt af met 37,5 miljoen (B + E), dus de welvaart zal 
dalen met 2,5 miljoen.” 

− Yamina: 
“Het werkgeverssurplus zal afnemen met 37,5 miljoen (B + E) en het 
werknemerssurplus neemt toe met 32,5 miljoen (B − F), dus de welvaart zal 
dalen met 5 miljoen.” 

− Pieter: 
“Het werkgeverssurplus zal afnemen met 35 miljoen (B) en het 
werknemerssurplus neemt toe met 37,5 miljoen (B + E), dus de welvaart zal 
dalen met 2,5 miljoen.” 

 
Gebruik bron 18 bij vraag 28. 

2p 28 Welk van deze drie leerlingantwoorden is de juiste? Verklaar het antwoord.  
 
 

HA-1022-f-10-1-o* einde  
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Opgave 1 
 
bron 1 marktaandelen in radioreclame van Nederlandse radiozenders 

(in procenten van de totale omzet uit radioreclame in 2008) 
 
1. Radio 538 11,4  
2. Radio 2 9,6 
3. Sky Radio 8,9 
4. 3 FM 7,7 
5. Radio 1 6,8 
6. overige Nederlandse radiozenders 55,6 

 
 
bron 2 financiële gegevens Radio 538 in 2008 
 
− De totale omzet bedraagt € 31 miljoen.  
− 90% van de omzet komt uit de verkoop van radioreclame 

(reclameseconden). 
− De overige 10% van de omzet komt uit de verkoop van podcasts, internet en 

live-evenementen. Deze verkoop levert geen winst en geen verlies op.  
− De prijs per reclameseconde kan verschillen, afhankelijk van het tijdstip van 

uitzenden. Gemiddeld betalen bedrijven € 80 per reclameseconde. 
− In 2008 bedroeg de afzet van reclameseconden 348.750. 
 
kosten 
 

toelichting bedrag 

uitzendlicentie vast bedrag om te mogen uitzenden € 57 miljoen  
per 8 jaar 

auteursrechten  vereist om muziek te mogen draaien: 
hoe meer muziek, des te meer kosten 

9% van de totale 
omzet in 2008 

arbeidskosten vaste medewerkers en tijdelijk 
personeel 

€ 5,885 miljoen in 
2008 

rente   voor de financiering van gebouwen en 
apparatuur 

€ 2,2 miljoen  
per jaar 
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Opgave 2 

 
In opgave 2 wordt het geheel van inkomstenbelasting en premies 
volksverzekeringen kortweg ‘belasting’ genoemd. 
 
bron 3 belastingtarieven 2009: huidig stelsel en voorstel vlaktaks 
 
huidig stelsel voorstel vlaktaks 
belastbaar inkomen tarief totaal belasting 

opeenvolgende 
schijven  

belastbaar 
inkomen 

tarief 

0 tot € 17.878  33,60% €   6.007  

€ 17.878 tot € 32.127  42,00% € 11.991  

€ 32.127 tot € 54.776  42,00% € 21.503  

€ 54.776 en meer 52,00%  

voor elke euro 32% 

 
 
bron 4 heffingskortingen en aftrekposten 2009 
 
huidig stelsel (vereenvoudigd) voorstel vlaktaks  
algemene heffingskorting algemene heffingskorting 
€ 2.074 

 

€ 2.000 
 
 
 

arbeidskorting voor belastbare inkomens tot 
€ 40.000 

géén arbeidskorting 

- jonger dan 57: € 1.504 

- 57 en ouder: van € 1.762 oplopend 
naar € 2.274 

arbeidskorting voor belastbare 
inkomens vanaf € 40.000 
- jonger dan 57: € 1.480 

- 57 en ouder: van € 1.738 oplopend 
naar € 2.250 

aftrekposten géén aftrekposten 
meerdere, waaronder hypotheekrenteaftrek 
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bron 5 een grafische weergave van de twee belastingstelsels voor een 
alleenstaande werknemer jonger dan 57, zonder kinderen en 
zonder koopwoning 

 

  
30.798?0

huidig 2009

vlaktaks 2009

belastbaar inkomen in euro s

te betalen
bedrag

in euro s

 
 
In het te betalen bedrag in euro’s (verticale as) zijn de heffingskortingen verwerkt. 
 
bron 6 vier varianten voor een verandering van de voorgestelde 

vlaktaks 2009 

vlaktaks Janet

A

30.798?0

huidig 2009

vlaktaks 2009

vlaktaks Janet

B

30.798?0

huidig 2009

vlaktaks 2009

vlaktaks Janet

C

30.798?0

huidig 2009

vlaktaks 2009

vla
kta

ks Janet

D

30.798?0

huidig 2009

vlaktaks 2009

te betalen
bedrag

in euro s

belastbaar inkomen in euro s

te betalen
bedrag

in euro s

belastbaar inkomen in euro s

te betalen
bedrag

in euro s

belastbaar inkomen in euro s

te betalen
bedrag

in euro s

belastbaar inkomen in euro s

 
 

 
In het te betalen bedrag in euro’s (verticale as) zijn de heffingskortingen verwerkt. 
 

Pagina: 446Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-10-1-b 5 lees verder ►►►

bron 7 een cartoon naar aanleiding van het vlaktaksvoorstel 
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Opgave 3 
 
bron 8 enkele bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
 
− Basisverzekering 

Elke Nederlander is verplicht een (basis)zorgverzekering af te sluiten.  
Deze verzekering vergoedt de meest voorkomende geneeskundige zorg via 
huisarts, ziekenhuis, of apotheek. Dit noemen we het basispakket. 

 
− Acceptatieplicht 

Alle zorgverzekeraars moeten iedereen tegen vergelijkbare voorwaarden 
accepteren voor het basispakket, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. 

 
− Beëindiging van de zorgverzekering 

De verzekeraar mag het contract niet gedurende de verzekeringsperiode 
(kalenderjaar) opzeggen. Ook niet als de verzekerde de verschuldigde 
premies niet betaalt. De verzekerde kan het contract jaarlijks opzeggen. 

 
− Basispakket en aanvullende verzekering 

De verzekeraar moet minimaal de risico’s verzekeren die zijn opgenomen in 
het basispakket. De verzekerde kan zich vrijwillig aanvullend bijverzekeren 
(bijvoorbeeld voor fysiotherapie). Daarvoor gelden aparte premies en 
voorwaarden. 

 
 
 
bron 9 premies basisverzekering bij de grootste verzekeraars 
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Gegeven: premie Delta Lloyd is 1.150 euro. 
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bron 10 uit een brochure van Unizorg 
 
GoedKuur: de jongste basisverzekering van Unizorg 
“Eindelijk een basisverzekering voor iedereen die jong is of die zich jong voelt.”  
 
Helder, eenvoudig en spotgoedkoop 
Bij GoedKuur regel je alles online en telefonisch en daarom ben je supervoordelig uit. 
Inderdaad, omdat alles via internet gaat, kan de premie lekker laag blijven. Zo kun je 
medicijnen makkelijk via onze geselecteerde internetapotheker bestellen. Maar we zijn 
ook goedkoop omdat we afspraken hebben gemaakt met zorgverleners. Dat betekent 
dat je alleen een maximale vergoeding krijgt als je gebruik maakt van deze speciale 
GoedKuur zorgverleners. Deze gecontracteerde zorgverleners zitten in de grote steden 
en zijn vooral gericht op zorg aan volwassenen. Er zit bijvoorbeeld géén 
kinderziekenhuis bij. 
Makkelijk opzegbaar 
Met een GoedKuur-polis ben je flexibel. Naast de mogelijkheid om jaarlijks uiterlijk 
31 december je zorgverzekering op te zeggen, kun je bij de GoedKuur-polis ook 
gedurende het kalenderjaar je zorgverzekering beëindigen. 
 
 
 
bron 11 resultaten uit een economisch onderzoek naar zorguitgaven 
 

11A prijselasticiteiten van de vraag naar basiszorg1) 

 
leeftijd elasticiteit 
 Man (M) Vrouw (V) 

25 - 34 jaar −0,38 −0,30 

35 - 44 jaar −0,25 −0,17 

45 - 54 jaar −0,22 −0,14 

55 - 64 jaar  −0,18 −0,10 

 
11B gemiddelde zorguitgaven per inwoner, per 5-jaars leeftijdsgroep en M/V 
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noot 1 deze elasticiteiten zijn voor Nederland gebaseerd op relatieve prijsveranderingen van het 
verplichte basispakket bij een verzekeraar ten opzichte van alle andere verzekeraars 
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Opgave 4         

 
bron 12 gegevens personeelsbestand Hogeschool Amstelveld (2008) 
 

groep gemiddeld bruto 
salaris1  
(€ per maand) 

aantal 
medewerkers 

functie 

I 2.060 84 onderwijsondersteunend 
II 3.060 114 onderwijsgevend 
III 4.155 78 onderwijsgevend 
IV 6.620 … management, bestuur2 

 

 
bron 13 onderzoeksdiagram inkomensverdeling Amstelveld 
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bron 14  lorenzcurve Rijndalziekenhuis 
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noot 1 inclusief vakantiegeld; exclusief toeslagen en prestatiebeloningen 
noot 2 in groep IV heeft de bestuursvoorzitter het hoogste brutosalaris 
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Opgave 5 
 
bron 15 advertenties van internetbanken uit Japan en IJsland 
  

 
 
 
bron 16 wisselkoersen Japanse yen (JPY) in IJslandse kroon (ISK) 
 
16A     
 

0,5
0

0,6
0,7
0,8
0,9

2006200520042003200220012000
jaar

koers
JPY in ISK 0,740,74

0,820,82
0,720,72

0,670,67
0,570,57

0,620,620,650,65

 
 
16B     
 

koers
JPY in ISK

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

okt

kwartaal

julaprjanoktjulaprjanoktjulapr
2006 2007 2008

jan

0,560,56
0,650,65 0,620,62 0,590,59 0,570,57 0,530,53 0,540,54 0,540,54

0,640,64
0,730,73 0,780,78

1,271,28
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Opgave 6 
 
bron 17 modelmatige weergave van de arbeidsmarkt in Duitsland  
 
− Alle werkenden en werkzoekenden samen zijn het aanbod van arbeid.  

Zij worden in dit model kortweg ‘werknemers’ genoemd.  
− De vraag naar arbeid komt van de groep ‘werkgevers’. In dit model wordt de 

vraag naar arbeid gelijkgesteld aan de werkgelegenheid in Duitsland. 
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bron 18 werkgeverssurplus, werknemerssurplus en de gevolgen van de 

invoering van een minimumloon       
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einde  HA-1022-f-10-1-b* 
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economie (pilot) HAVO 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

HA-1022-f-10-1-u* 
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HA-1022-a-10-2-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Buitenland en overheid in de kringloop 
In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een 
kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de 
economie van een land wordt weergegeven. In het onderstaande 
kringloopschema staan uitsluitend geldstromen tussen economische sectoren 
weergegeven.  
 

 
 

− Voor iedere sector is het totaal van de inkomende geldstromen gelijk aan het 
totaal van de uitgaande geldstromen.  

− De bedragen luiden in miljarden euro’s en betreffen het jaar 2007.  
− Niet bij iedere pijl is het bedrag en de toelichting ingevuld.  
− De richting van de geldstroom tussen financiële instellingen en overheid is 

niet aangegeven. 
 

2p 1 Bereken de import in 2007 in miljarden euro’s. 
 
De richting van de geldstroom tussen financiële instellingen en overheid wordt 
uitsluitend bepaald door het overheidssaldo. 

2p 2 Loopt die geldstroom van financiële instellingen naar overheid of van overheid 
naar financiële instellingen? Verklaar het antwoord. 
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Een economisch onderzoeksbureau voorspelt dat de export in 2008 € 25 miljard 
hoger ligt dan in 2007. Dit leidt in 2008 ten opzichte van 2007 tot de 
onderstaande veranderingen (bedragen in miljarden euro’s). 
 

particuliere consumptie netto investeringen overheidsbestedingen import 
+15 +10 0 +5 

 
Het onderzoeksbureau berekent dat de hogere export tot een stijging van het 
netto nationaal inkomen leidt van meer dan € 25 miljard en verklaart dit met 
behulp van het multipliereffect. 
 

2p 3 Bereken het bedrag waarmee het netto nationaal inkomen door de toename van 
de export in 2008 is gestegen. 
 

2p 4 Leg uit hoe een stijging van de export van € 25 miljard tot een stijging van het 
netto nationaal inkomen van meer dan € 25 miljard kan leiden. 
 
Het kringloopschema in deze opgave kan realistischer worden gemaakt door 
pijlen toe te voegen. Zo heeft de overheid naast de overheidsbestedingen bij 
bedrijven in de praktijk ook andere uitgaven.  

2p 5 Welke pijl kan worden toegevoegd om een van die andere uitgaven weer te 
geven? Licht toe welke uitgave met die pijl wordt bedoeld. 
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Opgave 2 
 
Levensonderhoud is kostbaar 
In januari 2006 is in Nederland een opinieonderzoek onder 17.000 Nederlanders 
gehouden. Een van de vragen in dat onderzoek luidde: “Over welk onderwerp 
maakt u zich de grootste zorgen?” Het meest voorkomende antwoord op deze 
vraag luidde: “De kosten van levensonderhoud, want de prijzen blijven maar 
stijgen.”  
 
In februari 2006 stonden in een krantenartikel de onderstaande figuren.  
 
consumentenprijs in Nederland en in de eurozone   
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In 2005 zijn de kosten van levensonderhoud in de eurozone hoger dan in 2000. 

2p 6 Bereken hoeveel procent de kosten van levensonderhoud in de eurozone in 
2005 hoger zijn dan in 2000.  

Pagina: 457Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-a-10-2-o 5 lees verder ►►►

2p 7 In welk jaar of in welke jaren is in Nederland de koopkracht van de lonen hoger 
dan in het voorafgaande jaar? 
 
Loon is een vorm van primair inkomen. Om te bepalen of Nederlanders zich 
terecht zorgen maken over de kosten van levensonderhoud, is de ontwikkeling 
van de koopkracht van het secundaire inkomen een betere maatstaf dan de 
koopkracht van het primaire inkomen. 
 

2p 8 Noem, naast het loon, twee andere vormen van primair inkomen. 
 

2p 9 Leg uit dat de koopkracht van het secundaire inkomen een betere maatstaf is 
dan de koopkracht van het primaire inkomen als het gaat om zorgen over de 
kosten van levensonderhoud. 
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Opgave 3 
 
uit een krant: 
Vermogen wereldwijd ongelijk verdeeld 
Uit een wetenschappelijk rapport blijkt dat het vermogen1) ongelijker over de 
wereldbevolking verdeeld is dan het inkomen. Volgens dit rapport zijn er in de 
wereld 499 mensen die een vermogen van meer dan 1 miljard dollar hebben. De 
rijkste 1% van de wereldbevolking heeft 40% van het vermogen in de wereld in 
handen, terwijl de armste 50% van de wereldbevolking slechts 1% van dit 
vermogen in handen heeft.  

 
Stel dat op grond van de gegevens uit bovenstaand krantenartikel een 
lorenzcurve van de verdeling van het vermogen over de wereldbevolking 
getekend zou worden. Behalve de punten met de coördinaten (0;0) en (100;100) 
ligt ook het punt met de coördinaten (50;1) op die curve. 
 

1p 10 Ligt de lorenzcurve van de verdeling van het inkomen over de wereldbevolking 
dichterbij of verder verwijderd van de diagonaal dan de lorenzcurve van de 
verdeling van het vermogen over de wereldbevolking? Licht het antwoord toe. 
 

2p 11 Bereken op basis van de gegevens de coördinaten van het andere punt op de 
lorenzcurve van de verdeling van het vermogen over de wereldbevolking. 
 

2p 12 Leg uit hoe een ongelijke inkomensverdeling kan leiden tot een ongelijke 
vermogensverdeling. 
 

2p 13 Leg uit hoe een ongelijke vermogensverdeling kan leiden tot een ongelijke 
inkomensverdeling.  
 

noot 1 vermogen = waarde van alle bezittingen − bedrag van alle schulden  
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Opgave 4 
 
Samen werken, samen leven 
In Nederland is veel discussie over de gevolgen van de vergrijzing. Door de 
vergrijzing dreigt namelijk de verhouding tussen de aantallen inactieven en 
actieven zo sterk te stijgen dat de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in 
gevaar komt. Ook dreigt de arbeidsmarkt door de vergrijzing steeds krapper te 
worden. 
 
In een krantenartikel pleit econoom Van Keulen voor overheidsingrijpen in de 
kinderopvang. Van Keulen vindt de kinderopvang te duur en de kwaliteit 
onvoldoende. Hij wil bereiken dat mensen de zorg voor kinderen beter kunnen 
combineren met het maken van carrière. Het artikel eindigt als volgt: 
“Kinderopvang moet een voorziening worden, vergelijkbaar met het 
basisonderwijs. Kinderopvang moet door de overheid beschikbaar worden 
gesteld zonder eigen bijdrage van degenen die er gebruik van maken.” 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
Jij ziet in het voorstel van Van Keulen een manier om de gevolgen van de 
vergrijzing te bestrijden. Daarnaast heeft dit voorstel volgens jou ook andere 
positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Jij besluit via een 
ingezonden brief jouw steun voor het voorstel toe te lichten. 
 
De brief begint als volgt: 
“Het voorstel van Van Keulen om de kinderopvang uit te breiden en te 
subsidiëren, steun ik. Ik wil de voordelen graag verder toelichten.” 
 

6p 14 Schrijf het vervolg van de brief. 
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De wijze waarop, via een verandering van de participatiegraad, de krapte op 

de arbeidsmarkt wordt verminderd. 
b De wijze waarop, via een verandering van de verhouding tussen inactieven 

en actieven, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid wordt verbeterd. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Het multipliereffect van toenemende overheidsbestedingen als gevolg van 

extra nieuwbouw van crèches.  
2 Het inverdieneffect van toenemende overheidsbestedingen als gevolg van 

de toegenomen vraag naar kinderopvang.  
3 Een voorbeeld van een fiscale maatregel en de manier waarop die kan 

leiden tot het vergroten van het aantal werkende vrouwen met kinderen. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
De schuld van het Rijk 
Bij de presentatie van de rijksbegroting voor 2007 zegt de Nederlandse regering 
tevreden te zijn over het gevoerde beleid. In de voorafgaande jaren heeft zij 
bezuinigd op de rijksuitgaven om het begrotingstekort en de overheidsschuld 
niet te laten stijgen. Dat is gelukt, want uitgedrukt in euro’s stijgt de staatsschuld 
in 2007 nauwelijks. Uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product 
(bbp), daalt de staatsschuld van 41,7% eind 2006 naar 39,9% eind 2007. De 
regering streeft naar een lagere staatsschuld omdat daardoor ruimte kan 
ontstaan voor nieuwe rijksuitgaven.  
 
rijksinkomsten in 2007 in miljarden euro’s: 157,4    
 

kostprijsverhogende
belastingen
71,0

belasting op inkomen,
winst en vermogen

59,8

niet-belasting-
ontvangsten

26,6

 
 
rijksuitgaven in 2007 in miljarden euro’s: 162,2   
 

onderwijs
28,9

sociale
zekerheid
32,4

lagere 
overheid

15,8
rente
9,3

aflossingen 4,5

overige uitgaven
71,3

 
 
De rijksinkomsten zijn in de figuur verdeeld in drie categorieën. 

2p 15 Neem de categorieën niet-belastingontvangsten en kostprijsverhogende 
belastingen over en schrijf achter elke categorie een daarbij horend voorbeeld. 
 
Eind 2006 bedroeg de staatsschuld € 220,6 miljard. 

2p 16 Bereken de verwachte staatsschuld eind 2007. 
 

2p 17 Leg uit hoe door een lagere staatsschuld ruimte kan ontstaan voor nieuwe 
rijksuitgaven.  
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Opgave 6 
 
China − Nederland 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan zes statistieken die vooral betrekking 
hebben op China en Nederland. De in de statistieken genoemde renminbi is de 
nationale munt van China. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze 
opgave vijf vragen gesteld. 
 
De landbouwproductie in Nederland bedroeg in 2003 ruim $ 800 per inwoner. 

2p 18 Bereken de landbouwproductie in China in 2003 in dollars per inwoner.  
 
In statistiek 5 ontbreekt voor 2005 het bedrag van het saldo van de lopende 
rekening van de betalingsbalans van China. Dit saldo kan in deze opgave 
worden berekend met behulp van twee gegevens. 

2p 19 Noem deze twee gegevens en vermeld bij elk gegeven de statistiek waarin dat 
gegeven staat. 
 

2p 20 Is de wisselkoers van de euro uitgedrukt in renminbi’s in 2004 ten opzichte van 
2003 gedaald of gestegen? Licht het antwoord toe. 
 
In China bedroeg de inflatie in 2005 ten opzichte van 2004 (afgerond) 1,8%. 

2p 21 Bereken, in één decimaal nauwkeurig, de inflatie in Nederland in 2005 ten 
opzichte van 2004. 
 
In 2003 bedroeg de waarde van de export van goederen van Nederland naar 
China € 2,86 miljard. 

2p 22 Bereken voor 2003 de waarde van de totale export van goederen van 
Nederland. 
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Opgave 7 
 
Druk, druk, druk 
Nederland vergrijst en ontgroent: er komen relatief meer ouderen en minder 
jongeren. De mate van vergrijzing en ontgroening kan worden weergegeven met 
de ontwikkeling van de ‘grijze druk’ en die van de ‘groene druk’.  
 
Onder grijze druk wordt hier verstaan de verhouding tussen het percentage 
personen van 65 jaar of ouder en het percentage personen van 20 tot en met 
64 jaar (de ‘productieve leeftijdsgroep’). Onder groene druk wordt hier verstaan 
de verhouding tussen het percentage personen jonger dan 20 jaar en het 
percentage personen van 20 tot en met 64 jaar.  
 
figuur 1 
 
leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking   
 

Legenda:
           65 jaar of ouder

           20 tot en met 64 jaar

           jonger dan 20 jaar

in % van
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Tussen 1970 en 2005 is de grijze druk gestegen en de groene druk gedaald.  

2p 23 Toon met een berekening aan dat de grijze druk in 2000 hoger is dan in 1990.  
 
Het aantal jongeren (personen jonger dan 20 jaar) is tussen 1990 en 2000 
gestegen. 

2p 24 Leg uit dat een stijging van het aantal jongeren gepaard kan gaan met een 
daling van de groene druk. 
 
De verandering van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking heeft 
invloed op de uitgaven van de collectieve sector. Normaal gesproken zou een 
daling van de groene druk gepaard gaan met een daling van collectieve 
uitgaven. En een stijging van de grijze druk zou gepaard gaan met een stijging 
van collectieve uitgaven, zoals de AOW-uitkeringen (Algemene Ouderdomswet).  
 

1p 25 Noem een voorbeeld van een collectieve uitgave die kan dalen door de daling 
van de groene druk. 
 

1p 26 Noem een voorbeeld van een andere collectieve uitgave dan de AOW die kan 
stijgen door de stijging van de grijze druk. 
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In figuur 2 staat de AOW-uitgavenquote: de AOW-uitgaven in procenten van het 
bruto binnenlands product (bbp).  
 
figuur 2   
 
AOW-uitgavenquote 
 

%
6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

jaar  
 
Ondanks de stijging van de AOW-uitgaven is in de periode 1994-2000 de AOW-
uitgavenquote gedaald. Dat kan verklaard worden door de conjuncturele 
ontwikkeling in die periode. 

2p 27 Was er in de genoemde periode blijkbaar sprake van laagconjunctuur of van 
hoogconjunctuur? Licht het antwoord toe. 
 
 

einde  HA-1022-a-10-2-o* 
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Bijlage HAVO 

2010 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Informatieboekje 

 

tijdvak 2
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1: basisgegevens 2003 
 
 eenheid China Nederland 

oppervlakte duizenden vierkante 
kilometers 9.600 40 

bevolkingsomvang miljoenen personen 1.288 16 
aantal telefoons per duizend inwoners 499 1.393 
aantal 
internetgebruikers 

per duizend inwoners 73 614 

energieverbruik per inwoner, 
omgerekend in liters olie 

1.094 4.982 

 
 
statistiek 2: bruto binnenlands product (bbp) 
 
China eenheid 2003 2004 2005 
bbp China miljarden dollars 1.641,0 1.931,6 2.234,1 
bbp China miljarden renminbi’s 13.582,3 15.987,8 18.308,5 
waarvan: 
− landbouw in % van bbp 13,1   
− industrie in % van bbp 46,2   
− diensten in % van bbp 40,7   

 
Nederland eenheid 2003 2004 2005 
bbp Nederland miljarden dollars 539,3 609,0 629,9 
bbp Nederland miljarden euro's  476,9 489,9 505,6 
waarvan: 
− landbouw in % van bbp 2,4   
− industrie in % van bbp 25,6   
− diensten in % van bbp 72,0   

 
 
statistiek 3: wisselkoersen 
 
 2003 2004 2005 
waarde 1 dollar in renminbi’s 8,277 8,277 8,195 
waarde 1 dollar in euro’s  0,884 0,804 0,803 
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statistiek 4: consumentenprijsindex   
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statistiek 5: saldo lopende rekening van de betalingsbalans   
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statistiek 6: export van goederen naar China in 2003 
(% van de totale export van goederen van het desbetreffende land) 
 

Finland

Duitsland

Frankrijk

Europa

Verenigd Koninkrijk

Belgie

Nederland

3,0%

2,7%

1,7%

1,7%

1,4%

1,0%

0,9%
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Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1  
 
De kunst van verzekeren 
 
uit een krant: 
Een onderzoeksrapport naar de veiligheid bij Nederlanders thuis laat zien dat 
één op de zes Nederlandse huishoudens in de afgelopen tien jaar wel eens 
slachtoffer is geweest van inbraak in huis. Dat komt neer op 1.190.000 
huishoudens met een gemiddelde schade van ruim 2.500 euro. Inbraak zorgt, 
naast financiële schade, vaak ook voor grote emotionele schade. Gelukkig 
neemt de laatste jaren het aantal inbraken en pogingen tot inbraak af. 
 
Els van Stratum woont in een appartement in Tilburg. Zij bezit een waardevolle 
collectie gouden beelden, die op 1 oktober 2008 door een taxateur gewaardeerd 
is op € 150.000. Els informeert bij verzekeringsmaatschappij VEA over de 
mogelijkheden om op haar inboedelverzekering een aanvulling te nemen voor 
deze kunstcollectie.  
Op het aanvraagformulier moet Els de waarde van de kunstcollectie aangeven. 
Daarnaast moet ze allerlei aanvullende informatie opgeven, zoals 
gezinssamenstelling, postcode, huisdieren en type woning.  
Op 1 januari 2009 verzekert Els haar kunstcollectie. De verzekerde waarde 
wordt vastgesteld op basis van de taxatie van oktober 2008.  
 
Het gevaar van averechtse selectie probeert VEA tegen te gaan door 
risicoselectie toe te passen. 

1p 1 Citeer uit de bovenstaande tekst de zin waaruit je zou kunnen afleiden dat VEA 
risicoselectie toepast.  
 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

2p 2 Leg uit dat een onderdeel van de risicoselectie die VEA toepast niet in 
overeenstemming is met de conclusies uit het onderzoeksrapport. 
 
Gebruik bron 1 en maak in het antwoord gebruik van paragraaf 2 en 
paragraaf 3. 

2p 3 Noem twee manieren waarop VEA probeert moreel wangedrag te voorkomen en 
leg elke manier kort uit.  
 
Gebruik bron 1. 

2p 4 Bereken het bedrag dat Els in het eerste verzekeringsjaar voor deze 
aanvullende verzekering moet betalen. 
 
 

Pagina: 469Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-10-2-o 3 lees verder ►►►

Tussen oktober 2008 en juni 2009 zijn de goudprijzen fors gestegen, waardoor 
de beeldencollectie van Els intussen een waarde vertegenwoordigt van 
€ 200.000. Bij VEA bestaat elk kwartaal de mogelijkheid de verzekerde waarde 
te laten herberekenen en indien nodig te laten aanpassen. Els heeft daarvan 
geen gebruik gemaakt. 
Op zaterdag 13 juni 2009 wordt er in het appartement van Els ingebroken en 
een deel van haar beeldencollectie gestolen. Els doet bij de politie aangifte van 
de diefstal. De waarde van de gestolen beelden wordt geschat op € 70.000. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 5 Bereken de schade-uitkering die VEA zal uitbetalen. 
 
Els stelt achteraf vast dat ze er goed aan heeft gedaan om een aanvullende 
verzekering af te sluiten voor haar kunstcollectie. In het algemeen twijfelen veel 
mensen over het nut van het afsluiten van een extra verzekering voor kostbare 
zaken als kunst en antiek. Weegt het risico op tegen de kosten van de 
verzekering? 
Gebruik bron 1 en bron 2. 

3p 6 Beantwoord deze afwegingsvraag tussen baten en kosten van een 
kunstverzekering, zoals Els die afsloot. Motiveer het antwoord met onderdelen 
van het krantenbericht, bron 1 en bron 2. 
Aanwijzingen 
− Geef in maximaal 50 woorden jouw standpunt weer.  
− Concretiseer het antwoord met elementen uit het voorval van Els. 
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Opgave 2 
 
Naar een toekomst die werkt 
De Nederlandse bevolking vergrijst. Dit kan leiden tot een aanbodtekort op de 
arbeidsmarkt waardoor de economische groei stagneert. Vandaar dat de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek heeft laten doen 
naar maatregelen die genomen moeten worden om de werking van de 
Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren en de deelname aan betaalde arbeid te 
verhogen. Het resultaat van dit onderzoek staat in het rapport ‘Naar een 
toekomst die werkt’. In dit rapport wordt de potentiële beroepsbevolking 
gevormd door alle inwoners van Nederland in de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar. 
 
Uit dit rapport komen de twee tekstfragmenten van bron 3 die de ontwikkelingen 
van de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid in Nederland voorspellen. 
Gebruik bron 3. 

2p 7 In welk van beide tekstfragmenten, A of B, wordt een voorspelling gedaan over 
de ontwikkeling van de vraag naar arbeid? Verklaar het antwoord. 
 
Onderstaande tekst is een selectie van conclusies uit dit rapport. 

2p 8 Maak van deze tekst een juiste economische redenering. 
“Door vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking …(1)…, waardoor de 
arbeidsmarkt zal verkrappen. Daardoor zal de sociale premiedruk voor de 
werkzame beroepsbevolking stijgen, want de AOW-uitkeringen worden 
grotendeels gefinancierd via het …(2)…. Een hogere premiedruk kan leiden tot 
hogere looneisen. Dit kan voor de Nederlandse bedrijven aanleiding zijn om de 
verkoopprijzen te …(3)…, waardoor de internationale concurrentiepositie 
…(4)…. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse …(5)… afneemt, waardoor de 
economische groei stagneert.” 
Kies uit: 
bij (1) af / toe 
bij (2) kapitaaldekkingsstelsel / omslagstelsel 
bij (3) verhogen / verlagen 
bij (4) verbetert / verslechtert 
bij (5) export / import 
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Een leraar economie bespreekt in zijn klas de conclusies van dit rapport en 
toont daarbij bron 4. Uit bron 4 blijkt dat in Nederland 73% van de potentiële 
beroepsbevolking deelneemt aan de arbeidsmarkt: dit noemen we de 
participatiegraad. 
Vervolgens bespreekt de leraar met de leerlingen mogelijke maatregelen om de 
participatiegraad van ouderen te verhogen. Enkele suggesties van leerlingen. 
− Simon: “Verhoog de pensioenleeftijd van 65 naar 67.” 
− Edith: “Stimuleer dat ouderen tussen 55 en 65 jaar meer in deeltijd gaan 

werken.” 
 
Combineer bron 3 en bron 4. 

2p 9 Laat met een berekening zien dat naar verwachting de participatiegraad in 
Nederland in 2015 hoger zal zijn dan 73%. 
 

2p 10 Leg uit dat de oplossing van Edith wel de participatiegraad verhoogt, maar niet 
het probleem van de verkrapping op de arbeidsmarkt oplost. 
 
Tot slot laat de leraar bron 5 zien. Hij vraagt de leerlingen in dit schema aan te 
geven bij welke pijl de suggesties van Simon en Edith behoren. Bovendien komt 
de leraar zelf met een mogelijke oplossing om de participatie van ouderen te 
verhogen: “Verlaag de pensioenuitkeringen in de eerste jaren van pensionering.” 
 
Gebruik bron 5. 

2p 11 Van welke pijl, A, B, C, D of E, zou de bijbehorende omvang in personen 
veranderen bij het uitvoeren van de suggestie van Simon? Verklaar het 
antwoord.  
 

2p 12 Beschrijf de redenering achter de oplossing die de leraar voorstelt. 
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Opgave 3 
 
China wil Bancor 
 
uit een krant (2009):  
AMSTERDAM – De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van 
Centrale Banken, heeft de geldkraan helemaal open gezet in een ultieme poging 
de crisis in de economie van de Verenigde Staten van Amerika (VS) te 
bezweren. De Fed maakte dinsdag bekend dat het 600 miljard dollar aan 
schulden overneemt van Fannie Mae en Freddie Mac, de grootste 
hypotheekbanken van het land. Die overname wordt gefinancierd door nieuw 
geld te drukken. Gezien de recessie waarin de Amerikaanse economie zich 
bevindt, acht de Fed het risico klein dat deze actie de inflatie in de VS aanjaagt. 
Bij deze reddingsactie nemen de schulden van de Amerikaanse overheid dus 
niet toe.  
Chinese economen maken zich al jaren zorgen over de waardevastheid van de 
dollar. Extra dollars in omloop brengen kan leiden tot een daling van de koers 
van de Amerikaanse dollar. Hiermee zou de waarde van het Chinese vermogen 
dat is belegd in Amerikaanse dollars, omgerekend in Chinese yuans, fors dalen. 
En de belangen zijn groot, want China is de grootste financier van de 
Amerikaanse staatsschuld. Om meerdere redenen twijfelen de Chinezen nu over 
de positie van de Amerikaanse dollar als mondiale reservemunt. 
 

2p 13 Leg uit dat het risico op inflatie bij ‘het openzetten van de geldkraan’ relatief 
klein is in een situatie van recessie. Gebruik in je uitleg de verkeersvergelijking 
van Fisher. 
 
De VS heeft al jaren een tekort op de betalingsbalans. Met name het tekort op 
de lopende rekening met China is erg hoog. Vaak leidt een tekort op de lopende 
rekening tot een verandering van de wisselkoers. Dat is voor de VS, in relatie tot 
China, in de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd.  
Tot juli 2005 was de koers van de yuan met een vaste pariteit gekoppeld aan de 
dollar. Tussen juli 2005 en juli 2008 is deze vaste koppeling beperkt versoepeld. 
Vanaf juli 2008 heeft de Chinese centrale bank deze koppeling weer hersteld. 
 

2p 14 Leg uit welke koersverandering van de yuan een gevolg kan zijn van een tekort 
op de betalingsbalans van de VS met China, als de wisselkoers niet gekoppeld 
wordt. 
 

2p 15 Verklaar de keuze voor een vaste koppeling tussen dollar en yuan, vanuit het 
perspectief van de Chinese economie. 
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Naar aanleiding van bron 6 doet de schrijver van het bovenstaande artikel een 
uitspraak: 
“In maart 2008 bedroeg de totale waarde van het door Chinezen in Amerikaanse 
dollars belegde vermogen 2.000 miljard dollar. Stel dat tussen maart 2008 en 
maart 2009 dat vermogen is gegroeid met 10 miljard dollar. Je kunt berekenen 
dat de Chinezen er in vermogen toch op achteruit zijn gegaan, als je kijkt naar 
bron 6.” 
Gebruik bron 6. 

2p 16 Laat de berekening zien die de schrijver bedoelt. 
 
In april 2009 vond een internationale conferentie plaats van de twintig grootste 
economieën van de wereld (G20). De president van de Centrale Chinese Bank, 
Zhou Xiaochuan, hield een toespraak. Hij maakte zich niet alleen zorgen over de 
waardevermindering van het Chinese vermogen in de VS. De bankpresident 
legde ook uit waarom hij vindt dat de dollar niet langer geschikt is als mondiale 
reservemunt. De president zei te spreken namens de BRIC-landen: een groep 
van opkomende economische grootmachten in de niet-westerse wereld: Brazilië, 
Rusland, India en China. 
Timothy Geithner, minister van Financiën van de VS, reageerde op deze 
toespraak. Hij was het niet eens met de Chinese bankpresident en zag 
voldoende redenen om de dollar als mondiale reservemunt te handhaven. 
Ten behoeve van de internationale pers schrijven de beide heren een 
persbericht. 
 
Gebruik bron 7 en bron 8. 

3p 17 Schrijf het persbericht van Zhou of het persbericht van Geithner.  
− Vermeld eerst de naam van de persoon die je kiest en het standpunt dat hij 

inneemt. 
− Beargumenteer dat standpunt, met verwijzing naar twee onderdelen uit 

bron 8. 
Gebruik voor het totale persbericht maximaal 70 woorden. 
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Opgave 4 
 
Betaalbare zorg of zorg om betaalbaarheid? 
 
uit een Amerikaans onderzoeksrapport, maart 2009: 
Lang niet alle inwoners van de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn 
verzekerd tegen ziektekosten. Inwoners van de VS met een minimuminkomen 
krijgen gratis Medicaid, betaald door de overheid (zie bron 9). Wie een paar 
dollar meer verdient, heeft geen recht op Medicaid en kan zich particulier 
verzekeren. Niet iedereen kan en of wil dat betalen. 
In de VS kunnen werkgevers een gedeelte van de premie voor de particuliere 
ziektekostenverzekering aan hun werknemers vergoeden. Deze 
werkgeversbijdrage verhoogt het inkomen. We hebben onderzocht of deze 
werkgeversbijdragen van invloed zijn op de inkomensverdeling tussen 
werknemers in de VS. 
 

2p 18 Gaat dit onderzoek over de categoriale inkomensverdeling of over de personele 
inkomensverdeling? Licht het antwoord toe. 
 
Onderzoeker Johnson stelt dat de inkomensverdeling door de 
werkgeversbijdrage niet is veranderd. Als bewijs voor deze stelling maakt hij een 
tabel waarmee de lorenzcurve getekend kan worden die ontstaat na het 
meetellen van de werkgeversbijdrage. 
 
Gebruik de uitwerkbijlage. 

3p 19 Onderzoek de juistheid van de stelling van Johnson. Doe dit als volgt: 
− Vul op de uitwerkbijlage de kolommen (3) en (4) van de tabel in. 
− Teken op de uitwerkbijlage de nieuwe lorenzcurve. 
− Schrijf op de uitwerkbijlage jouw conclusie op. 
 
Onderzoeker Jackson stelt dat de groep werknemers in de laagste 
inkomensklasse minder profiteert van deze werkgeversbijdrage dan de groepen 
werknemers in sommige hogere inkomensklassen. Om dit aan te tonen, gebruikt 
Jackson bron 11. Jackson concludeert dat er wel sprake is van een schevere 
inkomensverdeling.  
 
Gebruik bron 11. 

2p 20 Beargumenteer de conclusie van Jackson. 
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Een kritische econoom in de VS wijst op het zeer hoge niveau van de totale 
kosten van de gezondheidszorg in de VS. Met 17% van het bbp liggen deze 
kosten veel hoger dan in de meeste andere westerse landen. Een stelsel als 
Medicaid in combinatie met werkgeversbijdragen gaat gepaard met meer moreel 
wangedrag onder zorggebruikers dan bij ziektekostenverzekeringen in andere 
westerse landen, aldus de econoom. Hij pleit voor meer marktwerking in de 
gezondheidszorg. De Amerikaanse overheid ziet nadelen in meer marktwerking 
bij een elementaire basisvoorziening als gezondheidzorg, zeker in een 
samenleving die toch al wordt gekenmerkt door een groot verschil tussen arm en 
rijk. 
 

2p 21 Leg uit hoe dit verzekeringsstelsel kan leiden tot relatief hoge kosten van de 
gezondheidszorg in de VS. Verwerk in het antwoord het verband tussen het 
stelsel en méér moreel wangedrag. 
 
Gebruik bron 12. 

2p 22 Beschrijf met behulp van de cartoon welk nadeel meer marktwerking in de 
gezondheidszorg kan hebben. 
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Opgave 5 
 
Melk in de gierput 
Al vanaf het begin van de Europese samenwerking is landbouw een belangrijk 
onderwerp. Zo moet het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) er voor 
zorgen dat het aanbod van voedsel voldoende is, dat consumenten voor 
redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en dat boeren een behoorlijk 
inkomen hebben. In 1984 startte de Europese Unie (EU) met garantieprijzen: 
minimumprijzen met een door de EU volledig gegarandeerde afzet. Deze 
regeling leidde tot overschotten: ‘melkplassen’, ‘boterbergen’ en ‘graanheuvels’. 
Deze overschotten werden door de EU opgekocht tegen de garantieprijs en op 
de wereldmarkt aangeboden tegen zeer lage prijzen, waardoor 
ontwikkelingslanden minder goed in staat waren een betere landbouweconomie 
te ontwikkelen.  
Om de overproductie van melk tegen te gaan, heeft de EU in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw nieuwe maatregelen geïntroduceerd: het productiequotum 
en de superheffing. De gegarandeerde afzet en de opkoopregeling van 
overschotten werden afgeschaft. 
 

2p 23 Leg uit hoe een systeem van garantieprijzen kan leiden tot overschotten. 
 
Stel dat op de Nederlandse markt voor koemelk in een bepaald jaar de volgende 
gegevens gelden: 
vraag: Qv = −250P + 15.000 Q = hoeveelheid koemelk in miljoenen liters 
aanbod: Qa = 750P − 3.000 P = prijs per liter koemelk in centen 
evenwichtsprijs 18 cent per liter 

 
De vraag is afkomstig van enkele zuivelcorporaties en supermarktketens, verder 
kortweg ‘afnemers’ genoemd. Het aanbod komt van een groot aantal individuele 
Nederlandse melkveehouders: de producenten. 
De EU stelt voor Nederlandse koemelk een productiequotum vast bij een 
minimumprijs van 20 cent per liter.  
 
Gebruik bron 13.  

2p 24 Toon met een berekening aan dat de gemiddelde omvang van het 
productiequotum per melkveehouder in Nederland 500.000 liter bedraagt. 
 
De EU-maatregelen beïnvloeden de verdeling van het totale producenten- en 
afnemerssurplus. 
 
Gebruik bron 14. 

2p 25 In welke grafiek uit bron 14 is het grijze vlak de juiste omvang van het totale 
producentensurplus na invoering van de minimumprijs en het productiequotum? 
 

2p 26 Leg uit waarom de invoering van het productiequotum gevolgen heeft voor de 
omvang van het producentensurplus. 
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uit een krant (maart 2009): 
 
Boer zucht onder dalende prijzen 
Melkveehouder Van den Broek staat iedere morgen om zes uur op om zijn 
tachtig koeien te melken. Maar iets opschieten doet hij er niet mee. De melk 
gaat via de slang, die normaal is aangesloten op de melktank, rechtstreeks in de 
gierput. “Ik heb Campina laten weten dat ze deze maand niet hoeven te komen 
om de melk op te halen. Nog niet zo lang geleden was de marktprijs bijna 
50 cent per liter. Nu is de prijs 18 cent en dat is heel wat minder dan de 28 cent 
die je per liter als superheffing moet afdragen.” Van den Broek heeft namelijk 
zijn melkquotum van 500.000 liter (geldig tot 1 april) al maanden geleden 
bereikt. Deze maand gaat ongeveer 1.800 liter per dag de gierput in. 
 
Gebruik bron 15. 

2p 27 Bereken welke aanpassing van de superheffing nodig is, zodat Van den Broek 
bij de gegeven marktprijs van 18 cent zijn overproductie niet meer zal dumpen in 
de gierput:  
− bereken daartoe eerst de marginale kosten van 1 liter melk; 
− bereken vervolgens tot welk bedrag de superheffing minimaal moet worden 

verlaagd. 
 
In de EU worden op dit moment de productiequota voor melk geleidelijk 
verruimd met het oog op het stopzetten van het stelsel van garantieprijzen, 
superheffing en productiequotum voor melk na 2015. Dat zou betekenen dat de 
vrije werking van het marktmechanisme de prijs van melk gaat bepalen. De 
Europese melkveehouders zouden dan in een gevangenendilemma terecht 
kunnen komen, als ze allemaal hun productiecapaciteit maximaal willen 
benutten. 

3p 28 Leg uit op welke manier de Europese melkveehouders in een 
gevangenendilemma terecht kunnen komen, als de EU na 2015 de 
marktregulering volledig zou stopzetten. 
 
 

einde  HA-1022-f-10-2-o* 
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economie (pilot) HAVO 2010-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 19  

 
lorenzcurve De lorenzcurve van de inkomensverdeling vóór de  

 werkgeversbijdrage, zie bron 10, is al ingetekend.  
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conclusie ……………………………………………………………………………………………. 
 

 ……………………………………………………………………………………………. 

inkomensverdeling na de werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie in 2005 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
 inkomensklasse 

van huishoudens  
($) 

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
($)  

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
in % van totaal 

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
in % van totaal, 
cumulatief 

aantal 
huishoudens 
in % van 
totaal 

I < 27.301 14.800 … … 25 
II 27.301 − 58.000 41.500 … … 25 
III 58.001 − 130.000 84.800 … … 25 
IV > 130.000 210.000 … … 25 
  351.100 100  100 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Opgave 1 
 
bron 1  uit de folder van de VEA kunstverzekering 
 
paragraaf 1: kunstverzekering  
De VEA kunstverzekering sluit u af wanneer u uw waardevolle collectie schilderijen, 
beeldhouwwerken en andere kunstobjecten wilt verzekeren. De verzekering is een 
aanvulling op de inboedelverzekering en geldt alleen voor particulier gebruik.  
 
 
paragraaf 2: wat dekt de verzekering niet? 
De kunstverzekering dekt schade in veel gevallen. Niet alle schade is verzekerd: 
− Bij onvoldoende zorg volgt geen uitkering. Bijvoorbeeld bij diefstal van een 

verzekerd voorwerp dat zonder toezicht wordt achtergelaten, anders dan in een 
deugdelijk afgesloten ruimte. 

− Bij diefstal uit een vervoermiddel volgt geen uitkering, tenzij u kunt aantonen dat u 
de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. 

− Beschadiging door onnodig contact met de kunstwerken, zoals krassen, barsten en 
deuken is niet verzekerd. 

− Bij onderverzekering wordt in de bepaling van de uitkering rekening gehouden met 
de verhouding van de verzekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde. 

 
 

paragraaf 3: wat kost de verzekering? 
berekening jaarpremie 1) overzicht eigen risico 
premie  
 
 
 

1,85% 
van de verzekerde 
waarde 

regio 1 Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, NO-polder, Achterhoek, 
Kop van Noord-Holland, Texel, 
Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden 

poliskosten € 15 (eenmalig) regio 2 Rest van Nederland, voor zover niet 
vallend in regio 1, 3, 4 of 5 

assurantiebelasting 2) 7% regio 3 Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, 
Den Haag  

1) premievervaldatum 1 januari 

2) assurantiebelasting wordt berekend over 
 het totaal van premie en poliskosten 

regio 4 Deventer, Hengelo, Enschede, Almelo, 
Groningen, Leeuwarden, Maastricht 

 
regio 5 Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, 

Heerlen, Nijmegen, Kerkrade 
premieopslag 
Voor vrijstaande woningen geldt een 
premieopslag van 10%. 

eigen risico 
Voor de in regio 3 en 5 genoemde steden geldt een 
eigen risico van € 650 bij diefstal- of 
inbraakschade. Dit eigen risico is gebaseerd op een 
hoger diefstal- of inbraakrisico in deze regio’s.  
Voor de overige regio’s kent onze kunstverzekering 
geen eigen risico.  
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bron 2  uit het onderzoeksrapport 
 
Kans op inbraak bij alle woningtypen even hoog 
Opvallend is dat een inbreker geen voorkeur heeft voor een bepaald type 
woning. Alhoewel men er vaak van uitgaat dat er meer wordt ingebroken in een 
vrijstaande woning dan bijvoorbeeld in een etagewoning, blijken de verschillen 
niet groot te zijn (kans op inbraak: 19% vrijstaande woning / 2 onder 1 kap / 
hoekhuis; 16% rijtjeshuis; 15% etagewoning). Bewoners van duurdere woningen 
zijn banger voor inbraken dan bewoners van goedkopere woningen en hebben 
doorgaans hun huis beter beveiligd. Een gelegenheidsdief (meerderheid van de 
inbraken) zal door deze extra maatregelen worden afgeschrikt en zoekt zijn heil 
ergens anders. 
 
Meer dan 100.000 huishoudens hebben deuren ’s nachts niet op slot 
Ruim 90% van alle Nederlandse huishoudens neemt maatregelen om inbraak te 
voorkomen; toch blijken deze maatregelen niet altijd voldoende. De grootste 
uitgave aan veiligheidsmaatregelen gaat naar sloten op buitendeuren en 
buitenverlichting. 12% van de huishoudens heeft daarbij ook een alarminstallatie 
en 19% het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Een kleine 10% doet weinig tot niets 
aan beveiliging van de woning. Soms gaan zelfs de deuren 's nachts niet op 
slot. 
 
 
 

Opgave 2 
 
bron 3 twee bewerkte tekstfragmenten op basis van het rapport  

‘Naar een toekomst die werkt’ (2008) 
 
A 
We staan aan de vooravond van belangrijke veranderingen in Nederland. In de 
afgelopen zestig jaar is de potentiële beroepsbevolking − iedereen vanaf 20 tot 
65 jaar − gegroeid van ruim 5 miljoen naar 10 miljoen personen. Aan deze groei 
komt een einde: vanaf 2010 neemt de omvang van de potentiële 
beroepsbevolking af. In 2015 is deze omvang al 100.000 personen lager dan nu. 
 
 
B 
Ramingen laten zien dat de werkgelegenheid nog flink zal doorgroeien. In de 
periode tot 2015 komen er 600.000 banen bij, terwijl er door pensioen en 
arbeidsongeschiktheid ook nog eens 2,6 miljoen banen vrijkomen. In diezelfde 
periode stijgt de totale beroepsbevolking (werkzaam en werkzoekend) slechts 
met 225.000 personen. 
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bron 4  samenstelling van de potentiële beroepsbevolking (20-65 jaar) in  
 Nederland in miljoen (mln) personen (afgeronde getallen)  

 
potentiele beroepsbevolking:

10 mln

uitkering:
0,9 mln

wil/kan
werken,

maar zoekt
niet actief:

0,2 mln

wil/kan
niet

werken:
0,7 mln

wil/kan
werken,

maar zoekt 
niet actief:

0,3 mln

wil/kan 
niet

werken:
1,5 mln

geen uitkering:
1,8 mln

niet werkend en niet werkzoekend:
(incl. 480.000 banen <12 uur): 2,7 mln

werkzame en werkzoekende
beroepsbevolking: 7,3 mln

werkzoekend:
0,4 mln

werkzaam:
6,9 mln

zonder werk, maar wil en
kan werken: 0,9 mln  

 
bron 5  instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt 
 

werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid

zorg voor het
huishouden

betaalde arbeid
ondernemerschap

jobrotation 

onderwijs en
scholing

uittreding (AOW,
VUT en pensioen)

D

E

A C

B

 
 
Legenda: 
jobrotation = (tijdelijk) verwisselen van functie of werk binnen een organisatie of tussen 
organisaties 
AOW = algemene ouderdomswet 
VUT = vervroegde uittreding 

Pagina: 483Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-10-2-b 5 lees verder ►►►

Opgave 3 
 
bron 6  koers van de Amerikaanse dollar ($) in Chinese yuan (CNY) en in 

euro’s (€): maart 2008 tot en met maart 2009 
   

0
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0,67
0,69
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0,79

0,74
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0,78

0,63

6,98

6,90

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

maandgemiddeldeLegenda:

koers
   in CNY

koers
   in  

   in  
   in CNY

 
 
bron 7 de droom van Keynes 
 
De president van de Chinese centrale bank, Zhou Xiaochuan, pleit voor 
invoering van de ‘Bancor’, een munt die al in 1944 door de econoom Keynes 
werd bedacht. De waarde van de Bancor wordt bepaald aan de hand van een 
gewogen gemiddelde van de prijzen van dertig grondstoffen, waaronder goud. 
Zhou wil dat deze munt de dollar als mondiale reservemunt gaat vervangen.  
 
Onder mondiale reservemunt verstaan we in deze 
opgave de valuta: 
− waarin veel landen hun deviezenreserve aanhouden; 
− waarin de prijzen van de belangrijkste grondstoffen 

worden uitgedrukt; 
− waaraan landen de waarde van de eigen valuta 

kunnen koppelen als de eigen koers onstabiel is. 
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bron 8 Internationaal Monetair Fonds (2009): 
economische verwachtingen en prognoses 

 
1 De enorme tekorten van de VS op de overheidsbegroting en op de 

betalingsbalans, zullen ook de komende jaren de koers van de 
Amerikaanse dollar onder druk zetten. 

 
2 De prijzen van de meeste grondstoffen zullen in de komende decennia 

steeds sterker schommelen, als gevolg van politieke onrust, toenemende 
uitputting van voorraden, klimaatverandering en explosief toenemende 
vraag. 

  
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bnp per land 
 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

VS

China

India

Rusland 

Brazilie

   miljardLegenda:
2010
2030
2050  

 

 
4 Omdat de waarde van de Bancor is gebaseerd op de gewogen gemiddelde 

waarde van dertig grondstoffen verwachten wij dat de koers van de Bancor 
stabieler zal zijn dan de dollarkoers. 

 
5 De economische groei van China is nu nog sterk afhankelijk van de 

ontwikkeling van de Chinese export, maar zal in de toekomst meer 
afhankelijk worden van binnenlandse groeifactoren. 
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Opgave 4 
 
bron 9  Medicaid 
 
Medicaid is een hulpverleningsprogramma in de Verenigde Staten dat zorgt voor 
ziektekostenverzekeringen voor individuen en families met een 
minimuminkomen. Volwassenen met een laag inkomen, kinderen zonder 
ouderlijke zorg, senioren met weinig inkomen en gehandicapten komen in 
aanmerking voor Medicaid. Ziektekosten worden door de overheid rechtstreeks 
betaald aan de zorgverleners. Soms is er sprake van een kleine eigen bijdrage 
door de burger. 
 
 
bron 10  gegevens Amerikaans onderzoek (2005; vereenvoudigd) 
 

 
 

bron 11  werkgeversbijdragen aan ziektekostenpremie in 2005 
 

 

inkomensverdeling vóór de werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie 
 inkomensklasse 

van huishoudens 
($) 

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
($) 

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
in % van totaal 

gemiddeld 
inkomen per 
inkomensklasse 
in % van totaal, 
cumulatief 

aantal 
huishoudens 
in % van 
totaal 

I < 27.301 14.176 4,2 4,2 25 
II 27.301 − 58.000 39.374 11,6 15,8 25 
III 58.001 − 130.000 80.685 23,9 39,7 25 
IV > 130.000 204.081 60,3 100 25 
 Totaal: 338.316 100  100 

 inkomensklasse van 
huishoudens 
($) 

gemiddelde bijdrage in % 
van het gemiddelde inkomen 

aantal huishoudens dat 
verzekerd is tegen 
ziektekosten,  
in % van totale groep 1)  

I < 27.301 20,0 22  
II 27.301 − 58.000 9,7 56  
III 58.001 − 130.000 6,3 81  
IV > 130.000 3,3 89  
1) Alleen werknemers die zich daadwerkelijk particulier verzekeren tegen ziektekosten,  
 hebben recht op een werkgeversbijdrage. 

Pagina: 486Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1022-f-10-2-b 8 lees verder ►►►

bron 12  cartoon over meer marktwerking in de gezondheidszorg 
 

       
Fokke & Sukke denken dat het spannende televisie wordt. 
Een consortium van drie patiënten … heeft gisteren een hoger bod op de nier 
uitgebracht. 
 
 

Opgave 5 
 
bron 13  productiequotum en superheffing voor melk 
 
Een productiequotum is het recht een bepaalde hoeveelheid te produceren. 
Sinds 1984 is ieder land in de EU een quotum voor melk opgelegd. Elke 
individuele melkveehouder krijgt een deel van dit quotum per land toegewezen. 
In Nederland zijn er 20.000 melkveehouders. Als een melkveehouder meer melk 
verkoopt aan de afnemers dan het eigen quotum, dan volgt er een hoge boete 
op deze overproductie: de superheffing. De boete wordt door de EU bepaald als 
een bedrag in centen per liter. 
Een quotum is wel verhandelbaar. Indien melkveehouders de melkproductie 
willen uitbreiden kan het quotum gekocht worden van melkveehouders die de 
productie willen beperken of beëindigen. 
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bron 14  vier antwoordmogelijkheden bij vraag 25          
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Legenda:
Qa = aangeboden hoeveelheid (miljoenen liters)
Qv = gevraagde hoeveelheid (miljoenen liters)
P = prijs per liter in centen
P min = minimumprijs  

 
bron 15 kostenoverzicht melkveehouder Van den Broek 
 
kosten 2009, onafhankelijk van de omvang van de productie 
productiekosten bij quotum € 150.000 
rentelasten hypotheek €   20.000 
afschrijving voertuigen €   15.000 
overige vaste kosten €   17.000 
 
kosten 2009, afhankelijk van de omvang van de productie 
veevoer € 0,08 per liter melk 
kosten veearts € 0,02 per liter melk 
overige variabele kosten € 0,05 per liter melk 

 
 

einde  HA-1022-f-10-2-b* 
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923-1022-a-HA-1-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 25 mei
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Wil de echte werkloze opstaan 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Werk en 
Inkomen (CWI) publiceren iedere maand cijfers over de werkloosheid in 
Nederland. De werkloosheidscijfers van CBS en CWI verschillen. Zo telde het 
CBS op een bepaald moment 400.000 werklozen, terwijl het CWI op hetzelfde 
moment 600.000 werklozen telde. 
 
Het CBS registreert het aantal personen dat in een enquête aangeeft werkloos 
te zijn. Het CWI registreert het aantal personen dat zich heeft ingeschreven als 
werkzoekende bij het CWI. Voor werkzoekenden is inschrijving bij het CWI een 
voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering. Personen die op 
zoek zijn naar een baan maar geen recht hebben op een uitkering, zoals 
schoolverlaters en herintredende vrouwen, schrijven zich soms niet in als 
werkzoekende bij het CWI. 
 
Wie wordt door het CBS en wie wordt door het CWI als werkloze geregistreerd? 
Aan welke eisen moet dan zijn voldaan? De onderstaande tabel verschaft 
hierover meer informatie. 
 

 
Er kunnen drie groepen worden onderscheiden: 
− groep A: personen die zowel volgens het CBS als het CWI werkloos zijn. 
− groep B: personen die volgens het CBS werkloos zijn maar niet volgens het  

 CWI. 
− groep C: personen die volgens het CWI werkloos zijn maar niet volgens het  
 CBS. 
 

1p 1 Maken werklozen deel uit van de vraag naar arbeid of van het aanbod van 
arbeid? 
 
Dat het CBS minder werklozen telt dan het CWI, komt onder andere doordat het 
CBS uitsluitend naar de beroepsgeschikte bevolking kijkt.  

2p 2 Noem de andere criteria uit bovenstaande tabel die veroorzaken dat het CBS 
minder werklozen telt dan het CWI. Licht het antwoord toe. 
 

 eisen waaraan een persoon moet voldoen om als werkloze te worden 
geregistreerd 

criterium CBS CWI 
leeftijd tussen 15 en 65 jaar* geen leeftijdsgrens 
beschikbaarheid op korte termijn beschikbaar geen eis aan de beschikbaarheid 

situatie nu 
zonder werk of met werk voor minder 
dan twaalf uur per week 

zonder werk en ingeschreven als 
werkzoekende bij het CWI 

aantal uren werk 
op zoek naar werk voor twaalf uur of 
meer per week 

op zoek naar werk (geen eis aan het 
aantal uren) 

*beroepsgeschikte bevolking 
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Het aantal geregistreerde werklozen wordt gekenmerkt door seizoenspatronen. 
Seizoensinvloeden in de zomerperiode leiden ertoe dat: 
− het aantal werklozen in groep A daalt; 
− het aantal werklozen in groep B stijgt. 
 

2p 3 Geef een verklaring voor de daling van het aantal werklozen in de zomerperiode 
in groep A. 
 

2p 4 Geef een verklaring voor de stijging van het aantal werklozen in de 
zomerperiode in groep B. 
 
 

Opgave 2 
 
Lagere inkomstenbelasting, altijd goed! 
De Raad van Economische Adviseurs (REA) adviseerde de Tweede Kamer over 
economische onderwerpen. Het onderstaande citaat is afkomstig uit een advies 
van de REA met betrekking tot de miljoenennota 2006. 
 

Hoge belastingtarieven maken arbeid in de formele economie duur ten opzichte van arbeid in de 
informele economie. Dit belemmert de arbeidsverdeling in de productie die tot stijging van de 
welvaart zou kunnen leiden. Een voorbeeld kan de nadelen van hoge belastingtarieven duidelijk 
maken. Als uw huis moet worden verbouwd, staat u voor de vraag of u dat zelf doet of dat u 
daarvoor een aannemer inhuurt. Veronderstel dat u en de aannemer beiden netto € 20 per uur 
verdienen. Veronderstel verder dat de aannemer een belastingtarief van 52% moet betalen. 
Hierdoor wordt de rekening niet € 20, maar ruim € 40 per uur. Dat komt neer op het netto-
inkomen dat u in ruim twee uur verdient. Daardoor wordt het inhuren van de aannemer wel erg 
duur. U gaat liever zelf klussen of u laat de verbouwing in het zwarte circuit uitvoeren. Hierdoor 
kan de werkloosheid toenemen.

 
Een voorstander van verlaging van de belastingtarieven doet twee beweringen: 
1 De gevolgen van de hoge belastingtarieven zijn groter dan uit het advies van 

de REA blijkt. Er zijn ook andere manieren waarop hoge belastingtarieven 
tot stijging van de werkloosheid kunnen leiden. 

2 Als de belastingtarieven worden verlaagd, zullen de belastingontvangsten 
van de overheid ook dalen. Deze daling kan meevallen, doordat een daling 
van de belastingtarieven tot een stijging van het nationale inkomen kan 
leiden.  

 
2p 5 Leg uit hoe arbeidsverdeling bij de productie tot een stijging van de welvaart kan 

leiden. 
 

2p 6 Bereken, in centen nauwkeurig, hoe hoog het bruto-inkomen per uur van de 
aannemer moet zijn om netto € 20 te ontvangen. 
 

2p 7 Beschrijf, aansluitend op bewering 1, een andere manier waarop hoge 
belastingtarieven − via de loonkosten − tot structuurwerkloosheid kunnen leiden. 
 

2p 8 Leg, aansluitend op bewering 2, uit hoe de daling van de belastingontvangsten 
van de overheid kan meevallen. 
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Opgave 3 
 
Werken loont 
In veel Europese landen, waaronder Nederland, probeert de overheid mensen te 
stimuleren aan het werk te gaan. In dat kader is in Nederland de heffingskorting 
voor werkenden enkele keren verhoogd. 
 
In tabel 1 staan voor twee opeenvolgende jaren inkomensgegevens voor een 
huishouden met twee kinderen en een modaal inkomen. Dit huishouden heeft 
uitsluitend inkomen uit arbeid en geen aftrekposten voor de belasting. Verder is 
gegeven dat de inflatie 1,5% bedraagt (prijsstijging jaar 2 ten opzichte van 
jaar 1).  
 
tabel 1 
 
 jaar 1 jaar 2 
bruto jaarloon  € 29.000 € 29.435 
belastingen en premies volksverzekeringen € 10.268 ……… 
heffingskortingen €   4.891 €   5.215 
netto jaarinkomen  € 23.623 ……… 

 
In tabel 2 staat voor jaar 2 informatie over het schijventarief voor personen 
jonger dan 65 jaar. 
 

tabel 2 
 

 
2p 9 Toon met behulp van een berekening aan dat de stijging van het bruto jaarloon 

in jaar 2 ten opzichte van jaar 1 neerkomt op prijscompensatie. 
 
De heffing in de eerste twee inkomensschijven van het schijventarief bestaat 
onder andere uit de premie voor volksverzekeringen. 
 

2p 10 Noem twee voorbeelden van volksverzekeringen. 
 

2p 11 Bereken de in tabel 1 ontbrekende bedragen. 
 
 

jaar 2 
belastbaar 
inkomen 
meer dan 

doch niet 
meer dan

belastingtarief tarief premie 
volksverzekeringen 

totaal 
tarief 

heffing over 
totaal van 
de schijven 

€          0 € 16.265  1,00% 32,40% 33,40% €   5.433 
€ 16.265 € 29.543  7,95% 32,40% 40,35% € 10.790 
€ 29.543 € 50.652 42,00%        - 42,00% € 19.656 
€ 50.652  52,00%        - 52,00%  
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Opgave 4 
 
Koolzaad in de tank? 
Dieselmotoren kunnen koolzaadolie als brandstof gebruiken. Koolzaadolie wordt 
gewonnen uit de koolzaadplant die ook in Nederland kan worden geteeld. Door 
een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zijn automotoren die koolzaadolie als 
brandstof gebruiken, minder schadelijk voor het milieu dan automotoren die 
dieselolie gebruiken. Vooral de uitstoot van kooldioxide (CO2) neemt sterk af. 
 
Het aanpassen van een dieselmotor voor koolzaadolie kost € 3.000. Het 
brandstofgebruik in liters per kilometer blijft ongewijzigd. De productiekosten van 
een liter koolzaadolie zijn hoger dan van een liter dieselolie. Op alle soorten 
brandstof voor auto’s moet tot nu toe in Nederland accijns worden betaald, 
omdat de overheid de negatieve gevolgen van het autogebruik wil afremmen. De 
regering overweegt de accijns op koolzaadolie af te schaffen. Hierdoor zou 
koolzaadolie aan de pomp goedkoper worden dan dieselolie.  
 
Stel je de volgende situatie voor: 
Een jongen in jouw klas leest in de krant dat de accijns op koolzaadolie als 
brandstof voor auto’s ter discussie staat. Hij is tegenstander van het afschaffen 
van deze accijns. Hij zegt: “Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen de 
producenten van dieselolie en koolzaadolie. De regering kan toch ook niet de 
accijns op jenever afschaffen en tegelijkertijd de accijns op whisky laten 
bestaan”. Jij bent het niet eens met jouw klasgenoot. De leraar hoort dat. Jij 
krijgt de opdracht jouw standpunt in een betoog uiteen te zetten.  
 
Het betoog begint als volgt:  
“Ik ben voorstander van het afschaffen van de accijns op koolzaadolie. Voor mijn 
standpunt heb ik de volgende argumenten.” 
 

6p 12 Schrijf het vervolg van dit betoog. 
In dit betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het verschil in externe effecten van brandstofsoorten als argument om de 

accijns op koolzaadolie af te schaffen. 
b Het gevolg voor de werkgelegenheid.  
 
Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande 
aspecten aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog 
past. 
1 Het gevolg voor de overheidsuitgaven. 
2 Het gevolg voor andere overheidsontvangsten dan accijnsopbrengsten. 
3 Het gevolg voor de duurzaamheid van de productie in Nederland.  
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Winsten bedrijven stijgen licht 
In 2004 is de arbeidsinkomensquote bij bedrijven in Nederland gedaald. De 
arbeidsinkomensquote is het aandeel van het primaire arbeidsinkomen in de 
toegevoegde waarde. Het aandeel van de overige primaire inkomens in de 
toegevoegde waarde van bedrijven nam toe van 19,6% in 2003 tot 20% in 2004. 
Deze stijging kan er op wijzen dat de winsten van bedrijven in 2004 licht zijn 
gestegen. 
 
De ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote is niet voor alle bedrijven gelijk. 
  
arbeidsinkomensquote 
 

0
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72,0
74,0
76,0
78,0
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84,0
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80,6 80,4 80,4 80,0

83,7
85,7
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legenda:
bedrijven in de financiele
en zakelijke dienstverlening
industriele bedrijven

totaal bedrijven

in % van de 
toegevoegde

waarde

 
 
In de economische theorie wordt aangenomen dat een daling van de 
arbeidsinkomensquote kan leiden tot een stijging van de investeringen. 
 

2p 13 Noem, naast inkomen uit arbeid, twee andere vormen van primair inkomen. 
 

2p 14 Leg uit hoe een daling van de arbeidsinkomensquote kan leiden tot een stijging 
van de investeringen.  
 
In 2001 bedroeg de toegevoegde waarde van industriële bedrijven 
€ 58,7 miljard. Met behulp van de figuur kan worden bepaald dat deze 
toegevoegde waarde als volgt is verdeeld: € 43,5 miljard voor het primaire 
arbeidsinkomen en € 15,2 miljard voor de overige primaire inkomens. In 2004 
bedroeg de toegevoegde waarde van industriële bedrijven € 60,9 miljard. 

2p 15 Is het primaire arbeidsinkomen bij industriële bedrijven in 2004 ten opzichte van 
2001 gedaald of gestegen? Verklaar het antwoord met behulp van een 
berekening in euro’s. 
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De loonkosten per arbeidsuur zijn bij industriële bedrijven hoger dan bij 
bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening. De arbeidsinkomensquote 
is bij industriële bedrijven echter lager dan bij bedrijven in de financiële en 
zakelijke dienstverlening. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het 
verschil in arbeidsintensiteit in de beide soorten bedrijven. 

2p 16 In welk soort bedrijven is de productie blijkbaar het meest arbeidsintensief? 
Verklaar het antwoord. 
 
 

Opgave 6 
 
België - Nederland 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vijf statistieken waarin België met 
Nederland wordt vergeleken. Naar aanleiding van deze statistieken worden in 
deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
De periode 1998-2000 kan voor Nederland worden gekenmerkt als een periode 
van hoogconjunctuur. Dit kan worden afgelezen uit de ontwikkeling van de 
nominale en reële groei van het bruto binnenlands product (bbp) in statistiek 2. 
Ook uit de ontwikkeling van andere grootheden in de statistieken kan de 
hoogconjunctuur in deze periode worden afgeleid.  

2p 17 Noem zo’n grootheid. Licht het antwoord toe. 
 

2p 18 Was volgens statistiek 2 de inflatie in Nederland in 2001 hoger of lager dan in 
2000? Licht het antwoord toe.  
 
Met behulp van statistiek 1, 2 en 3 kunnen de uitgaven aan sociale zekerheid als 
percentage van het bbp worden uitgerekend. Deze uitgaven bedroegen in 2002 
voor België (afgerond) 27,7% van het bbp. 

2p 19 Bereken dit percentage in 2002 voor Nederland.  
 
België heeft, in vergelijking met Nederland, een kleinere bevolking maar een 
grotere staatsschuld. Er kan worden berekend dat in 2004 de staatsschuld van 
Nederland (afgerond) € 259,4 miljard bedroeg. 

2p 20 Bereken de staatsschuld van België in 2004. 
 
Hans trekt uit statistiek 5 de conclusie dat de arbeidsproductiviteit in Nederland 
in 2003 lager is dan in 1997, omdat het indexcijfer in 2003 lager is dan in 1997. 
Volgens Klaas kan deze conclusie niet uit statistiek 5 worden getrokken.  

2p 21 Wie heeft gelijk, Hans of Klaas? Verklaar het antwoord 
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Opgave 7 
 
Voetbal scoort goed 
Wekelijks zijn miljoenen voetballiefhebbers bezig met voetbal: op of rond het 
veld, in het stadion en voor de televisie. Toch zouden veel voetbalverenigingen 
het niet redden zonder de informele economie en zonder subsidies van de 
overheid. In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is in 
2005 een onderzoek uitgevoerd naar het belang van voetbal voor de 
maatschappij. De onderstaande informatie komt uit dat onderzoek. 
 
 1998 2004 
aantal clubs        4.170    3.713 
aantal toeschouwers 5.320.000 5.987.000 
aantal vrijwilligers    182.000    205.000 
   
aantal leden van de KNVB 1.022.288 1.060.598 
− waarvan pupillen 252.454 294.870
− waarvan junioren 184.124 198.359
− waarvan senioren 580.383 562.989
   
totale omzet € 1.284 miljoen € 1.976 miljoen 
− waarvan betaald voetbal € 234 miljoen € 405 miljoen
   
totaal toegevoegde waarde € 593 miljoen € 934 miljoen 
− waarvan betaald voetbal € 187 miljoen € 361 miljoen

 
Volgens de KNVB past het onderzoek goed in de discussie over de voor- en 
nadelen van sport en sportbeoefening voor de maatschappij. Een van de 
voordelen van sportbeoefening is volgens de KNVB dat sportbeoefening 
positieve externe effecten heeft. Die positieve externe effecten vindt de KNVB 
zo belangrijk dat de overheid voetbal moet subsidiëren. 

2p 22 Geef een voorbeeld van zo’n positief extern effect. Licht het antwoord toe. 
 
Derksen beweert dat het voetbal tussen 1998 en 2004 afhankelijker is geworden 
van de informele economie. 

2p 23 Welk gegeven in de tabel kan Derksens bewering ondersteunen? 
 
De omzetstijging in het betaalde voetbal tussen 1998 en 2004 kan worden 
verklaard door de introductie van nieuwe vormen van sponsoring en reclame en 
de gestegen inkomsten uit uitzendrechten van voetbalwedstrijden. 

2p 24 Noem een andere aanwijzing voor de omzetstijging in het betaalde voetbal die 
uit de tabel kan worden afgelezen. Licht het antwoord toe. 
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Opgave 8 
 
uit een krant: 
Export en import blijven groeien 
In de tabel staan gegevens over de Nederlandse betalingsbalans. De lopende 
rekening van de betalingsbalans is hier uitgesplitst in goederenrekening, 
dienstenrekening en inkomensrekening. 
In 2004 is in Nederland de waarde van zowel de export als de import van 
goederen met 9,2% gegroeid ten opzichte van 2003. In 2004 bedroeg de waarde 
van de export van goederen € 253,3 miljard. De waarde van de import van 
goederen nam toe van € 200,4 miljard in 2003 tot € 218,8 miljard in 2004. Het 
overschot op de goederenrekening in 2004 bedroeg € 34,5 miljard. 
 
 2002 2003 2004 
 (saldi in miljarden euro’s) 
goederenrekening 19,5   31,6   34,5 
− waarvan goederen exclusief energie 18,7 31,5 34,5
dienstenrekening −1,1     0,0     3,4 
inkomensrekening −6,8   −5,6     5,6 
kapitaalrekening −4,7 −21,0 −42,8 

 
Uit de tabel blijkt dat in 2003 het saldo op de goederenrekening € 31,6 miljard 
bedraagt. Dit saldo kan ook worden berekend met behulp van de gegevens 
boven de tabel. 

2p 25 Geef deze berekening. 
 

2p 26 Bereken voor 2003 het overschot op de lopende rekening van de 
betalingsbalans.  
 

2p 27 Was de exportwaarde van energie van Nederland in 2002 volgens de verstrekte 
gegevens groter of kleiner dan de importwaarde van energie? Licht het antwoord 
toe.  
 
Een stijging van de wisselkoers van de valuta van een land leidt meestal tot een 
daling van de waarde van de export. De wisselkoers van de euro is in 2004 ten 
opzichte van 2003 gestegen. Deze wisselkoersstijging ging echter gepaard met 
een stijging van de waarde van de export van goederen van Nederland. Een 
verklaring voor deze exportstijging moet dus bij andere factoren dan de 
wisselkoers worden gezocht. 

2p 28 Noem zo’n andere factor. Licht het antwoord toe. 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
bevolking 

 
 
statistiek 2 
 
bruto binnenlands product (bbp) 

 

groei in % 
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voorafgaand
jaar

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3,5

2,0

3,2

5,4 5,2

2,5
2,7

3,2

5,3

4,1
3,9

0,7 0,9

1,3

2,9

2,2

legenda:
nominale groei bbp
reele groei bbp

Belgie

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
 
 
statistiek 3 
 
sociale zekerheid 

 eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

België 
personen 
× 1.000  

10.170 10.192 10.214 10.239 10.263 10.310 10.356 10.396 10.446 

Nederland 
personen 
× 1.000  

15.567 15.654 15.760 15.864 15.987 16.105 16.193 16.258 16.306 

 eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

België 
miljarden 
euro’s 

216,1 223,7 235,7 247,9 254,2 261,1 269,5 283,8 295,3 

Nederland 
miljarden 
euro’s 

348,0 369,4 390,1 419,5 447,7 465,2 476,3 488,6 497,9 

  eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
uitgaven per hoofd van 
de bevolking 

België euro’s 5.927 6.053 6.299 6.492 6.794 7.003 

uitgaven per hoofd van 
de bevolking 

Nederland euro’s 6.262 6.369 6.614 6.923 7.371 7.852 
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statistiek 4 
 
overheid en collectieve sector 

 
 
statistiek 5 
 
arbeidsmarkt 
 
werkloosheid     
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arbeidsproductiviteit 

 
 

  eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

staatsschuldquote België 
in % van 
bbp 

124,8 119,6 114,8 109,1 108,8 105,4 100,0 95,7

staatsschuldquote Nederland 
in % van 
bbp 

69,9 66,8 63,1 55,9 51,5 51,3 52,6 53,1

      

collectieve 
lastendruk 

België 
in % van 
bbp 

49,9 50,4 50,1 49,9 50,6 51,0 52,1 50,2

collectieve 
lastendruk 

Nederland 
in % van 
bbp 

47,1 46,4 47,6 47,5 45,1 44,2 43,9 44,5

 eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

België index (EU = 100) * 119,8 119,4 120,3 119,7 119,3 119,0 120,7 

Nederland index (EU = 100) * 113,4 111,7 110,6 112,7 111,9 111,2 111,4 

* De arbeidsproductiviteit wordt voor alle EU-lidstaten jaarlijks uitgedrukt in een indexcijfer, waarbij de  
   gemiddelde arbeidsproductiviteit van de EU-lidstaten ieder jaar opnieuw op 100 wordt gesteld. 
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Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 25 mei
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
De prijs van voetbal 
uit een krant: 
Het Brabantse Deurne stond op zijn kop toen bleek dat de amateurvoetballers 
van SV Deurne tijdens de loting van de KNVB-beker gekoppeld werden aan de 
profvoetballers van Feyenoord. De voorzitter van SV Deurne: “Dit is een droom 
die uitkomt, en we spelen ook nog thuis. Gezien de verwachte vraag naar 
kaartjes voor deze wedstrijd moeten we uitwijken naar het stadion van Helmond 
Sport. De tribune op ons sportpark is te klein.” 
Het bestuur van SV Deurne discussieert over de hoogte van de prijs per 
toegangskaartje, uitgaande van de verwachte vraag naar kaartjes. De 
secretaris, de penningmeester en de voorzitter komen ieder met een eigen 
voorstel. 
 
Gebruik bronnen 1 en 2 bij de vragen 1, 2 en 3. 

2p 1 Zullen alle kaartjes verkocht worden bij uitvoering van het voorstel van de 
secretaris? Verklaar het antwoord. 
 

2p 2 Is er sprake van een consumentensurplus bij uitvoering van het voorstel van de 
secretaris? Verklaar het antwoord.  
 

2p 3 Bereken de prijs van een toegangskaartje bij het voorstel van de voorzitter. 
 
Uiteindelijk wordt de prijs vastgesteld op basis van het voorstel van de 
voorzitter. Toch verloopt de voorverkoop van de kaartjes moeizaam. De 
penningmeester heeft daarvoor een verklaring: “Bij de oorspronkelijke 
vraagvergelijking uit bron 2, die ik naar aanleiding van een enquête heb 
opgesteld, ben ik ervan uitgegaan dat de wedstrijd niet zou worden uitgezonden 
op tv. Nu blijkt dat de wedstrijd live op tv wordt uitgezonden. Dat verandert de 
betalingsbereidheid van de supporters”. 
 
In bron 3 zijn, naast de oorspronkelijke vraaglijn a, twee alternatieve vraaglijnen 
b1 en b2 weergegeven. 

2p 4 Welk van beide vraaglijnen, b1 of b2, geeft de veranderde betalingsbereidheid 
weer volgens de penningmeester? Verklaar de keuze. 
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Opgave 2 
 
Strijd om de rente  
In de landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) ontstaat in 2007 
een discussie over de ontwikkeling van de rente. Aanleiding zijn de stijgende 
koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en een oplopende 
inflatie. 
 
Gebruik bron 4. 

2p 5 Bereken met hoeveel procent de koers van de euro ten opzichte van de dollar 
tussen 2005 en 2007 is gestegen. 
 

2p 6 Leg uit dat de Europese producenten door deze koersontwikkeling 
afzetproblemen kunnen krijgen op de Amerikaanse markten. 

2p 7 Leg uit dat de Europese producenten door deze koersontwikkeling 
afzetproblemen kunnen krijgen op de Europese markten. 
 
In juni 2007 verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) het belangrijkste 
rentetarief met een kwart procentpunt tot 4%. Omdat de inflatie in de EMU blijft 
stijgen, worden verdere renteverhogingen niet uitgesloten. Sommige economen 
zeggen dat de rentetarieven omlaag zouden moeten. Er ontstaat een debat over 
de gewenste richting van de verandering van de rentestand. Nicolas Sarkozy is 
president van Frankrijk. Zijn landgenoot Jean-Claude Trichet is president van de 
ECB. Sarkozy en Trichet verschillen van mening over de ontwikkeling van de 
rentestand die wenselijk lijkt, gelet op de economische situatie in Europa in de 
tweede helft van 2007. Volgens de een is een renteverhoging gewenst, volgens 
de ander juist een renteverlaging. Zij maken beiden een eigen persbericht, 
waarin ieder op zijn manier de keuze voor de verandering van de rentestand 
beargumenteert.  
 

3p 8 Schrijf het persbericht van Sarkozy of het persbericht van Trichet.  
Vermeld in dit bericht wat er met de rentestand moet gebeuren.  
Gebruik de bronnen 4, 5 of 6 om het standpunt te onderbouwen. 
Gebruik voor het totale bericht maximaal 40 woorden. 
 
Sarkozy en Trichet vinden allebei dat ze het gelijk aan hun kant hebben. De 
tekenaar van bron 7 laat beiden tegen elkaar zeggen:  “U begrijpt geloof ik niet 
helemaal goed, wie hier eigenlijk de baas is”.  

2p 9 Leg uit dat Sarkozy en Trichet beiden aanspraak kunnen maken op deze 
uitspraak.  
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Opgave 3 
 
Transacties en taxi’s 
De Nederlandse markt voor taxivervoer bestaat uit twee deelmarkten: 
− een sterk gereguleerde markt voor contractvervoer;  
− een minder sterk gereguleerde markt voor vervoer op afroep. 
In bron 8 zijn enkele kenmerken van de markt voor vervoer op afroep vermeld. 
De markt voor vervoer op afroep is bepaald géén toonbeeld van volkomen 
concurrentie. Verder blijkt er sprake te zijn van asymmetrische informatie, omdat 
de taxichauffeur over veel meer kennis beschikt van routes en tarieven dan de 
incidentele gebruiker van een taxi op afroep. Voor deze klant is het bepalen van 
de prijs van een taxirit niet transparant.  
Daarnaast bemoeit de overheid in Nederland zich met dit deel van de taximarkt. 
Dat doet ze onder andere door het vaststellen van gewenste tarieven.  
Dit tariefstelsel is recentelijk vernieuwd, zoals te lezen is in bron 9. 
 

2p 10 Noem een kenmerk van een markt van volkomen concurrentie, waaraan de 
markt voor taxivervoer op afroep volgens bron 8 niet voldoet.  
Licht het antwoord toe met behulp van bron 8. 
 
Het nieuwe tariefstelsel voor taxivervoer op afroep leidt tot veel reacties:  
− Arjen Boukema van brancheorganisatie KNV Taxi: 

“De wegen slibben dicht. Zo’n 85 procent van onze kosten heeft te maken 
met de factor tijd. Waanzin dat taxi’s dit niet meer mogen doorberekenen.”  

− Joop, taxichauffeur: 
 “Dit nieuwe stelsel zal er toe leiden dat veel chauffeurs onnodig gaan 
 omrijden.” 
− Michel, taxichauffeur: 

“Iedereen gaat het maximum instaptarief gebruiken en dat is te hoog. 
Klanten schrikken zich rot en weten niet waar ze voor betalen als ze 
instappen.” 

− Jan-Willem, klant: 
”Ze zeggen dat het allemaal transparanter wordt met dat nieuwe tariefstelsel, 
maar dat is niet zo. Taxichauffeurs gaan voor allerlei zaken extra geld 
rekenen.” 

 
2p 11 Laat met een berekening zien dat een taxirit van 5 kilometer, zonder vertraging, 

goedkoper wordt in het nieuwe tariefstelsel.  
Ga voor beide stelsels uit van de tarieven in bron 9. 
 

2p 12 Leg uit dat de bewering van Joop te maken heeft met moral hazard. 
 
De cartoon in bron 10 kan gezien worden als een uitbeelding van het risico van 
asymmetrische informatie. Enkele reacties, zoals vermeld na vraag 10, gaan ook 
over dat risico. 

2p 13 Kies een van deze reacties en leg uit hoe die reactie wordt uitgebeeld door de 
cartoon in bron 10. 
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Opgave 4 
 
Studeren loont 
Op internet verscheen in 2008 de publicatie “Investeren in onderwijs nu 
essentieel”. Daarin benadrukken de auteurs de noodzaak van goed onderwijs. 
Zij noemen daarbij uitgaven aan onderwijs een vorm van ruilen over de tijd. 
Neem als voorbeeld studenten die geld lenen om hun studie in het hoger 
onderwijs te betalen. Zij maken een intertemporele afweging. In dit geval is er 
sprake van particuliere uitgaven aan onderwijs. 

2p 14 Leg uit dat ook bij publieke uitgaven aan onderwijs sprake is van ruilen over de 
tijd. 
 
In de bijlage staan drie statistische bronnen over uitgaven aan onderwijs, die bij 
de volgende drie vragen gebruikt moeten worden.  
 

2p 15 Bereken het ontbrekende bedrag voor 2001 in bron 11, met behulp van de 
bronnen 11 en 13. Rond het bedrag af op één decimaal. 
 
Tussen 1995 en 2005 stegen de totale onderwijsuitgaven met meer dan 70%. 

2p 16 Toon dit aan door middel van een berekening. 
 
Aan de hand van de bronnen 11 en 12 kunnen de publieke uitgaven aan 
instellingen voor hoger onderwijs berekend worden. Hoger onderwijs bestaat uit 
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Bron 13 geeft informatie 
over de inflatie. 

3p 17 Zijn deze publieke uitgaven in 2005 ten opzichte van 1995 reëel gestegen, 
gedaald of gelijk gebleven? Verklaar het antwoord met een berekening. 
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Opgave 5 
 
Een eigen huis als spaarvarken 
“De aankoop van een eigen huis is nog altijd een beter spaarvarken dan sparen 
bij de bank”, zegt de voorzitter van de Vereniging Ons Eigen Huis (VOEH) in 
februari 2008. “In 2007 behoorden de Nederlandse huizenprijzen tot de hoogste 
in Europa. Er worden te weinig nieuwe huizen gebouwd. De overheid zou dit 
meer moeten stimuleren. Tegelijkertijd willen steeds meer mensen een eigen 
huis kopen. Ik verwacht dus dat in 2008 de huizenprijzen zullen blijven stijgen.” 
 

2p 18 Citeer de twee zinnen uit bovenstaande tekst, waarop de voorzitter zijn 
verwachting baseert.  
 
Tussen augustus 2007 en februari 2008 daalde bij veel banken de 
hypotheekrente. 

2p 19 Verklaar dat een daling van de hypotheekrente kan leiden tot een verdere 
stijging van de huizenprijzen. 
 
Hanneke en Kees overwogen in augustus 2007 een huis te kopen in 
Maartenszeil. De plaatselijke makelaar kwam met een voorstel: zie bron 14. 
Hanneke en Kees wilden hun spaargeld gebruiken om een deel van de aankoop 
te financieren. Voor de hypothecaire lening kozen zij voor de bank met het 
laagste rentetarief in bron 16. Hanneke en Kees dachten er over eerst nog een 
grote reis te maken en in dat geval pas een half jaar later, in februari 2008, een 
huis te kopen. 
 
Gebruik de bronnen 14, 15 en 16 bij vraag 20. 

2p 20 Bereken het jaarlijkse hypotheekrentevoordeel dat Hanneke en Kees zouden 
hebben, als ze in augustus 2007 hadden besloten de koop en financiering van 
dit huis uit te stellen tot februari 2008. 
 

2p 21 Beschrijf twee risico’s die Hanneke en Kees zouden lopen, indien zij in augustus 
2007 besloten de koop en financiering van dit huis uit te stellen tot februari 
2008. 
 
Net als de voorzitter van de VOEH, denkt ook Kees dat op de lange termijn een 
eigen huis een beter spaarvarken zou zijn dan een spaarrekening bij de bank. 
Beiden gaan er van uit dat in het algemeen de rente op spaarrekeningen aan de 
lage kant is vergeleken met andere vormen van rendement op vermogen. In hun 
redenering kunnen ook de onderstaande zinnen gebruikt worden: 
1 Huizenprijzen die sterker stijgen dan de inflatie verhogen / verlagen het 

reële vermogen van huiseigenaren. 
2 Door inflatie daalt / stijgt de reële hypotheekschuld. 
 

3p 22 Kies in elk van beide zinnen van de twee vetgedrukte woorden de juiste. 
Gebruik deze zinnen vervolgens in een redenering die het standpunt van de 
voorzitter van VOEH en Kees onderbouwt.  
Gebruik voor de totale redenering maximaal 50 woorden.

Pagina: 506Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 923-1022-f-HA-1-o 7 lees verder ►►►

Opgave 6 
 
Te huur: ‘gratis’ schoolboeken! 
In een land is Boekhuur monopolist op de markt van schoolboekenverhuur. 
Dit bedrijf levert huurboeken aan veel middelbare scholen. De andere scholen 
kopen de boekenpakketten rechtstreeks bij uitgeverijen. Alle scholen krijgen van 
de overheid een vergoeding van € 210 per leerling per schooljaar. De scholen 
stellen de boekenpakketten gratis ter beschikking aan de leerlingen. Elke 
leerling ontvangt per schooljaar één boekenpakket. 
 
De directie van scholengemeenschap Avantis moet kiezen: de boekenpakketten 
zelf kopen of de boekenpakketten huren bij Boekhuur. De directie stelt twee 
eisen. De kosten per leerling: 
− moeten zo laag mogelijk zijn; 
− mogen niet hoger worden dan de vergoeding per leerling die de overheid 

aan de school verstrekt. 
 
Gebruik bron 17. 

3p 23 Welke keuze zal Avantis maken: kopen of huren? Onderbouw het antwoord met 
een berekening en houd rekening met de twee eisen. 
 
Boekhuur wil zijn winst vergroten door een verlaging van zijn inkoopprijs. 
Boekhuur gaat daarom in onderhandeling met de drie grootste uitgeverijen. 
Eduboek, Meulenberg en Schola stellen dat Boekhuur de oude prijs moet 
betalen. Zowel Boekhuur als de drie grote uitgeverijen samen menen een sterke 
uitgangspositie te hebben en gaan met vertrouwen de prijsonderhandelingen in. 
 
Gebruik bron 18 bij de vragen 24 en 25. 

2p 24 Geef een argument voor Boekhuur om zich sterk te voelen in de 
prijsonderhandelingen met de uitgeverijen. 

2p 25 Geef een argument voor de drie grootste uitgeverijen samen om zich sterk te 
voelen in de prijsonderhandelingen met Boekhuur. 
 
Eduboek wil minder afhankelijk zijn van Boekhuur en start een eigen 
verhuurbedrijf voor boekenpakketten: Rent-A-Book (RAB). RAB gaat met 
Boekhuur concurreren op de markt voor schoolboekenverhuur. RAB overweegt 
twee prijsalternatieven, zoals te zien is in bron 19. Boekhuur is van de plannen 
op de hoogte en heroverweegt haar prijsbeleid. Zowel Boekhuur als RAB 
streven naar een zo hoog mogelijke winst. 
 
Gebruik bron 19 bij de vragen 26 en 27. 

2p 26 Welke prijs per pakket zal Boekhuur vragen nu RAB ook boekenpakketten 
verhuurt? Verklaar het antwoord. 

2p 27 Leg uit dat in de gegeven situatie Boekhuur en RAB hun winst zouden kunnen 
vergroten door het maken van een prijsafspraak. 
 

923-1022-f-HA-1-o* einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 
 
bron 1  het stadion en de invulling van de plaatsen 
 
locatie Helmond 
aantal plaatsen 4.100 

waarvan gratis voor sponsors    200 
waarvan beschikbaar voor Feyenoord    400 
waarvan vrije verkoop door SV Deurne 3.500 

 
 
bron 2  de verwachte vraag en voorstellen van het bestuur van  

SV Deurne 
 
vraag naar 
kaartjes 

Qv = −50P + 5.000  
P = prijs in euro’s  
Qv = vraag naar toegangskaartjes in de vrije verkoop 
 

de voorstellen voorstel 
secretaris 

voorstel 
penningmeester 

voorstel voorzitter 

prijs per kaartje € 25 € 40 € …. 

voorwaarden bij de 
gekozen prijs 

- geen - maximale omzet 
uit de verkoop van 
kaartjes 

- zo hoog 
mogelijke prijs 
- alle kaartjes 
verkopen 
 

 
 
bron 3  collectieve vraag naar toegangskaartjes en twee alternatieven 
 

130
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Opgave 2 
 
bron 4   gemiddelde koers van de Amerikaanse dollar in euro’s 
 

20082003 2004 2005 2006 2007

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50
0

euro s 0,88

0,81 0,81
0,79

0,73

0,66

 
 
 
bron 5   productiegroei en ontwikkeling rente in de EMU  
 

2005 2006 2007 2008

5

4

3

2

0

7
5
3
1
0

-1
-3
-5

% %

jaar

productie

rente

 
rente: rentetarief ECB (linkeras)   productie: jaarlijkse groei bbp (nominaal; rechteras) 
2008 = prognose in juni 2007 
 
 
bron 6   uit een krant van juli 2007 
 
Regeringsleiders van de lidstaten van de EMU zijn er niet in geslaagd één standpunt in 
te nemen in het debat over de ontwikkeling van de rente. De Franse president Sarkozy 
maakt, gelet op de voor 2008 verwachte conjuncturele neergang in de EMU, zich zorgen 
over de rentestand en over de koersontwikkeling van de euro. Andere regeringsleiders 
zijn tegen een verzwakking van de euro. Eén van hen verwoordt het als volgt: “Een 
sterke euro heeft ook nadelen, maar is nog altijd beter dan een zwakke euro”. 
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bron 7   cartoon over de discussie tussen Sarkozy en Trichet 
 

 
Tekst cartoon u begrijpt geloof ik niet helemaal goed wie 

hier eigenlijk de baas is 
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Opgave 3 
 
bron 8   kenmerken van de deelmarkt voor taxivervoer op afroep 
 
aantal aanbieders veel 
prijsvorming per rit te bepalen (zie bron 9)  
prijseenheid per kilometer 
routes wisselende routes 
rijtijden variabele tijden 
toetreding alleen met vergunning 
voorbeeld taxi bij NS-stations 

 
bron 9   oude en nieuwe tariefstelsel voor taxivervoer op afroep 
 
 oud nieuw 
starttarief € 5,12 € 7,50 inclusief 2 kilometer 
bedrag per kilometer € 1,94 € 2,20 vanaf de 3e kilometer 
wachttarief per uur € 32,87 € 0 
aanvullend tarief niet wel 

 
− Het gaat in alle gevallen om maximale bedragen; een taxi-aanbieder mag lagere 

tarieven rekenen. 
− Het wachttarief gold als de taxi tijdens de rit niet harder kon rijden dan 17 

kilometer/uur of zelfs gedwongen moest stilstaan. 
− In het nieuwe tariefstelsel mogen de taxi-aanbieders aanvullende tarieven rekenen 

voor extra dienstverlening, zoals het meenemen van koffers; wat onder extra 
dienstverlening valt, is niet nader voorgeschreven door de overheid. 

 
bron 10  cartoon over het nieuwe tariefstelsel voor taxivervoer op afroep 
 

 
Tekst cartoon Fokke & Sukke hanteren nú al het nieuwe 

taxi-tarief  
€ 7,50 is het starttarief……van de motor.
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Opgave 4 
 
bron 11  kerncijfers onderwijsuitgaven in Nederland 1) 
 

1 2 3 4 5 
jaar publieke uitgaven 

aan 
onderwijsinstellingen 

publieke 
uitgaven aan 
huishoudens 

particuliere uitgaven 
aan 

onderwijsinstellingen 

totale onderwijs-
uitgaven,  

in % van het bbp 
2) 

1995 13,3 1,9 1,4 5,5 

1997 13,9 1,8 1,5 5,2 

1999 15,8 1,9 1,7 5,2 

2001 ..,. 2,1 1,9 5,4 

2003 21,7 2,5 2,3 5,6 

2005 23,4 2,8 2,2 5,7 

 

 
 
bron 12  publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen, 
   naar onderwijssoort in 1995 en 2005 
 

5%

5%

34%
29%

29%

29%

11%
11%

9%

8% 17%

13%

Legenda:
basisonderwijs
speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
hoger beroepsonderwijs 
wetenschappelijk onderwijs

2005

1995

 
 
 
bron 13  bruto binnenlands product (bbp) en inflatie in Nederland  
 

inflatie  bbp (€ miljard) 
(% t.o.v. het vorige jaar) index 

1995 302,2 2,0  100 

1997 333,7 2,2  104,3 

1999 374,1 2,2  108,8 

2001 429,3 4,2  116,3 

2003 476,3 2,1  122,8 

2005 500,1 1,7  126,4 

noot 1 alle bedragen in miljarden euro’s, tenzij anders aangegeven 
noot 2 totale onderwijsuitgaven = totaal van de kolommen 2, 3 en 4; bbp = bruto binnenlands product 
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Opgave 5 
 
bron 14  voorstel makelaar 
 

 
 
Achterweg 13 
9876 ZZ  Maartenszeil  

Vaste verkoopprijs: € 615.000 (exclusief kosten koper)    

Verkopende makelaar: De Jong Makelaardij     
VRIJSTAANDE WONING (1953), fraai in landelijke omgeving, op unieke locatie 
gesitueerd met prachtig, vrij uitzicht aan de achterzijde en gelegen in het 
“Noordsepark”.  
 

 
 
bron 15  de financiering  
 
aankoopprijs Achterweg 13 
inclusief 8% kosten koper 1): 

€ ............. 

spaargeld Hanneke en Kees € 50.000 
nog te lenen: € ………… 

 
 
bron 16   overzicht tarieven hypotheekrente bij verschillende banken  
 
  

naam bank 
rentepercentages  
augustus 2007 

rentepercentages  
februari 2008 

1 Postenbank 5,30 4,40 
2 AKXA bank 5,40 4,45 
3 INGO 5,45 4,60 
4 Florus 5,50 4,50 
5 Obvious 5,55 4,55 

 
− alle rentetarieven gelden voor een periode van 30 jaar  
− de hypothecaire lening wordt aan het einde van de looptijd in zijn geheel afgelost 
 
 

noot 1 6% overdrachtsbelasting en 2% overige transactiekosten 
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Opgave 6 
 
bron 17 Avantis: schoolboeken kopen of huren 
 
 kosten koopboeken kosten huurboeken 
variabel € 100 per pakket per 

schooljaar € …. per pakket per schooljaar 1) 

vast € 120.000 per schooljaar niet van toepassing 
aantal leerlingen   1.000 

 

 
 
bron 18 kenmerken van de markt voor schoolboeken 

(middelbare scholen) 
 
 aantal scholen dat huurt of koopt marktaandelen uitgeverijen 

 

koop

huur

 
 
 
bron 19  prijsconcurrentie en winstverwachtingen 
 
  Rent-A-Book 
  € 204  € 195 

€ 204 34, 34  19, 42 
    Boekhuur 
€ 195 42, 19  31, 31 

 
− De bedragen zonder €-teken geven de winst in miljoenen euro’s weer bij de 

gegeven prijsverhoudingen.  
− De prijzen gelden per schoolboekenpakket. 
− In elke cel is als eerste het winstbedrag van Boekhuur vermeld en als tweede het 

winstbedrag van Rent-A-Book. 
 
 

noot 1 Boekhuur rekent met een kostprijs van € 170 per pakket per schooljaar en een winstmarge van 20%

overige

Eduboek

Meulenberg

Schola

einde  923-1022-f-HA-1-b* 
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923-0231-a-HA-1-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

oud programma economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 25 mei
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Het milieu is wat waard! 
Het consumptiegedrag heeft invloed op het milieu. Financiële prikkels − 
subsidies en belastingen − kunnen het consumptiegedrag en dus het milieu 
beïnvloeden.  
In 2007 bedraagt in een land het gasverbruik van gezinshuishoudens in totaal 
20,4 miljard m3. Het waterverbruik van deze gezinshuishoudens bedraagt in 
2007 in totaal 1,2 miljard m3. Een econoom heeft het verband tussen de prijs 
van gas en water en de vraag naar gas en water in dit land onderzocht. De 
prijselasticiteit van de vraag naar gas blijkt −0,4 te zijn en die van de vraag naar 
water −0,07. 
Politieke partij A doet het voorstel subsidie te geven op apparaten die zuinig zijn 
met gas en water zodat gezinshuishoudens overstappen op die zuinige 
apparaten. Politieke partij B stelt dat het verbruik van gas en water door zo’n 
subsidie niet hoeft af te nemen, ook niet als gezinshuishoudens massaal 
overstappen op zuinige apparaten. Partij B wil daarom een milieubelasting 
invoeren waardoor in 2008 de prijs van gas 25% en de prijs van water 50% 
hoger zal zijn dan in 2007.  
 

2p 1 Geef een verklaring voor het feit dat het verbruik van gas en water niet hoeft af 
te nemen terwijl gezinshuishoudens massaal overstappen op zuinige apparaten. 
 
Gegeven zijn de onderstaande uitspraken over dit land. 
1 De vraag naar water is prijselastischer dan de vraag naar gas. 
2 Als de prijs van water stijgt, gaan de gezinshuishoudens minder water 

verbruiken. 
3 Als de prijs van water stijgt, gaan de gezinshuishoudens een groter bedrag 

aan water uitgeven.  
2p 2 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
Stel dat de milieubelasting volgens het voorstel van partij B wordt ingevoerd en 
dat de gasprijs in dit land in 2008 daardoor € 0,50 per m3 wordt.  

2p 3 Bereken het totale bedrag dat de gezinshuishoudens in dit land in 2008 aan gas 
uitgeven.  
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Opgave 2 
 
uit een krant: 
Laagconjunctuur ligt op de loer 
De Europese Unie (EU) dreigt in een laagconjunctuur terecht te komen. De 
kredietverlening in de EU staat op een zeer laag pitje en de werkloosheid wordt 
snel groter. De Europese Centrale Bank (ECB) laat weten dat daardoor de kans 
op deflatie in de EU toeneemt. 
Sommige politici vragen hun regering begrotingsmaatregelen te nemen om die 
ontwikkeling tegen te gaan. Economen waarschuwen daar voorzichtig mee om 
te gaan. Zij wijzen op het feit dat het te verwachten rentebeleid van de ECB zal 
leiden tot een daling van de de koers van de euro zodat de gevraagde 
begrotingsmaatregelen volgens hen overbodig zijn. 
 
Hieronder staan enkele economische verschijnselen. 
1 De kredietverlening neemt af. 
2 De productie neemt af. 
3 De productiecapaciteit raakt onderbezet. 
4 De bestedingen nemen af. 
5 Er ontstaat deflatie.  

1p 4 Zet deze verschijnselen in de volgorde die het ontstaan van deflatie het best 
beschrijft. Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 5.  
 
De politici willen dat hun regering de belastingen ...(1)... en de 
overheidsuitgaven ...(2).... 

2p 5 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) verhoogt / verlaagt 
bij (2) verhoogt / verlaagt 
 

2p 6 Zal de ECB in de gegeven conjuncturele situatie overwegen de rente te 
verhogen of te verlagen? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7 Leg uit dat een dalende koers van de euro de gevraagde begrotingsmaatregelen 
overbodig kan maken. 
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Opgave 3 
 
uit een krant: 
Nederland, land van multinationals 
Nederland huisvest veel multinationals en dat is niet toevallig. Een groot deel 
van de Nederlandse productie wordt in het buitenland verkocht. Sommige 
producten kunnen niet in ons land gemaakt worden of het is te duur om ze hier 
te maken. Daarom komen veel producten die door Nederlanders gekocht 
worden, uit het buitenland. Nederlandse bedrijven ondervinden in binnen- en 
buitenland stevige concurrentie van buitenlandse bedrijven. Het valt niet mee 
om de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven voldoende 
sterk te houden. Bedrijven moeten natuurlijk een goed product leveren tegen 
een scherpe prijs. Maar zelfs als dat lukt, liggen er talloze gevaren op de loer en 
moet Nederland er voor waken dat een goede concurrentiepositie niet verloren 
gaat. 
 

1p 8 Wat wordt bedoeld met een multinational? Kies een van de onderstaande 
antwoorden. 
1 een onderneming die grondstoffen uit veel landen importeert 
2 een onderneming die mensen van veel nationaliteiten werk geeft 
3 een onderneming die producten naar veel landen exporteert 
4 een onderneming die vestigingen heeft in verschillende landen  
 
De tekst gaat onder andere over de export en de import door Nederlandse 
bedrijven. 

2p 9 Citeer de zin waarmee de export en de zin waarmee de import door 
Nederlandse bedrijven wordt bedoeld. Geef aan welke zin bij de export en welke 
bij de import hoort. 
 
Een van de gevaren voor de internationale concurrentiepositie van Nederlandse 
bedrijven is de koers van de euro. 

2p 10 Komt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in gevaar 
door een daling of door een stijging van de koers van de euro? Verklaar het 
antwoord.  
 
Hieronder staan enkele economische ontwikkelingen die invloed hebben op de 
internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. 
1 De arbeidskosten stijgen in Nederland sneller dan in het buitenland. 
2 De inflatie is in Nederland gedaald tot onder de gemiddelde inflatie in 

Europa. 
3 De investeringen in infrastructuur zijn in Nederland de afgelopen jaren 

afgenomen. 
4 De scholingsgraad van de beroepsbevolking blijft in Nederland achter bij die 

in Amerika. 
5 De vennootschapsbelasting is in Nederland enkele keren verlaagd.  

2p 11 Door welke ontwikkeling(en) wordt de internationale concurrentiepositie van 
Nederlandse bedrijven sterker? 
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Opgave 4 
 
Leuke dingen voor de mensen 
In een land heeft de overheid door minder gunstige economische 
omstandigheden jarenlang bezuinigd op haar uitgaven. Het gaat nu weer beter 
met de economie en om de kwaliteit van de overheidsdiensten te handhaven, 
vindt de regering het hoog tijd om de ambtenarensalarissen te verhogen. Ook 
probeert de regering studeren aantrekkelijker te maken door de 
studiefinanciering te verhogen. Door deze maatregelen stijgt weliswaar het 
financieringstekort maar dat wordt door de regering voor lief genomen. Sommige 
economen merken op dat dit beleid invloed zal hebben op het economisch 
herstel. 
 
Van dit land zijn over 2008 de onderstaande gegevens bekend. 
 
 € 

(miljard) 
% 

(nationaal product) 
financieringstekort 10 5 
staatsschuld (31 december 2008)  120 
aflossing staatsschuld 8  
rente staatsschuld 16  
ambtenarensalarissen 50  
studiefinanciering  30  

 
1p 12 Welk gegeven in de tabel behoort tot de overheidsconsumptie? 

 
2p 13 Is in dit land in 2008 het begrotingstekort groter dan, kleiner dan of gelijk aan 

het financieringstekort? Verklaar het antwoord. 
 

2p 14 Bereken de staatsschuld in dit land per 31 december 2008. 
 
De bedoelde economen wijzen erop dat een stijgend financieringstekort leidt tot 
een …(1)… van de overheid op de vermogensmarkt waardoor de rente …(2)… 
kan worden. De financieringslasten van de bedrijven kunnen daardoor …(3)… 
zodat de bedrijfsinvesteringen worden …(4)…, hetgeen kan leiden tot een 
…(5)… van het economisch herstel. 

2p 15 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) groter aanbod / grotere vraag 
bij (2) hoger / lager 
bij (3) dalen / stijgen 
bij (4) afgeremd / gestimuleerd 
bij (5) versnelling / vertraging 
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Opgave 5 
 
Meer werk door minder wig 
Met het oog op de ontwikkeling van de werkgelegenheid mogen van de regering 
de loonkosten per eenheid product in ons land niet te sterk stijgen. De regering 
kan dat onder andere op de volgende manieren bevorderen: 
− ze neemt zelf maatregelen ter verkleining van de wig; 
− ze stimuleert bedrijven tot het doen van diepte-investeringen. 
 
Mevrouw Hellings kreeg van haar werkgever het onderstaande loonoverzicht. 
Op het loonoverzicht is niet vermeld dat de werkgever maandelijks zelf ook nog 
een bedrag van € 840 aan sociale premies voor mevrouw Hellings moet betalen. 
 
bruto maandloon   € 2.465 
inhoudingen: loonheffing € 488  
 sociale premies € 263  
   €    751 
netto maandloon   € 1.714 

 
2p 16 Hoe groot is in het geval van mevrouw Hellings het bedrag van de wig? Kies een 

van de onderstaande antwoorden. 
− € 751 
− € 840 
− € 874 
− € 1.103 
− € 1.591 
 
Een verkleining van de wig kan leiden tot een daling van zowel de 
conjunctuurwerkloosheid als de structuurwerkloosheid. Hieronder staan in 
willekeurige volgorde enkele economische verschijnselen. 
− De consumptieve bestedingen stijgen. 
− De arbeidskosten dalen. 
− De besteedbare inkomens stijgen. 
− De breedte-investeringen stijgen. 

2p 17 Welk verschijnsel moet in het onderstaande schema bij (a), (b), (c) en (d) 
worden ingevuld om twee correcte economische redeneringen te krijgen? 

de inhoudingen op de 
brutosalarissen dalen 

 de werkgeverspremies sociale 
verzekeringen dalen 

   
(a)  (c) 

   
(b)  (d) 

   
de conjunctuurwerkloosheid daalt  de structuurwerkloosheid daalt 
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Het beleid gericht op stimulering van diepte-investeringen lijkt op het eerste 
gezicht in strijd met het doel de werkloosheid terug te dringen. 

2p 18 Leg uit hoe diepte-investeringen kunnen bijdragen aan een daling van de 
werkloosheid. 
 
 

Opgave 6 
 
Popartiesten willen lagere btw 
Meer dan duizend popartiesten hebben een petitie ondertekend tegen de 
toepassing van het hoge btw-tarief op cd’s. Onlangs werd de petitie aangeboden 
aan de Europese Commissie in Brussel. De handtekeningenactie was een 
initiatief van de branchevereniging van de internationale muziekindustrie. In 
Nederland geldt voor cd’s het hoge btw-tarief van 19%. Boeken met songteksten 
daarentegen vallen onder het lage tarief van 6%. Dit tarief is onder andere 
ingesteld om culturele uitingen te ontzien. Onderzoek toonde aan dat ieder 
procent prijsdaling van de verkoopprijs van cd’s leidt tot stijging van de afzet met 
meer dan 1%. De consumentenprijs van een cd bedraagt in Nederland 
gemiddeld € 19,90. 
 
De btw op cd’s is een …(1)… belasting. Songtekstboeken worden door de 
overheid blijkbaar gezien als een …(2)…. 

2p 19 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen. 
bij (1) directe / indirecte 
bij (2) bemoeigoed / collectief goed 
 
De Nederlandse overheid wijst een btw-verlaging voor cd’s af, omdat volgens de 
opvatting van het Ministerie van Financiën de btw-opbrengst uit cd-verkopen 
daardoor zal afnemen. 
 

2p 20 Bereken hoeveel het btw-bedrag op een cd gemiddeld daalt bij een verlaging 
van het btw-tarief van 19% naar 6%. 
 

2p 21 Onder welke voorwaarde leidt de btw-verlaging tot een lagere btw-opbrengst 
voor de overheid? 
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Opgave 7 
 
Wordt de arbeidsmarkt te krap? 
In 2006 en 2007 was er in Nederland sprake van een sterke groei van het 
nationale product. Dat kwam volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) door de 
hogere koopkracht van gezinnen, de groeiende export en de toegenomen 
aanschaf van kapitaalgoederen door bedrijven. De vraag naar arbeid steeg in 
2006 en 2007 aanzienlijk sneller dan de beroepsbevolking. De werkloosheid 
nam in snel tempo af (zie figuur: 2008 heeft betrekking op het eerste kwartaal). 
Gevreesd werd dat er zo veel spanning op de arbeidsmarkt zou ontstaan dat de 
Nederlandse concurrentiepositie ernstig zou verslechteren. Een econoom stelde 
in dat verband: ‘Het is dringend noodzakelijk dat de arbeidsmarkt van Nederland 
opengesteld wordt voor werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese 
Unie (EU)’.          
 
geregistreerde werkloosheid 
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Legenda:

personen (linkeras)
procenten (rechteras)  

 
De cijfers in de figuur zijn niet gecorrigeerd voor het seizoen. Seizoeninvloeden 
hebben in het eerste kwartaal van een jaar altijd een negatieve invloed op de 
vraag naar arbeid. Stel dat het werkloosheidscijfer van het eerste kwartaal van 
2008 wordt aangepast voor seizoeninvloeden. 

2p 22 Wordt door die aanpassing de staaf voor het eerste kwartaal van 2008 langer, 
korter of blijft die gelijk? Verklaar het antwoord. 
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Hieronder staan de economische bestedingscategorieën. 
− particuliere consumptie 
− particuliere investeringen 
− overheidsbestedingen 
− uitvoer 
− invoer 

2p 23 Welke bestedingscategorie(ën) heeft (hebben) volgens het CPB bijgedragen aan 
de groei van de Nederlandse economie in 2006-2007? 
 
In 2006 bedroeg de beroepsbevolking in Nederland 7.454.545 personen. 

2p 24 Bereken de omvang van de beroepsbevolking in Nederland in 2007. 
 

2p 25 Leg uit dat het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor buitenlandse 
werknemers de concurrentiepositie van Nederland veilig kan stellen. 
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Opgave 8 
 
Kopers en verkopers op de kopermarkt 
Koper is een belangrijk metaal doordat het diverse industriële toepassingen 
kent. Een verandering van de koperprijs kan voor een groot aantal bedrijven 
ingrijpende gevolgen hebben. Een stabiele kopermarkt zou voor die bedrijven 
dan ook wenselijk zijn. In de praktijk schommelt de koperprijs echter en dat zorgt 
voor veel onzekerheid. 
 
De prijs van koper komt tot stand op basis van vraag en aanbod. Op een 
bepaald moment zijn van de kopermarkt de volgende gegevens bekend 
(één ton = 1.000 kilogram). 
 

prijs 
(€ per ton) 

vraag 
(tonnen) 

aanbod 
(tonnen) 

180 100.000 40.000 
220 80.000 60.000 
260 60.000 80.000 
300 40.000 100.000 

 
2p 26 Is in de tekst het begrip markt in concrete of in abstracte zin gebruikt? Verklaar 

het antwoord.  
 

2p 27 Teken in de uitwerkbijlage de vraag- en aanbodlijn en geef met een stippellijn 
aan welke prijs tot stand komt. 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. Daarin staan enkele ontwikkelingen die de 
kopermarkt beïnvloeden. 

3p 28 Vul die tabel in. 
 
Stel dat marktpartijen en overheden overeengekomen zijn dat de koperprijs per 
ton koper maximaal € 260 en minimaal € 220 mag zijn. Om dit doel te bereiken, 
is er een buffervoorraad van koper aangelegd. Op een gegeven moment dreigt 
de koperprijs door marktontwikkelingen boven de € 260 per ton te komen. 

2p 29 Zal in die situatie de buffervoorraad toenemen of afnemen? Verklaar het 
antwoord. 
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Opgave 9 
 
Conjunctuur in de krant 
Een havo-5 groep krijgt in de economieles de opdracht krantenartikelen te 
verzamelen met informatie over de conjuncturele situatie in Nederland. Die 
opdracht levert onder andere de onderstaande krantenkoppen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 30 Welke krantenkop kan / krantenkoppen kunnen er op duiden dat de Nederlandse 
conjunctuur aan het verbeteren is? 
 
 

kop 1 
Bedrijfsleven schrapt 40.000 banen

kop 2 
Import van Nederland stijgt laatste maand sterk

kop 4 
Export Nederlandse bedrijven in de lift

kop 5 
Nederlandse bedrijven zien hun voorraden snel groeien

kop 6 
Vraag naar arbeid in Nederland neemt toe

kop 3 
Vertrouwen Nederlandse consument in economie neemt toe

einde  923-0231-a-HA-1-o* 
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economie 1 HAVO oud programma                                            2009-1 
 

uitwerkbijlage 
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 28 Geef in de cellen 1 tot en met 5 aan of daar vraaglijn of aanbodlijn moet worden 
ingevuld. 
Geef in de cellen 6 tot en met 10 aan of daar daling of stijging moet worden 
ingevuld. 
 

invloed op de kopermarkt
 
 
   ontwikkeling 

Deze ontwikkeling leidt 
tot een verschuiving 
van de vraaglijn / 
aanbodlijn. 

Deze ontwikkeling 
leidt tot een daling / 
stijging van de 
koperpijs. 

Speculanten gokken op 
prijsstijgingen en leggen extra 
kopervoorraden aan. 

1 6 

De wereldeconomie laat een 
sterke groei zien. 

2 7 

Nieuwe technieken maken het 
mogelijk om moeilijk winbare 
kopervoorraden te exploiteren. 

3 8 

Koperverwerkende bedrijven gaan 
kunststoffen als alternatief voor 
koper gebruiken. 

4 9 

Speciale recyclingbedrijven 
ontwikkelen nieuwe technieken om 
koper terug te winnen uit afval. 

5 10 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  923-0231-a-HA-1-u* 
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 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 24 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Werkt de arbeidsmarkt? 
Een van de problemen van de Nederlandse arbeidsmarkt is de gebrekkige 
aansluiting tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid. Dat blijkt 
onder andere uit het tegelijkertijd bestaan van werkloosheid en vacatures. De 
onderstaande figuur illustreert deze aansluitingsproblemen. In deze figuur staan 
voor de periode 1994-2004 de werkloosheid en het aantal vacatures 
weergegeven in procenten van de beroepsbevolking.  
 

3
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Uit de figuur is af te lezen dat een daling van het werkloosheidspercentage in 
een jaar meestal gepaard gaat met een stijging van het vacaturepercentage. 

1p 1 In welk jaar of in welke jaren is ten opzichte van het voorafgaande jaar zowel het 
werkloosheidspercentage als het vacaturepercentage gedaald?  
 
Stel dat de overheid maatregelen zou hebben genomen waardoor de 
frictiewerkloosheid in 2004 zou zijn teruggedrongen. 
 

2p 2 Noem een maatregel waarmee de frictiewerkloosheid kan worden 
teruggedrongen. Licht het antwoord toe. 
 

2p 3 Verschuift het punt van 2004 in de figuur door deze maatregelen volgens pijl A, 
pijl B of pijl C? Verklaar het antwoord. 
 
De aansluiting tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid kan 
worden verbeterd door een toename van de mobiliteit van arbeid.  

2p 4 Leg uit hoe door een vergroting van het verschil tussen de hoogte van 
bijstandsuitkeringen en de hoogte van het minimumloon de mobiliteit van arbeid 
kan toenemen. 
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Zowel de overheid als het bedrijfsleven kan maatregelen nemen om de 
geografische mobiliteit van arbeid te vergroten. 

2p 5 Noem een maatregel die bedrijven kunnen nemen om de geografische mobiliteit 
van arbeid te vergroten. Licht de werking van deze maatregel toe. 
 
 

Opgave 2 
 
Conjunctureel herstel in fasen 
De conjuncturele ontwikkeling in Nederland is sterk afhankelijk van de 
internationale conjunctuur. Daarop heeft Nederland nauwelijks invloed en 
daarom voert de Nederlandse overheid vrijwel geen conjunctuurbeleid.  
 
Als de Nederlandse economie in een dal zit, moet het herstel dus vooral uit het 
buitenland komen. Zo’n conjunctureel herstel verloopt vaak volgens een vast 
patroon (zie schema). In fase 1 neemt de export toe, doordat Nederland 
profiteert van economische groei bij de handelspartners. In fase 2 stijgen ook de 
particuliere investeringen en de particuliere consumptie. Vervolgens nemen in 
fase 3 ook de overheidsbestedingen toe.  
 

fase 1 fase 2 fase 3 
toename export ook toename investeringen en 

consumptie 
ook toename 
overheidsbestedingen 

beperkte stijging 
nationaal inkomen 

stijging nationaal inkomen gelijk 
aan trendmatige groei  

sterke stijging nationaal 
inkomen 

 
Als de economische groei stagneert, doet de Nederlandse overheid meestal een 
oproep de loonkostenstijging te beperken. 

2p 6 Leg uit hoe in fase 1 een beperking van de loonkostenstijging in Nederland de 
economische groei in Nederland kan bevorderen. 
 
De toename van de export in fase 1 heeft een multiplierwerking. 

2p 7 Leg deze multiplierwerking uit. 
 

2p 8 Leg uit hoe in fase 2 het overheidstekort kan afnemen. Betrek in het antwoord 
zowel de inkomsten als de uitgaven van de overheid. 
 
Als de conjunctuur zich herstelt, neemt de kans op bestedingsinflatie toe. 

2p 9 Door welke ontwikkeling in fase 2 wordt de kans op overbesteding afgeremd? 
Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Kleine verschillen, grote verschillen 
In Nederland zijn de inkomensverschillen bij de secundaire inkomens kleiner 
dan bij de primaire inkomens. Deze inkomensnivellering wordt veroorzaakt door 
overheidsingrijpen.  
 

2p 10 Noem een voorbeeld van overheidsingrijpen waardoor de inkomensverschillen 
bij de secundaire inkomens kleiner worden dan bij de primaire inkomens. Licht 
de nivellerende werking van dit voorbeeld toe. 
 
In figuur 1 staat de secundaire inkomensverdeling van Nederland weergegeven. 
Daarin is de Nederlandse bevolking naar hoogte van het secundaire inkomen 
verdeeld in vijf even grote inkomensgroepen, waarbij de eerste inkomensgroep 
het laagste inkomen heeft. 
 
figuur 1   
 
aandeel per inkomensgroep in het totale secundaire inkomen  
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Bij de secundaire inkomensverdeling wordt geen rekening gehouden met de 
gevolgen van indirecte belastingen. De indirecte belastingen bestaan uit btw en 
heffingen op bepaalde goederen zoals de accijns op tabak. De overheid wil het 
gebruik van deze goederen afremmen vanwege hun negatieve externe effecten.  
 

2p 11 Leg uit hoe er bij het roken van tabak sprake kan zijn van negatieve externe 
effecten. 
 

Pagina: 532Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1022-a-HA-2-o 5 lees verder ►►►

De heffingen worden opgesplitst in heffingen gericht op de leefstijl van 
consumenten (bijvoorbeeld accijns op alcohol en tabak) en heffingen gericht op 
het milieu (bijvoorbeeld accijns op motorbrandstof). In figuur 2 staat het aandeel 
per inkomensgroep in enkele indirecte belastingen weergegeven. 
 
figuur 2   
 
aandeel per inkomensgroep in de opbrengst van indirecte belastingen 
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De eerste inkomensgroep ontvangt 4,6% van het inkomen en betaalt 8,3% van 
de btw. De vijfde inkomensgroep ontvangt 41,5% van het inkomen en betaalt 
36,6% van de btw. 

2p 12 Geef een verklaring voor het feit dat de vijfde inkomensgroep relatief weinig btw 
betaalt. 
 
De derde en de vijfde inkomensgroep betalen allebei 21,3% van het totale 
bedrag aan leefstijlheffingen. 
 
Voor de derde inkomensgroep betekent dit dat die 1,7% van het secundaire 
inkomen aan leefstijlheffingen betaalt.  

2p 13 Ligt dit percentage voor de vijfde inkomensgroep hoger of lager? Verklaar het 
antwoord. 
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Opgave 4 
 
Handel met China 
De handel tussen China en de Europese Unie (EU) is de afgelopen jaren sterk 
gegroeid. De export van de EU naar China is echter veel minder sterk gegroeid 
dan de export van China naar de EU. Volgens werkgevers in de EU wordt de 
groei van de export van de EU naar China belemmerd door het beleid van de 
Chinese overheid. De werkgevers in de EU willen hierover een klacht indienen 
bij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. De werkgevers 
vinden dat de Europese Commissie beter voor de belangen van Europese 
bedrijven moet opkomen. 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
Jij werkt voor een Europese werkgeversorganisatie. Je wilt duidelijk maken dat 
het beleid van de Chinese overheid nadelige gevolgen heeft voor Europese 
bedrijven. Je hebt daarvoor de volgende informatie verzameld. 
− De koers van de Chinese munt, de yuan, wordt door de Chinese overheid 

laag gehouden. 
− China heeft al jaren een groot overschot op de betalingsbalans. 
− Vakbonden in China hebben een veel minder sterke onderhandelingspositie 

dan vakbonden in Europa. 
− Buitenlandse investeerders ondervinden in China veel tegenwerking. 
− In China is de arbeidsinkomensquote laag en zijn de belastingen op 

inkomens hoog. Slechts ongeveer de helft van het nationaal inkomen komt 
als netto-inkomen in handen van de burgers. 

− De milieueisen die de Chinese overheid aan bedrijven stelt, zijn veel minder 
streng dan in Europa. 

 
Jij schrijft namens de werkgeversorganisatie een brief naar een landelijk 
dagblad. Daarin dring je erop aan dat de Europese Commissie eist dat het 
economische beleid van China wordt aangepast. 
 
De brief begint als volgt: 
“Europese bedrijven zien in dat de concurrentie met China moet worden 
aangegaan. Maar dan moet er wel sprake zijn van eerlijke concurrentie. Tot nu 
toe wordt het Chinese bedrijfsleven te veel bevoordeeld door het beleid van de 
Chinese overheid. Het is van het grootste belang dat de Europese Commissie er 
op aandringt dat China de koers van de yuan vrij laat zweven.” 
 

6p 14 Schrijf het vervolg van de brief. 
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De manier waarop de betalingsbalanssituatie bij het vrijlaten van de 

wisselkoers van de yuan leidt tot een koersstijging van de yuan. 
b De manier waarop de koersstijging van de yuan de concurrentiepositie van 

de Europese bedrijven op de Chinese markt verbetert.  
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Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Een maatregel van de Chinese overheid waarmee, via de particuliere 

consumptie, de import van goederen uit Europa kan worden gestimuleerd. 
2 Het belang dat Europese bedrijven hebben bij vrije kapitaalexport van 

Europese bedrijven naar China. 
3 De wijze waarop de positie van vakbonden in China tot een kostenvoordeel 

van bedrijven in China kan leiden.  
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Armoedeval werpt drempels op 
Voor personen met een bijstandsuitkering is het niet altijd aantrekkelijk betaald 
werk te gaan verrichten, omdat dat nauwelijks financieel voordeel oplevert. Als 
iemand met een bijstandsuitkering betaald werk gaat verrichten, stijgt meestal 
het netto-inkomen. Maar daar staat tegenover dat allerlei voordelen verdwijnen. 
Te denken valt aan inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie, de 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en de vermindering van bijdragen in 
de kosten voor onderwijs, kinderopvang en ontspanning. Uiteindelijk gaat deze 
persoon er veel minder op vooruit dan de stijging van het netto-inkomen: dit 
wordt de armoedeval genoemd. De armoedeval werpt drempels op en 
belemmert daardoor de werking van de arbeidsmarkt. 
 
Piet uit Gaasterzijl is een alleenstaande ouder met twee kinderen. Piet ontvangt 
een bijstandsuitkering. Piet overweegt betaald werk te gaan verrichten en heeft 
de onderstaande informatie verzameld (alle bedragen in euro’s per maand). 
 
 met bijstandsuitkering met betaald werk 
netto-inkomen 1.005 1.208 
huursubsidie 42 0 
gemeentelijke heffingen 0 22 
eigen bijdrage aan onderwijs, 
kinderopvang, ontspanning 12 120 

 
De regering wil het voor personen met een uitkering aantrekkelijker maken om 
betaald werk te gaan verrichten, onder andere door de armoedeval te 
verkleinen. Daarom overweegt de regering de volgende maatregelen te nemen: 
− een aanpassing van inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie; 
− een verhoging van de arbeidskorting (= een korting op het te betalen bedrag 

aan inkomstenbelasting voor personen met betaald werk). 
Een oppositiepartij is het niet eens met de voorgestelde verhoging van de 
arbeidskorting. Een woordvoerder van de oppositiepartij zegt: “Een verhoging 
van de arbeidskorting is onnodig duur doordat deze maatregel niet uitsluitend 
ten goede komt aan de doelgroep.” 
 
Het netto-inkomen van Piet stijgt met € 203 als hij betaald werk gaat verrichten. 

2p 15 Bereken hoeveel euro Piet daarvan uiteindelijk overhoudt. 
 

2p 16 Werpt de armoedeval drempels op aan de aanbodkant of aan de vraagkant van 
de arbeidsmarkt? Verklaar het antwoord. 
 

2p 17 Moet de regering de inkomensafhankelijke regelingen meer of minder 
inkomensafhankelijk maken als de armoedeval moet worden verkleind? Verklaar 
het antwoord. 
 

2p 18 Wie profiteren volgens de woordvoerder van de oppositiepartij ten onrechte van 
een verhoging van de arbeidskorting?
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Opgave 6 
 
De horeca in Nederland 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vier statistieken, waarin gegevens over 
de bedrijfstak horeca (hotels, restaurants en cafés) in Nederland worden 
vergeleken met gegevens over de totale Nederlandse economie. Naar 
aanleiding van deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
Op 1 januari 2003 bedroeg het aantal vacatures in de horeca 7.000. 

2p 19 Bereken het aantal vacatures in de horeca op 31 december 2003. 
 
Uit de statistieken kan onder andere de ontwikkeling van het reële gemiddelde 
cao-loon in de horeca worden afgeleid.  

2p 20 Bereken hoeveel procent het reële gemiddelde cao-loon in de horeca in 2001 
hoger was dan in 2000. 
 

2p 21 Noem een statistiek waaruit blijkt dat in 2002 in de horeca, in vergelijking met de 
totale Nederlandse economie, naar verhouding meer in deeltijd werd gewerkt. 
Verklaar het antwoord. 
 
Karien leest uit de statistieken af dat in 2003 ten opzichte van 2002 de 
arbeidsmarkt voor de horeca is verruimd. 

2p 22 Noem een statistiek waaruit deze verruiming van de arbeidsmarkt kan worden 
afgeleid. Licht het antwoord toe. 
 
Stel dat in 2002 het gemiddelde cao-maandloon van een horecawerknemer 
€ 1.600 bedroeg.  

2p 23 Bereken het gemiddelde cao-maandloon van een horecawerknemer in 2003. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
De strijd tegen arbeidsongeschiktheid 
Volgens de regering is het aantal arbeidsongeschikten in Nederland te groot. In 
2006 is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen 
door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Door de WIA is het 
voor werknemers moeilijker geworden een arbeidsongeschiktheidsuitkering te 
krijgen. Bovendien worden werkgevers gestimuleerd er voor te zorgen dat 
werknemers niet arbeidsongeschikt worden. De onderstaande tabel geeft 
informatie over het aantal WAO’ers in de periode 1999-2003. 
 

 instroom in de WAO uitstroom uit de WAO aantal WAO’ers 
per 31 december 

 totaal in % *) totaal totaal  in % *) 
mannen      

1999 43.600 1,0 45.440 438.100 10,4 
2000 44.600 1,0 46.190 436.510 10,2 
2001 45.830 1,1 46.840 435.500 10,1 
2002 40.110 0,9 44.460 431.150 9,9 
2003 32.760 0,8 44.550 419.360 9,6 

vrouwen      
1999 50.420 1,8 32.240 306.940 10,8 
2000 53.360 1,8 33.100 327.200 11,2 
2001 55.450 1,9 34.520 348.130 11,6 
2002 48.930 1,6 35.530 361.530 11,8 
2003 34.720 1,1 36.990 359.260 11,3 

*) van de mannelijke, respectievelijk de vrouwelijke beroepsbevolking 
 
Een, in verhouding tot het aantal werkenden, groot aantal arbeidsongeschikten 
heeft via de wig een negatieve invloed op de internationale concurrentiepositie 
van Nederland. 

2p 24 Geef een verklaring voor die negatieve invloed. 
 
Enkele oorzaken van uitstroom uit de WAO zijn: 
− een arbeidsongeschikte wordt na herkeuring arbeidsgeschikt verklaard; 
− een arbeidsongeschikte vindt (aangepast) werk waardoor de WAO-uitkering 

overbodig wordt.  
1p 25 Noem een andere oorzaak van uitstroom uit de WAO.  

 
2p 26 Bereken het aantal WAO-uitkeringen aan vrouwen per 31 december 1998. 

 
1p 27 In welk jaar of in welke jaren stijgt de instroom van het aantal mannen in de 

WAO zowel absoluut als relatief? 
 

2p 28 Is de vrouwelijke beroepsbevolking in 2000 groter of kleiner dan in 1999? 
Verklaar het antwoord op basis van de instroomgegevens zonder berekening. 
 

einde  947-1022-a-HA-2-o* 

Pagina: 538Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



947-1022-a-HA-2-b 

Bijlage HAVO 

2009 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Informatieboekje 

 

tijdvak 2

Pagina: 539Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1022-a-HA-2-b 2 lees verder ►►►

Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1  
 
ontstane en vervulde vacatures 
 
in de horeca 
 ontstane vacatures vervulde vacatures 
2000 59.000 60.000 
2001 67.000 67.000 
2002 54.000 55.000 
2003 42.000 44.000 

 
in Nederland 
 ontstane vacatures vervulde vacatures 
2000 945.000 924.000 
2001 870.000 911.000 
2002 668.000 708.000 
2003 597.000 620.000 

 
 
statistiek 2 
 
prijspeil   
 

20012000 2002 2003

indexcijfers

legenda:
consumentenprijsindex (CPI)
prijsindex horeca

120

115

110

105

100
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100

100
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104,2

107,6

112,8
115,5

109,9
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statistiek 3 
 
lonen: gemiddelde cao-lonen (nominaal) 
 eenheid 2000 2001 2002 2003 
horeca indexcijfer 100 106,5 104,8 110,6 
Nederland indexcijfer 100 107,1 110,5 114,7 

 
lonen: gemiddelde incidentele loonontwikkeling (nominaal) 
 eenheid 2000 2001 2002 2003 
horeca mutatie* 0,1 0,1 −4,4 1,9 
Nederland mutatie* 0,9 0,9 −0,7 0,9 
* in procenten van het gemiddelde loon ten opzichte van het voorafgaande jaar 

 
 
statistiek 4   
 
werkgelegenheid horeca 
 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

2003

2002

2001

2000

x 1.000

legenda:
personen
arbeidsjaren

149,3

150,0

157,6
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werkgelegenheid Nederland 
 

0 2.0001.000 3.000 4.000 5.000 7.0006.000 8.000

2003
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x 1.000
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arbeidsjaren
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 24 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1  
 
Horeca uitgerookt? 
De Nederlandse overheid probeert de consumptie van rookwaren, zoals 
sigaretten, shag en sigaren, te beïnvloeden. Zo mogen jongeren geen 
rookwaren kopen en bestaat er een reclameverbod. Ook heft de overheid 
accijnzen, die worden doorberekend en daardoor leiden tot hogere 
consumentenprijzen voor rookwaren. 
Het laatste wapenfeit is de invoering van een rookverbod in de horeca op 
1 juli 2008. Het rookverbod in de horeca is een beleidsmaatregel om 
werknemers een gezonde werkplek te bieden, de consumptie van rookwaren te 
verminderen en de volksgezondheid te bevorderen. De Minister van 
Volksgezondheid heeft toegezegd dat het rookverbod een jaar na invoering 
geëvalueerd zal worden en dat hij van de bevindingen verslag zal doen aan de 
Tweede Kamer. Om deze maatregel te onderbouwen, heeft de Minister een 
economisch onderzoeksbureau een kosten-batenanalyse laten opstellen met 
betrekking tot het rookverbod in de horeca. Enkele conclusies van dit onderzoek 
zijn in bron 4 weergegeven. 
 
De leerlingen in een havo 5 klas discussiëren over het overheidsbeleid dat 
probeert het roken te verminderen. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 
− Eva: “Als de overheid de accijns op alle rookwaren met een zelfde 

percentage verhoogt, zal de gevraagde hoeveelheid van een pakje 
sigaretten sterker afnemen dan die van een pakje shag.”   

 
− Steffie: “Als de consumentenprijzen van rookwaren stijgen, treedt er een 

substitutie-effect op tussen de vraag naar een pakje sigaretten en de vraag 
naar een pakje shag.” 

 
− Victor: “De vermindering van de gevraagde hoeveelheid sigaretten als 

gevolg van het rookverbod in de horeca, kan de overheid óók bereiken door 
te zorgen dat de prijs van een pakje sigaretten 40% hoger wordt.”  

 
Gebruik bron 1 bij de vragen 1 en 2. 

2p 1 Geef met behulp van bron 1 een argument voor de bewering van Eva. 
 

2p 2 Leg met behulp van bron 1 de bewering van Steffie uit.  
 
Combineer bronnen 1 en 2 bij vraag 3. 

2p 3 Laat met behulp van een berekening zien dat Victor gelijk heeft. 
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De docent economie neemt vervolgens de bewering van Victor als uitgangspunt. 
Hij stelt dat deze vermindering van de gevraagde hoeveelheid zal leiden tot een 
afname van het consumentensurplus. Hij geeft de leerlingen de opdracht deze 
afname te arceren in een figuur met de vraaglijn uit bron 2. In bron 3 staan vier 
varianten van uitwerkingen van deze opdracht door leerlingen.  

2p 4 Welke leerling heeft de opdracht van de docent juist uitgevoerd? 
Licht de keuze toe. 
 
Het rookverbod in de horeca houdt veel mensen bezig. Er zijn voordelen en 
nadelen. Hieronder worden enkele partijen genoemd, die te maken kunnen 
krijgen met gevolgen van de instelling van het rookverbod: 
− de collectieve sector; 
− de ziektekostenverzekeraars; 
− vakbonden voor horecapersoneel. 
 
Gebruik bron 4. 

4p 5 Kies de positie van een van deze drie betrokken partijen en beschrijf vanuit dat 
standpunt een voordeel en een nadeel van het rookverbod in de horeca. Maak 
in de beschrijving minstens één keer gebruik van bron 4.  
Gebruik maximaal 50 woorden. 
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Opgave 2  
 
Rekenen in de file 
 

Van onze verslaggeefster (2008) 
Den Haag – In de discussie rond de kilometerheffing is de minister van Verkeer en 
Waterstaat duidelijk. Uiterlijk in 2011 wil hij een heffing per gereden kilometer 
invoeren die het aantal files laat afnemen. De tarieven zullen afhankelijk worden van 
tijd, plaats, verbruik en milieuclassificatie van de auto. Milieuclassificatie vindt plaats 
op basis van de mate waarin de weggebruiker bijdraagt aan milieuverontreiniging en 
onveiligheid.  
Op die manier draagt deze maatregel ook bij aan een duurzame ontwikkeling van de 
Nederlandse economie, aldus de minister.  
De Belastingdienst gaat de heffing innen. Als de heffing effectief is zullen 
automobilisten  kiezen om eerder of later van huis te vertrekken, thuis te blijven 
werken of dichter bij het werk te gaan wonen. Houders van buitenlandse kentekens 
zullen in Nederland jaarlijks een vergunning moeten kopen tegen een vaste prijs, 
ongeacht het aantal kilometers dat ze in ons land rijden. 

 
 
Met deze kilometerheffing wordt niet het bezit van een auto belast, maar het 
gebruik. Bij de invoering van deze heffing zullen de motorrijtuigenbelasting (mrb) 
en de aanschafbelasting op auto’s (bpm) verdwijnen. Vaste lasten maken zo 
plaats voor variabele lasten. Tegenstanders van de kilometerheffing menen dat 
in de huidige situatie, vóór de invoering van de kilometerheffing, het gebruik van 
de auto al fors wordt belast. 
 

1p 6 Noem een belasting waaraan automobilisten, in de huidige situatie, méér 
betalen naarmate ze de auto méér gebruiken.  
 

2p 7 Leg uit dat bovenstaand voorstel voor de kilometerheffing gezien kan worden als 
een vorm van prijsdiscriminatie. 
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De voorstellen van de minister roepen uiteenlopende reacties op. Zo is de 
vereniging ‘Groene Wielen’ gematigd positief. Zij denkt dat een kilometerheffing 
uiteindelijk ook bijdraagt aan het bevorderen van duurzame economische groei. 
In een flyer heeft Groene Wielen haar redenering samengevat. De zes 
onderstaande zinnen vormen samen die redenering: 
1 De overheid voert de voorgestelde kilometerheffing in. 
2 De vraag naar autobrandstoffen daalt. 
3 Het gebruik van de auto wordt duurder. 
4 De olievoorraden slinken minder snel. 
5 Het gebruik van de auto zal afnemen.  
6 Duurzame economische groei wordt bevorderd. 
 
Gebruik bron 5. 

2p 8 Maak die redenering van de vereniging Groene Wielen. Zet daartoe de 
bovenstaande nummers in een juiste volgorde van oorzaak en gevolg.  
Begin met 1. 
 
Camiel Wagenmakers is verheugd over het voorstel van de minister: invoering 
van een kilometerheffing op basis van milieuclassificatie (bron 6) in combinatie 
met het afschaffen van de mrb en de bpm. Afhankelijk van het aantal kilometers 
dat automobilisten jaarlijks rijden, gaan zij na in voering van dit voorstel meer of 
minder betalen. 
Al jaren rijdt Camiel in een Volksauto Wave met benzinemotor, gemiddeld 
12.000 kilometers per jaar. Hij overweegt een nieuwe auto te kopen.  
 
Gebruik bronnen 6 en 7. 

2p 9 Bereken op basis van deze bronnen of het voorstel van de minister voor Camiel 
financieel voordelig of nadelig is, bij aanschaf en gebruik van een nieuwe auto 
van hetzelfde merk en type. 
 
Er zijn ook afwijzende reacties op de plannen van de minister. Hieronder volgen 
er twee. 
1 “Deze verschuiving in de belastingen en heffingen op auto’s gaat ons 

buitenlandse klanten kosten”, zegt Paul Pieck, eigenaar van een groot 
pretpark in het oosten van Nederland. 

2 “Slecht voor de handel in tweedehands auto’s”, aldus Jo Karmans (bron 8). 
 

2p 10 Verklaar het standpunt van Paul Pieck. 
 
Gebruik bron 8. 

2p 11 Beschrijf de redenering van Jo Karmans, die zegt dat afschaffing van de bpm 
nadelig is voor de handel in tweedehands auto’s. 
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Opgave 3 
 
Hoe reëel wordt de crisis? 
De kredietcrisis ontstond in de Verenigde Staten op de huizenmarkt. 
Huizenbezitters en hypotheekbanken raakten vanaf 2006 in de problemen door 
stijging van de rente. Het vertrouwen tussen banken onderling en het 
vertrouwen in het monetaire systeem namen sterk af. Een aantal banken kwam 
in financiële nood. Sommige konden met staatsgaranties overeind gehouden 
worden. Andere gingen failliet. Een crisis in de monetaire economie kan leiden 
tot een crisis in de reële economie. 
De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, 
verlaagde vanaf september 2007 herhaaldelijk de rente: uiteindelijk tot een 
historisch laag tarief van 0,25% in december 2008. De Fed probeerde daarmee 
een crisis in de reële economie te voorkomen en de economische groei te 
stimuleren. 
 

2p 12 Leg uit hoe een renteverlaging de economische groei kan stimuleren.  
 
Economen waren het niet met elkaar eens over de ernst van de kredietcrisis en 
de gevolgen voor de economie. Er ontstond een economendebat, zoals te zien 
is in bron 9. 
 
Gebruik bronnen 9 en 10. 

2p 13 Leg uit hoe de kredietcrisis, ook bij een constante maatschappelijke 
geldhoeveelheid, kan leiden tot méér werkloosheid. Gebruik in de uitleg de 
verkeersvergelijking van Fisher. 
 
Gebruik bronnen 9 en 11. 

3p 14 Maak van de volgende zinnen een juiste economische redenering die aansluit bij 
de visie van Kroegman. 
Particuliere beleggers hebben ook in Nederland de schrik te pakken van de 
kredietcrisis. Beleggingen met een hoger risico, zoals .......(1)......, werden in 
2007 verkocht. Volgens DNB is het totale saldo op spaartegoeden daardoor in 
2007 gestegen met ....(2)..... In 2008 hebben veel banken de spaarrente 
......(3)......, omdat zij moeite hebben met het aantrekken van nieuw spaargeld. 
Kies uit: 
bij (1)  aandelen / obligaties 
bij (2)  4,77% / 5,04% / 5,22% 
bij (3)  verlaagd / verhoogd 
 
Gebruik bronnen 9 en 12. 

2p 15 Welke cartoon uit bron 12 illustreert het beste de redenering van Proest?  
Kies één van de drie cartoons en motiveer de keuze. 
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Opgave 4 
 
Maïs in de tank? 
In het voorjaar van 2008 stonden de onderstaande twee berichten in een krant. 
 
bericht 1 
 

Steeds vaker komen er berichten binnen over rellen in arme landen waar 
voedseltekorten ontstaan. In deze landen hebben veel mensen de grootste moeite 
om hun dagelijkse maaltijd bij elkaar te schrapen. Nu de prijzen van 
voedingsgewassen sterk stijgen, wordt dit nog moeilijker. Sommige economen 
spreken nu van ‘agflatie’: agrarische inflatie.  
De gemiddelde wereldprijs (dollars per bushel) van voedingsgewassen is in de 
periode augustus 2007 tot en met april 2008 met 45 procent gestegen en deze 
stijging heeft gevolgen voor de totale kosten van levensonderhoud van alle 
burgers.

 
 
bericht 2 
 

Biobrandstoffen lijken een bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van de 
milieuaantasting. Daarom heeft de Europese Unie (EU) besloten dat in 2010 meer 
dan 5% en in 2020 minstens 10% van alle brandstof ‘groen’ moet zijn. Van gewassen 
zoals maïs kan bio-ethanol gemaakt worden, ook wel biobrandstof genoemd. Deze 
biobrandstof wordt gemengd met benzine of diesel uit aardolie en aan de pomp 
verkocht. De huidige generatie auto’s kan probleemloos rijden op deze brandstof.

 
 
Gebruik bron 13 en bericht 1. 

2p 16 Bereken of de prijsstijging van maïs in de periode augustus 2007 – april 2008 
groter dan, kleiner dan of gelijk was aan de stijging van de gemiddelde 
wereldprijs van voedingsgewassen. 
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De prijs van maïs op de wereldmarkt kan veranderen door ontwikkelingen aan 
de vraagzijde en door ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de markt.  
Ter verklaring van de sterk gestegen prijzen van maïs op de wereldmarkt 
worden in publicaties de volgende factoren genoemd. 
a Het totale oppervlak landbouwgrond voor maïs in de wereld blijkt minder toe 

te nemen dan gedacht.  
b Het gebruik van maïs voor biobrandstoffen neemt toe. 
c In de snel rijker wordende landen als China en India stijgen de inkomens 

waardoor de bevolking meer voedsel kan kopen. 
d Een belangrijke maïsproducent als Australië kampt met grote droogtes. 
e Producenten van maïs slaan hun product op omdat ze denken op termijn 

een hogere prijs te kunnen ontvangen. 
f Er wordt in de Verenigde Staten van Amerika (VS) steeds meer bio-ethanol  

toegevoegd aan de autobrandstof. 
 

3p 17 Noteer voor elk van de zes bovenstaande factoren of de prijsverandering 
veroorzaakt wordt aan de vraagzijde of aan de aanbodzijde van de markt voor 
maïs.  
Doe het als volgt:  
a = …… 
b = …… 
etc. 
 
De prijsstijging van maïs heeft voor producenten en consumenten uit eurolanden 
minder gevolgen dan voor producenten en consumenten uit de VS. 
 
Gebruik bron 14. 

2p 18 Leg op basis van bron 14 uit waarom producenten van biobrandstof uit 
eurolanden relatief minder financieel nadeel hebben van de sterk stijgende prijs 
van maïs op de wereldmarkt dan hun concurrenten uit de VS. 
 
Gebruik bron 15 in combinatie met de berichten 1 en 2. 
De tekenaar vraagt in zijn cartoon aandacht voor het economisch dilemma 
waarin de rijke westerse landen en de arme ontwikkelingslanden verwikkeld zijn.  

2p 19 Beschrijf dit economisch dilemma met behulp van deze cartoon. 
Gebruik maximaal 50 woorden. 
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Opgave 5 
 
Olie op het (vredes)vuur?  
Vrijwel direct nadat het Afrikaanse land Sudan onafhankelijk wordt, breekt er 
een burgeroorlog uit. Het conflict wordt grimmiger als er enkele jaren later 
olievelden ontdekt worden. De strijdende partijen krijgen ruzie over de verdeling 
van de inkomsten uit oliewinning. 
Internationale organisaties, zoals de Afrikaanse Unie (AU) en de Verenigde 
Naties (VN), proberen al jaren tevergeefs te onderhandelen tussen de strijdende 
partijen. Inmiddels heeft de VN een vredesmacht naar Sudan gestuurd. 
 
Critici plaatsen vraagtekens bij het sturen van een vredesmacht. Zij denken dat 
het afkondigen van sancties tegen de Sudanese olie-export effectiever is. Het 
grootste deel van de inkomsten uit olie wordt namelijk rechtstreeks gebruikt voor 
de financiering van de burgeroorlog. 
 
Een econoom legt uit dat het afkondigen van sancties tegen de Sudanese olie-
export nadelig kan uitpakken voor de economie van Sudan: “In 2006 is het tekort 
op de lopende rekening van de betalingsbalans ten opzichte van 2005 al met 
24% toegenomen. Nu sancties tegen de olie-export afkondigen betekent dat dit 
tekort verder zal toenemen. Dit heeft weer gevolgen voor de wisselkoers van de 
Sudanese pond en voor de inflatie in Sudan. Zo zal een oplopend tekort op de 
lopende rekening van de betalingsbalans de economische groei van Sudan 
afremmen.” 
 
Gebruik bron 16. 

2p 20 Laat met een berekening zien dat het tekort op de lopende rekening van Sudan 
in 2006 ten opzichte van 2005 met 24% (afgerond) is toegenomen.  
 

2p 21 Leg uit hoe een oplopend tekort op de lopende rekening van Sudan kan leiden 
tot een daling van de wisselkoers van de Sudanese pond. 
 

2p 22 Leg uit hoe deze verandering van de wisselkoers, via een oplopende inflatie, de 
economische groei in Sudan kan afremmen. 
 
 

Pagina: 550Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1022-f-HA-2-o 10 lees verder ►►►

 

 
 
Darfur = de regio in Sudan waar het conflict zich voornamelijk afspeelt  
UN = United Nations (Verenigde Naties) 
AU = Afrikaanse Unie 
EU = Europese Unie 
Arab League = belangenbehartiger voor Arabische migranten in Europa 
Council of Elders = raad van oudsten 
 
Naar aanleiding van bovenstaande cartoon krijgt een medewerker van de 
Europese Unie (EU) de mogelijkheid te reageren in een actualiteitenprogramma. 
De vraag luidt: “Internationale organisaties zoals de VN, EU en de AU kunnen 
volgens de cartoon geen doorbraak forceren in Darfur. Is het conflict nu 
onoplosbaar?”  
De EU medewerker antwoordt: “Nee, wat opvalt is dat China als onderhandelaar 
ontbreekt in de cartoon! Ik weet zeker dat wij China kunnen overtuigen van de 
noodzaak om de strijdende partijen in Sudan onder druk te zetten, waardoor een 
vredesakkoord dichterbij komt. Ik zal u uitleggen hoe: ....” 
 
Gebruik bronnen 17 en 18. 

3p 23 Schrijf het vervolg van de reactie van de EU medewerker. Verwerk in deze 
reactie de onderstaande aspecten: 
− de reden waarom China de strijdende partijen in Sudan onder druk kan 

zetten; 
− de reden waarom de Europese Unie China onder druk kan zetten; 
− het verband tussen export en burgeroorlog. 
Gebruik maximaal 70 woorden. 
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Opgave 6 
 
Gebruik bronnen 19 en/of 20 bij alle vragen in deze opgave. 
 
Geldstromen in Europa 
Europese landen die in aanmerking willen komen voor lidmaatschap van de 
Europese Unie (EU) moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Met een 
aantal Oost-Europese landen heeft de EU recentelijk gesprekken gevoerd over 
toetreding. Deelname aan de EU is populair onder Oost-Europese landen omdat 
het lidmaatschap goede voorwaarden lijkt te scheppen voor economische groei. 
 
Bij het bestuderen van de economie van een land maken economen gebruik van 
modellen. De kringloopschema’s in de bronnen 19 en 20 vormen een 
modelmatige weergave van de economie van een Oost-Europees land dat 
onlangs is toegetreden tot de EU.  
De sectoren in dit schema worden met elkaar verbonden door ingaande en 
uitgaande geldstromen. Bij geldstromen waar geen bedrag staat aangegeven 
kan dit met behulp van de andere gegevens bepaald worden. De cijfers geven 
bedragen in miljarden euro’s weer. 
Export, import en lopende rekening hebben in dit model uitsluitend betrekking op 
goederen en diensten. 
 

1p 24 Noem de twee geldstromen waaruit blijkt dat de overheid in dit land gebruik 
maakt van productiefactoren. 
 

2p 25 Laat met een berekening zien dat het nationaal inkomen in dit land is gestegen 
na toetreding tot de EU. 
 

2p 26 Leg uit waarom de richting van de pijl ‘saldo lopende rekening’ na toetreding tot 
de EU is omgedraaid. 
 
Een kritische Oost-Europese econoom is van mening dat deelname aan de EU 
niet alleen maar economische voorspoed brengt. Hij waarschuwt voor een forse 
arbeidsmigratie die er op gang zal komen als de inwoners van dit land merken 
hoeveel meer ze kunnen verdienen door te werken in één van de rijkere  
EU-lidstaten. Deze arbeidsmigratie kan, volgens de econoom, wel eens nadelig 
zijn voor de economische groei op langere termijn.  
 

2p 27 Beschrijf een pijl tussen twee sectoren die zou kunnen worden toegevoegd om 
de gevolgen van de verwachte arbeidsmigratie te verwerken in het 
kringloopschema na toetreding tot de EU. 
Vermeld beginpunt, eindpunt en naam van deze pijl. 
 

2p 28 Leg uit waarom deze arbeidsmigratie nadelig kan zijn voor de economische 
groei op langere termijn in dit land. 
 
 

einde  947-1022-f-HA-2-o* 
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Opgave 1 
 
bron 1  gegevens over de vraag naar enkele rookwaren  

(in de uitgangssituatie) 
 
 prijs per pakje prijselasticiteit van de 

gevraagde hoeveelheid 
pakje sigaretten (25 stuks) 
 

€ 5,00 - 0,5 

pakje shag 50 gram (inclusief 
vloei) 1) 

 

€ 4,85 - 0,23 

1) uit 50 gram worden gemiddeld 50 sigaretten gemaakt 

 
 
bron 2  vraag en aanbod van pakjes sigaretten   
 
 

p

h

...

5

0 16 20

vraag

aanbod

Legenda:
p = prijs per pakje sigaretten (25 stuks)
h = hoeveelheid in sigaretten per vrager per dag

= vraag en aanbod in de uitgangssituatie
= vraag na invoering rookverbod
= aanbod na verhoging accijns  
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bron 3  vier leerlingantwoorden voor de afname van het 
consumentensurplus       

 

Steffie

...

5

0 16 20

p

h
Eva

...

5

0 16 20

p

h

Victor

...

5

0 16 20

p

h
Tim

...

5

0 16 20

p

h

   
bron 4 kosten-batenanalyse van een rookverbod in de horeca: 

een selectie van enkele effecten en de bedragen 
 
kosten 
effect voor omschrijving bedrag in 

€ miljoen 
rokers daling welbevinden  0,9 
horecaondernemers langere rookpauze rokende werknemers 0,0 
 omzetverlies niet bekend

omwonenden minder levendige binnenstad en 
overlast buitenrokers 

niet bekend

maatschappij hogere kosten pensioenen en AOW 20,6 
 hogere zorgkosten 20,3 
 lagere inkomsten accijnzen  8,5 
 
baten 
effect voor omschrijving bedrag in 

€ miljoen 
rokers gezondheidsschade rokers neemt af 103,5 
niet-rokers  geen rookoverlast niet bekend

 gezondheidsschade meeroken neemt af 17,6 
horecaondernemers minder productieverlies 0,9 
 minder brandschade 3,1 
maatschappij lagere ziektekosten  1,4  
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Opgave 2 
 
bron 5  flyer ‘Groene Wielen’ 
 

Word lid van Groene Wielen en steun ons
milieuvriendelijke autogedrag!

Het kan en moet 
groener op de weg
De olievoorraden zijn binnen enkele decennia
uitgeput. Onze generatie tast de �welvaart� aan
van de generatie in de toekomst. Dat mag niet
gebeuren! Wij pleiten voor een duurzame
economische groei. Niet zonder auto�s, maar wel
met minder verbruik van fossiele brandstoffen.

 
 
 
bron 6  voorstel voor een kilometerheffing per gereden kilometer per 

jaar naar milieuclassificatie  
 

classificatie bedrag per gereden kilometer classificatie bedrag per gereden kilometer

A € 0,02 D € 0,08 

B € 0,04 E € 0,17 

C € 0,05 F € 0,25 

A staat voor laagste milieuaantasting en F staat voor hoogste milieuaantasting 

 
 
bron 7  nieuwste model Volksauto Wave: prijzen en bedragen  
 

brandstof consumentenprijs 
(inclusief bpm en btw) 

btw bpm bpm op 
jaarbasis1) 

mrb per 
jaar 

classificatie

benzine € 17.750 € 2.260 € 3.590 € 359 € 541 C 

diesel € 22.500 € 2.685 € 5.680 € 568 € 1.204 D 

1) op basis van een gemiddelde gebruiksduur van deze auto van 10 jaar 
 
 
bron 8  interview in de Autowinnaar, maart 2008 
 
“Dit is niet mogelijk!”, aldus Jo Karmans van de brancheorganisatie 
Automobielbedrijven Nederland. “Als bij de invoering van de kilometerheffing de 
bpm in één klap wordt afgeschaft, zal dat de doodsteek zijn voor de handel in 
tweedehands auto’s. De bpm is een belasting die bij aanschaf wordt betaald. 
Wanneer de auto na een aantal jaren wordt verkocht, wordt de bpm als het ware 
‘meeverkocht’ aan de volgende eigenaar.”  
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De crisis wordt versterkt  
door het gedrag van 
mensen. Een gerucht dat 
een bank ziek zou zijn, 
lokt gedrag uit waardoor 
die bank juist ziek wordt. 

De kredietcrisis zal op  
korte termijn leiden tot  
een daling van de  
maatschappelijke 
geldhoeveelheid en dat  
zorgt uiteindelijk voor  
onvrijwillige werkloosheid. 
Op langere termijn zal  
door dalende prijzen de  
economie zich vanzelf 
weer herstellen. 

Op korte termijn is
deze kredietcrisis 
vooral nadelig voor 
bezitters van 
risicodragende 
beleggingen. 
Voor spaarders zitten 
er positieve en  
negatieve kanten aan 
de kredietcrisis. 

Opgave 3 
 
bron 9  een economendebat  
 
Proest Bootje Kroegman 
 

 
 
 
bron 10  verkeersvergelijking van Fisher 
 
M × V = P × Y 
 
M = maatschappelijke geldhoeveelheid 
V = omloopsnelheid van het geld  
P = prijsniveau  
Y = reëel nationaal product  
 
 
bron 11  uit een kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank (DNB) 
 
saldo inleg/aankopen door Nederlandse huishoudens per soort vermogen  
(2007 / miljarden euro’s)  
 1e 

kwartaal 
2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

totale hoeveelheid 
belegd vermogen per 
31-12-2007 

spaartegoeden + 2,7 + 7,8 + 1,1 + 0,2 246 
aandelen − 1,7 − 2,2 − 0,3 − 0,6   31 
obligaties + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,9   28 

 
 

Pagina: 557Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1022-f-HA-2-b 6 lees verder ►►►

bron 12 drie cartoons van Jos Collignon over de kredietcrisis 
 
cartoon 1  ‘Wachten op het instapmoment’ 

 
 
 
cartoon 2  ‘Ik denk dat ze ergens van zijn geschrokken’ 

 
 
 
cartoon 3  ‘Parade van het grootkapitaal’ 
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Opgave 4 
 
bron 13  prijsontwikkeling van maïs op de wereldmarkt  
 

mei-07

3,0

0

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

4,0 4,0 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2
4,5

5,0
5,5 5,6

6,0

jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mrt-08 apr-08

dollars
per bushel

 
 

bushel: een Engelse inhoudsmaat voor een hoeveelheid mais of tarwe 
 
 
bron 14  gemiddelde koers van de euro in Amerikaanse dollars 
 

2003

1

0

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

2004 2005 2006 2007 2008

dollars

1,13

1,24 1,24 1,26

1,37

1,51

 
 
 
bron 15  cartoon die een verbinding legt tussen bericht 1 en bericht 2 
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Opgave 5 
 
bron 16  lopende rekening betalingsbalans Sudan 
 
  export  import 

2005 + 28%  + 66% % verandering ten opzichte van 
voorafgaand jaar 2006 + 17% + 19% 
    
miljoen dollars 2006 5.657 8.074 

 
 
bron 17  uit een krant (november 2007) 
 

 
 
bron 18  kenmerken van de handelsbalans van Sudan (2007) 
 

 

 

herkomst importbestemming export

samenstelling importsamenstelling export

Legenda:

landbouw
olie
industrie
overig

Legenda:

Japan
China
EU
overig  

 
 

Overschot handelsbalans China fors gegroeid
China heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een overschot op de 
handelsbalans van 34,5 miljard euro. Dit overschot is vooral een gevolg van een 
sterke stijging van de export van goederen. De belangrijkste afnemer van de 
China blijft nog steeds de Europese Unie. 
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Opgave 6 
 
twee kringloopschema’s van een Oost-Europees land 
 
bron 19 vóór toetreding tot de EU     
 

bedrijven

overheid

banken

bedrijven

bedrijvenbuitenland

bedrijvengezinnen

bestedingen 5
primaire inkomens 6

belastingen 10

primaire inkomens 25

netto investeringen 6

consumptie 15

export 16import 16

export 15export 15

overheidssaldo ...overheidssaldo ...

besparingen ...

saldo lopende rekening ...  
 
 
bron 20  na toetreding tot de EU     
 

bedrijven

overheid

banken

bedrijven

bedrijvenbuitenland

bedrijvengezinnen

bestedingen 5
primaire inkomens 6

belastingen 12

primaire inkomens 31

netto investeringen 8

consumptie 16

export 18import 18

export 20export 20

overheidssaldo ...overheidssaldo ...

besparingen ...

saldo lopende rekening ...  
 
 

einde  947-1022-f-HA-2-b* 
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Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
donderdag 22 mei
13.30 - 16.00 uur

Pagina: 562Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-061o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 
 
Beter worden van een verhoging 
Frits de Boer heeft over zijn inkomen van 2007 de volgende gegevens 
verzameld: 
bruto-inkomen € 51.500 
belastbaar inkomen € 46.450 
inkomensheffing € 17.349 (vóór aftrek van de heffingskortingen) 
heffingskortingen €   3.897 
De heffingskortingen worden in mindering gebracht op de inkomensheffing. 
 
Frits krijgt van zijn werkgever in 2008 een salarisverhoging van bruto € 3.500 
per jaar. Frits vraagt zich af hoeveel hij er daardoor netto op vooruit gaat. 
Samen met zijn dochter Loes slaat hij aan het rekenen. Ze gebruiken daarbij 
tabel 1 en tabel 2. Ze berekenen dat de aftrekposten en de heffingskortingen in 
2008 gelijk zijn aan die in 2007. Behalve salaris heeft Frits geen inkomen. 
 
tabel 1 
 
             schijventarief inkomstenbelasting 2007 (bedragen in €) 

belastbaar inkomen tariefpercentage 
van tot en met 

totale belasting over 
opeenvolgende schijven 

32 0 15.331 4.905 
37 15.332 27.847 9.536 
42 27.848 47.745 17.894 
52 > 47.745   - - 

 
tabel 2 
 
             schijventarief inkomstenbelasting 2008 (bedragen in €) 

belastbaar inkomen tariefpercentage 
van tot en met 

totale belasting over 
opeenvolgende schijven 

34 0 15.883 5.400 
39 15.884 28.850 10.457 
42 28.851 49.464 19.115 
52 > 49.464 - - 

 
Het inkomen dat Frits ontvangt, is ...(1)... inkomen; de belasting die Frits over 
dat inkomen betaalt, is een ...(2)... belasting. 

2p 1 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) primair / secundair 
bij (2) directe / indirecte 
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Loes komt tot de twee volgende uitspraken. 
1 “Zeg pa, door de salarisverhoging verandert je marginale tarief van 42 in 52 

procent.” 
2 “Kijk pa, door de verandering van de tariefpercentages is de 

inkomstenbelasting in 2008 progressiever dan in 2007.” 
2p 2 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
3p 3 Bereken het bedrag dat Frits over 2008 na aftrek van de heffingskortingen aan 

inkomensheffing moet betalen. 
 
 

Opgave 2 
 
Van inflatie naar deflatie? 
In 2003 deden zich in Nederland enkele ontwikkelingen voor waardoor de inflatie 
sterk afnam: 
− de bezettingsgraad van de bedrijven daalde fors door stagnerende 

bestedingen; 
− vakbonden, werkgevers en regering spraken af de lonen te bevriezen, 

ondanks een stijgende arbeidsproductiviteit; 
− de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar en de yen steeg sterk. 
 
Sommige economen stelden dat er door deze ontwikkelingen zelfs deflatie zou 
kunnen ontstaan. 

2p 4 Kies één van de hierboven genoemde ontwikkelingen en leg uit hoe die kan 
leiden tot deflatie. 
 
Deflatie kan mensen voordeel maar ook nadeel opleveren. Neem bijvoorbeeld 
de heer Jansen. Uit een levensverzekering ontvangt hij de komende jaren een 
nominaal vaste uitkering. Ter financiering van zijn woning heeft hij een 
hypothecaire schuld bij een bank. Bij dezelfde bank heeft hij een spaartegoed 
waarop elk jaar 3% rente wordt bijgeschreven. 

2p 5 In bovenstaande tekst zijn vier elementen vet gedrukt. Neem onderstaand 
schema over en geef bij elk element met een kruisje aan of Jansen bij deflatie 
daarvan voordeel of nadeel heeft. 
 
 nadeel bij deflatie voordeel bij deflatie 
nominaal vaste uitkering   
hypothecaire schuld   
spaartegoed   
elk jaar 3% rente   

 
Een econoom stelt dat als mensen verwachten dat er deflatie onstaat, deze 
verwachting kan leiden tot een verslechtering van de conjunctuur. 

2p 6 Geef voor deze stelling een verklaring. 
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Opgave 3 
 
Dagje Efteling 
Op 1 augustus 2006 ging de familie Jansen uit Amsterdam een dagje naar de 
Efteling. Vader, moeder en de vier kinderen van 5, 7, 14 en 16 jaar gingen van 
huis lopend naar het Centraal Station in Amsterdam, vandaar met de trein naar 
‘s-Hertogenbosch en vervolgens met de bus naar Kaatsheuvel. De terugreis 
werd op dezelfde manier gemaakt. De prijs van het toegangskaartje bracht 
vader tot de verzuchting: “Toen ik hier in 1970 voor het laatst was, kostte zo’n 
kaartje ongeveer € 10.” De 16-jarige Linda, die met haar vakantiebaantje netto 
€ 3,50 per uur verdient, was in elk geval blij dat zij dit dagje Efteling niet voor de 
familie hoefde te betalen. 
 
treinretour Amsterdam - ’s-Hertogenbosch per persoon 
(personen 11 jaar en ouder)   € 21,90 
treinretour Amsterdam - ’s-Hertogenbosch per persoon 
(personen tot 11 jaar) € 2,00 
enkele busreis ’s-Hertogenbosch - Kaatsheuvel per persoon € 2,90 
prijs toegangskaartje per persoon € 26,00 
overige uitgaven per persoon € 22,00 

 
3p 7 Bereken hoeveel uur Linda zou moeten werken om alle uitgaven van het dagje 

Efteling voor de familie te kunnen betalen. 
 
Tijdens het wachten in de rij voor een van de attracties hoorde de familie Jansen 
dat het aantal bezoekers van de Efteling elk jaar nog toeneemt. Dat leverde bij 
de wachtenden de volgende uitspraken op.  
1 Gezien de prijsstijging van een toegangskaartje sinds 1970 moet de Efteling 

nu dus veel meer winst maken dan in 1970. 
2 Als bij een prijsstijging de vraag naar toegangskaartjes voor de Efteling blijft 

toenemen, is die vraag prijselastisch.  
2p 8 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 4 
 
Olieprijs werkt als een olievlek 
In de Macro Economisch Verkenning (MEV) voor 2006 gaf het Centraal 
Planbureau (CPB) een prognose voor de Nederlandse economie (zie tabel). In 
die prognose werd onder andere uitgegaan van de veronderstelling dat in 2006 
de prijs van ruwe olie gemiddeld $ 50 per vat zou bedragen. 
 

prognose Nederlandse economie 2006 
(% verandering ten opzichte van 2005) 

nationaal product (volume) 2,5
prijspeil particuliere consumptie 1,0
particuliere consumptie (volume) –2,3
investeringen bedrijven (volume) 8,3
export (volume) 7,0
overheidsbestedingen (volume) 8,5
import (volume) 7,3
werkgelegenheid (arbeidsjaren) 1,0

 
2p 9 Hoe blijkt uit de tabel dat in 2006 de gemiddelde arbeidsproductiviteit hoger is 

dan in 2005?  
 

2p 10 Daalt de nominale waarde van de particuliere consumptie in 2006 vergeleken 
met 2005 met meer dan 2,3%, met minder dan 2,3% of met precies 2,3%? 
Verklaar het antwoord. 
 
Sommige economen dachten dat de olieprijs in 2006 zou kunnen stijgen naar 
$ 80 per vat. Zo’n prijsexplosie zou een negatieve invloed op de wereldhandel 
hebben die als een olievlek zou doorwerken op de Nederlandse economie. 
 
Een van de gevolgen zou kunnen zijn dat de werkgelegenheid in 2006 minder 
zou groeien dan verwacht.  

2p 11 Geef daarvoor een verklaring en gebruik in de verklaring ten minste twee 
grootheden uit de tabel. 
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Opgave 5 
 
uit een krant: 
Franse wijnboeren staat water tot aan de lippen 
De Franse wijnboeren produceerden dit jaar in vergelijking met de voorafgaande 
jaren een extreem grote hoeveelheid wijn. Dat lijkt mooier dan het is, want de 
vraag naar Franse wijn is de laatste jaren sterk afgenomen. Zo ook dit jaar weer. 
Veel Franse wijnboeren krijgen zo langzamerhand grote inkomensproblemen. 
 
In de grafiek is voor dit jaar de vraag naar en het aanbod van Franse wijn 
weergegeven.           
 
                             markt van Franse wijn 
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Vorig jaar lag de vraaglijn van Franse wijn meer naar ...(1)...; de aanbodlijn van 
Franse wijn lag vorig jaar meer naar ...(2).... De marktprijs van Franse wijn is dit 
jaar ...(3)... die van vorig jaar. De marktafzet van Franse wijn bedraagt dit jaar 
...(4)... miljard liter terwijl de marktomzet € ...(5)... miljard bedraagt. 

2p 12 Wat moet in de bovenstaande tekst worden ingevuld om een economisch 
correcte tekst te krijgen? 
bij (1) links / rechts 
bij (2) links / rechts 
bij (3) gelijk aan / hoger dan / lager dan  
bij (4) 5 / 10 / 15 / 30 / 75 / 150 / 300 
bij (5) 5 / 10 / 15 / 30 / 75 / 150 / 300 
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Een Franse wijnboer behaalde vorig jaar een winst van € 20.000. Van deze 
wijnboer zijn over dit jaar de volgende gegevens bekend: 
− de productie is gelijk aan de afzet en bedraagt 40.000 liter; 
− de variabele kosten bedragen € 2 per liter; 
− de totale constante kosten bedragen € 120.000 per jaar. 

2p 13 Is de winst van deze wijnboer dit jaar hoger dan, lager dan of gelijk aan die van 
vorig jaar? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
De Franse wijnboeren vragen de Europese Unie (EU) maatregelen te nemen. De 
EU komt met de wijnboeren overeen dat van de wijnoogst van dit jaar 3 miljard 
liter vernietigd zal worden. 
 

2p 14 Beschrijf hoe het gevolg van het vernietigen van de wijn in de grafiek tot 
uitdrukking kan worden gebracht. 
 

1p 15 Welke marktprijs komt na het vernietigen van de wijn tot stand? 
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Opgave 6 
 
Energieprijzen rijzen de pan uit 
Ton van de Burgt is boos. Hij heeft namelijk net zijn energierekening gekregen 
en gezien dat de energieprijzen sterk gestegen zijn. Ton heeft ook berekend dat 
over 2005 zijn netto-loon 2,1% hoger is dan over 2004. Ton moppert tegen zijn 
vrouw Els dat die loonsverhoging onvoldoende is om de gestegen energiekosten 
op te vangen zodat de koopkracht van zijn netto-loon in 2005 lager is dan in 
2004. Els zegt dat Ton zich vergist, want volgens haar is de koopkracht van zijn 
netto-loon wel hoger geworden. 
 
Opmerking 
Met koopkracht van het netto-loon is hier bedoeld het netto reële loon.  
 
tabel 1 
 

jaar consumentenprijsindex 
(CPI: 2000 = 100) 

stijging CPI 
(% ten opzichte van vorig jaar) 

2003 109,9 2,1 
2004 111,2 1,2 
2005 113,1 1,7 

 
tabel 2 
 

enkele prijsindexcijfers (2000 = 100) 
aandeel in de 

totale uitgaven 
jaar  

(%) 2003 2004 2005
energie 3,6 130 135 154
voeding 11,1 112 109 108
kleding 6,4 99 98 95
recreatie 11,5 106 105 104

 
De CPI is een samengesteld, gewogen prijsindexcijfer. 

2p 16 Waaruit blijkt: 
− dat de CPI een samengesteld indexcijfer is; 
− dat de CPI een gewogen indexcijfer is? 
 

2p 17 Bereken met hoeveel procent de energieprijs in 2005 is gestegen vergeleken 
met 2004. 
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Gegeven zijn de onderstaande uitspraken. 
1 De prijs van energie is tussen 2000 en 2005 meer dan verdubbeld. 
2 Tussen 2000 en 2005 heeft de prijs van voeding meer bijgedragen aan de 

inflatie dan de prijs van energie doordat voeding een hogere wegingsfactor 
heeft. 

3 In 2005 is recreatie goedkoper dan in 2000.  
2p 18 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
Els en Ton verschillen van mening over de vraag of de koopkracht van het netto-
loon van Ton gedaald of gestegen is. 

2p 19 Wie heeft er gelijk, Els of Ton? Verklaar het antwoord.  
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Opgave 7 
 
Staatsschuld onder controle! 
In een land is sprake van vergrijzing. De overheid kiest er voor het huidige 
inkomen van de 65+-ers te handhaven. De overheidsuitgaven voor 65+-ers zullen 
daardoor toenemen. Om de financiering daarvan, ook in de toekomst, veilig te 
stellen, wil de overheid de staatsschuld verkleinen door haar begrotingstekort 
terug te dringen. Niet alleen het bedrag van de staatsschuld moet lager worden, 
ook de staatsschuldquote (staatsschuld als percentage van het nationale 
inkomen) wil de overheid omlaag brengen. De overheid probeert daarom ook de 
groei van het nationale inkomen te stimuleren. 
 
Op 31 december 2004 bedroeg de staatsschuld € 200 miljard. 
 
De tabel laat zien hoe de staatsschuld in dit land zich ontwikkeld heeft. 
 

jaar aflossing op de staatsschuld
(€ miljard) 

toename (+) of afname (−) 
van de staatsschuld 

(€ miljard) 
2000 10 +2 
2001 2 −2 
2002 22 0 
2003 4 +4 
2004 14 +13 
2005 10 +8 

 
De figuur laat zien hoe het nationale inkomen in dit land zich ontwikkeld heeft.        
 
                         nationaal inkomen 
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2p 20 In welk jaar was volgens de tabel het begrotingstekort van de overheid in dit 
land nul? 
 

2p 21 Is de staatsschuldquote in 2005 ten opzichte van 2004 gestegen, gedaald of 
gelijk gebleven? Verklaar het antwoord met een berekening. 
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2p 22 Leg uit dat groei van het nationale inkomen kan leiden tot een kleinere 
staatsschuld. 
 

2p 23 Leg uit dat als dit jaar de staatsschuld afneemt, hierdoor in latere jaren ruimte 
ontstaat voor hogere overheidsuitgaven voor 65+-ers. 
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Opgave 8 
 
Tevreden werkgevers 
In 2007 ontvingen de werknemers in een land een bruto cao-loon dat nominaal 
0,8% hoger lag dan in 2006. Vanwege de prijsontwikkeling was er in 2007 echter 
sprake van een daling van het reële cao-loon (zie figuur). 
De werkgevers zagen in 2007 de loonkosten per werknemer ten opzichte van 
2006 stijgen met 1,3%. Tegenover deze loonstijging stond in 2007 een toename 
van de arbeidsproductiviteit per werknemer met 2% ten opzichte van 2006. De 
loonkosten per eenheid product daalden dus. 
Na afloop van de cao-onderhandelingen stonden de gezichten van de 
werkgevers dan ook een stuk vrolijker dan die van de werknemers.    
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1p 24 Waaruit bestaat het verschil tussen de loonkosten per werknemer en het bruto 
cao-loon per werknemer? 
Kies een van de onderstaande antwoorden. 
− uit het netto-loon 
− uit de arbeidsproductiviteit 
− uit de ingehouden loonbelasting en sociale premies 
− uit de sociale premies die voor rekening van de werkgever komen 
 

2p 25 Bereken de procentuele daling van de loonkosten per eenheid product in 2007 
ten opzichte van 2006 (in ten minste 2 decimalen). 
 

2p 26 Zijn er volgens de figuur een of meer jaren geweest waarin er in dit land geen 
inflatie was? Verklaar het antwoord. 
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Gegeven zijn de onderstaande uitspraken.  
1 Een cao komt tot stand na onderhandelingen tussen de werknemers van een 

bedrijf en de leiding van dat bedrijf. 
2 In 2007 waren de prijzen gemiddeld 0,1% hoger dan in 2006. 
3 De ontwikkeling van het nominale bruto cao-loon kan er op wijzen dat de 

arbeidsmarkt in de jaren 2000-2003 krapper was dan in de jaren 2004-2007.  
2p 27 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 9 
 
Hollandse ziekte in Canada 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw bleek dat Nederland grote 
aardgasreserves had. De omvangrijke export van aardgas die daar op volgde, 
leidde uiteindelijk tot een aantasting van de werkgelegenheid in de Nederlandse 
exportindustrie. Dit is men later de ‘Dutch disease’ gaan noemen, de Hollandse 
ziekte. 
 
In Canada liggen uitgestrekte teerzandlagen die enorme voorraden olie 
bevatten. De winning van deze olie is echter kostbaar want het vereist grote 
investeringen. Ook beschikt Canada over een omvangrijke industriële sector die 
in belangrijke mate is gericht op export. 
 
De wereldoliemarkt kampt met groeiende tekorten, mede door de sterke 
economische groei in enkele Aziatische landen.  

2p 28 Leg uit hoe in de geschetste situatie winning van Canadese olie rendabel zou 
kunnen worden. 
 
Investeringen in de Canadese oliewinning zullen de structuur van de Canadese 
economie versterken. Daarnaast zullen deze investeringen ook conjuncturele 
gevolgen hebben. 

2p 29 Leg uit dat door deze investeringen de conjunctuur in Canada kan verbeteren. 
 
Sommige economen vrezen dat Canada last krijgt van de Hollandse ziekte.  
 
Gegeven zijn de onderstaande verschijnselen. 
a sterke groei van de wereldeconomie 
b grotere vraag naar Canadese dollars  
c exportwaarde van olie van Canada neemt toe 
d grotere vraag op de wereldoliemarkt  
e verslechtering concurrentiepositie Canadese industrie  
f appreciatie van de Canadese dollar 
g aantasting werkgelegenheid in Canadese industrie  

2p 30 In welke volgorde beschrijven deze verschijnselen dat Canada last krijgt van de 
Hollandse ziekte? Gebruik alle verschijnselen en begin met verschijnsel a en 
eindig met verschijnsel g.  
 
 

einde  800023-1-061o* 
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Examen HAVO 
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 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
donderdag 22 mei
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Vet is niet cool 
Bert is beheerder van een kantine op een middelbare school. Zijn meest 
succesvolle product is de kroket. Het onderstaande krantenartikel trekt de 
aandacht van Bert. 
 
Steeds meer jongeren hebben overgewicht  
Vier van de vijf Nederlanders eten te vet. Overgewicht komt bij 45 procent van 
de Nederlanders voor. Vooral jongeren worden te dik. Dik zijn is ongezond en 
dat kost geld.  
Econoom Groot is voorstander van een accijns op vet. Door deze accijns 
worden vette producten duurder. Groot zegt: “Het idee is simpel: hoe hoger het 
vetgehalte van een product, hoe hoger de accijns. Vergelijk het met alcohol. De 
accijns op whisky is ook hoger dan de accijns op bier. Je bant de consumptie 
van vet niet uit, maar er zal wel minder vet worden gegeten.” 
Een woordvoerder van de snack- en snoepfabrikanten zegt: “Dacht je nou heus 
dat een accijns op een kroket effect heeft? Dat zie je wel aan roken. Ondanks de 
hoge prijs van sigaretten wordt er nog steeds stevig gerookt.” 
Volgens Groot is dat een misverstand, omdat uit zijn onderzoek blijkt dat 
prijsprikkels wel werken. Econoom Groot zegt: “Als de prijs van een pakje 
sigaretten met 10 procent wordt verhoogd, daalt het gebruik met 6 procent. Dus 
waarom zou dat voor vette producten niet opgaan?” 
 
Bert reageert boos op dit artikel en zegt tegen enkele havo-leerlingen: “Als de 
regering een accijns gaat heffen op mijn kroketten dan stop ik met de verkoop 
van kroketten. Ik maak dan geen winst meer op kroketten”.  
 
Havo-leerlingen maken samen met hun economieleraar een inschatting van de 
verandering in de kosten en opbrengsten van Bert als er een accijns op 
kroketten wordt ingevoerd. Daarbij gelden de onderstaande gegevens. Deze 
gegevens hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van kroketten. 
 
Inkoopkosten per kroket €   0,40  
Overige variabele kosten per kroket €   0,10  
Verkoopprijs vóór invoering van de accijns  €   1,50  
Totale constante kosten per dag € 35,- 
Afzet vóór invoering van de accijns 100 kroketten per dag 
De accijns gaat € 1,00 per kroket bedragen. Hiervan wordt 50% doorberekend in 
de verkoopprijs. Bij de nieuwe verkoopprijs van € 2,- per kroket bedraagt de 
afzet 60 kroketten per dag. 
 
Havo-leerling Frank beweert dat de vraag naar kroketten in de geschetste 
situatie prijselastischer is dan de vraag naar sigaretten. 

2p 1 Is de bewering van Frank juist? Verklaar het antwoord met behulp van een 
berekening.  
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2p 2 Bereken de winst per dag van Bert op kroketten vóór de invoering van de 
accijns.  

2p 3 Bereken hoeveel kroketten Bert op zijn minst moet verkopen om na het instellen 
van de accijns geen verlies te maken. 
 
Stel dat de overheid maatregelen overweegt die het invoeren van de accijns 
aanvullen. Gedacht wordt aan voorlichtingscampagnes die jongeren bewust 
maken van de nadelen van vet eten en het instellen van een reclameverbod 
voor vet eten. Als deze maatregelen de gewenste gevolgen hebben, zullen de 
gegevens waarvan de leerlingen met hun economieleraar uitgaan, moeten 
worden aangepast. 

2p 4 Welk gegeven moet dan worden aangepast? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2 
 
Hypotheekrente: aftrekpost of heffingskorting? 
De wijze waarop in het huidige belastingsysteem in Nederland wordt omgegaan 
met de betaalde hypotheekrente, leidt tot vergroting van de inkomensverschillen. 
Betaalde hypotheekrente mag van het bruto-inkomen worden afgetrokken, 
waardoor het belastbare inkomen lager wordt.  
 
Hogere inkomensgroepen profiteren meer van de fiscale aftrekbaarheid van 
hypotheekrente dan lagere inkomensgroepen. Een van de oorzaken hiervan is 
het progressieve belastingtarief, waardoor hogere inkomensgroepen van een 
aftrekpost een hoger percentage belastingvoordeel hebben dan lagere 
inkomensgroepen. 

1p 5 Noem een andere oorzaak. 
 
Jan Huisman heeft een bruto-inkomen van € 90.000 per jaar. Jan heeft zijn huis 
gekocht voor € 600.000. Over zijn hypotheekschuld van € 400.000 betaalt Jan 
jaarlijks 5% rente. Het belastbaar inkomen van Jan bedraagt € 70.000 per jaar. 
De inkomensheffing van Jan wordt berekend aan de hand van het schijventarief 
in onderstaande tabel. 
 
deel van het belastbaar inkomen belastingtarief 
eerste schijf € 17.000 33% 
tweede schijf € 13.500 39% 
derde schijf € 21.500 42% 
vierde schijf het meerdere 52% 

 
2p 6 Bereken het fiscale voordeel dat Jan heeft van de aftrek van hypotheekrente. 

 
Door de fiscale aftrek van hypotheekrente heeft een verandering van de 
hypotheekrente invloed op de overheidsontvangsten. 

2p 7 Leidt een stijging van de hypotheekrente tot een afname of tot een toename van 
de overheidsontvangsten? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Wig in de weg 
Enkele Nederlandse economen zijn van mening dat de wig de oplossing van de 
werkloosheid in Nederland in de weg zit. In onderstaande figuur is de opbouw 
van de totale loonkosten van de gemiddelde werknemer in Nederland in een 
bepaald jaar weergegeven.  
 
loonkosten van de gemiddelde werknemer in Nederland 
 

nettoloon
loonbelasting

sociale premies betaald
door de werknemer

sociale premies betaald
door de werkgever

Legenda:21%

4%

19%

56%

 
 
Stel dat het nettoloon van de gemiddelde werknemer in Nederland € 21.500 per 
jaar bedraagt. 

2p 8 Bereken hoeveel euro de wig voor deze werknemer bedraagt. 
 
Vakbonden en werkgevers proberen een verhoging van sociale premies of 
loonbelasting op elkaar af te wentelen. Als vakbonden hierin volledig slagen, 
blijft het nettoloon gelijk terwijl de loonkosten stijgen. Als werkgevers hierin 
volledig slagen, daalt het nettoloon terwijl de loonkosten gelijk blijven. 
 
Stel dat werknemers erin slagen een verhoging van de loonbelasting volledig op 
de werkgevers af te wentelen. 

2p 9 Leg uit hoe in dat geval de structuurwerkloosheid kan toenemen. 
 
Stel dat werkgevers erin slagen een verhoging van de sociale premies volledig 
op de werknemers af te wentelen. 

2p 10 Leidt dit tot daling of tot stijging van de conjunctuurwerkloosheid? Verklaar het 
antwoord. 
 
Als de wig groter wordt, kan dit het zwart werken stimuleren. 

2p 11 Leg uit hoe een grotere wig tot een stijging van de vraag naar zwartwerkers kan 
leiden. 
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Opgave 4 
 
Meer marktwerking in IJsseldam 
In de gemeenteraad van IJsseldam wordt gediscussieerd over de kwaliteit van 
het openbaar vervoer in IJsseldam. Alle politieke partijen zijn het eens over de 
doelstelling: openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor de consument, niet te 
veel kosten voor de overheid en een goede dienstverlening bieden voor zoveel 
mogelijk burgers. De partijen verschillen echter van mening over de manier 
waarop dit bereikt kan worden. 
 
De huidige situatie 
Het openbaar vervoer in IJsseldam wordt uitsluitend door het Stedelijk 
Busbedrijf (SBB) met bussen verzorgd. Het SBB is eigendom van de gemeente 
en streeft niet naar winst. Belangrijke beslissingen van het SBB moeten worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt elk jaar welk 
bedrag de gemeente beschikbaar stelt als bijdrage in de exploitatie van het 
SBB. De laatste jaren heeft de gemeenteraad enkele keren een extra subsidie 
moeten geven om onverwachte verliezen van het SBB te dekken. 
Burgers klagen veel over de kwaliteit van het openbaar vervoer in IJsseldam: 
lange wachttijden en onvriendelijk personeel worden het meest genoemd.  
 
Plan van Burgemeester en Wethouders 
Andere busbedrijven dan het SBB krijgen ook de mogelijkheid het busvervoer in 
IJsseldam te verzorgen, waardoor marktwerking invloed krijgt op het openbaar 
vervoer. De gemeente stelt een aantal eisen waaraan het busvervoer in 
IJsseldam moet voldoen. Deze eisen betreffen de routes die bussen moeten 
rijden en het minimale aantal busritten per uur in de spits en buiten de spits. 
Geïnteresseerde busmaatschappijen geven aan tegen welke bustarieven aan 
deze eisen kan worden voldaan. De gemeente zal kiezen voor de 
busmaatschappij die het beste aanbod doet. Die busmaatschappij krijgt het 
recht vijf jaar het busvervoer in IJsseldam te verzorgen. Om mee te kunnen 
doen aan de biedingen, moet het SBB worden omgezet in een naamloze 
vennootschap (nv) die in haar bedrijfsbeslissingen onafhankelijk is van de 
gemeente. 
 
Aan jou is gevraagd een artikel te schrijven voor de opiniepagina van de 
stadskrant van IJsseldam waarin het plan van Burgemeester en Wethouders 
wordt verdedigd. 
 
Het artikel begint als volgt: 
“Burgemeester en Wethouders zijn van plan marktwerking in het openbaar 
vervoer in IJsseldam toe te laten. In dit artikel wil ik een pleidooi houden voor dit 
plan.” 
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6p 12 Schrijf het vervolg van het artikel. 
In het artikel moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg voor de tarieven die de burgers moeten betalen voor het 

openbaar vervoer. 
b Het gevolg voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. 
Daarnaast moet in het artikel naar eigen keuze één van de onderstaande 
aspecten aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het artikel 
past. 
1 Het gevolg voor de uitgaven van de gemeente aan het openbaar vervoer. 
2 Een motief voor de overheid om het openbaar vervoer minder sterk als 

bemoeigoed te behandelen. 
3 Een nadeel voor de consument van besluitvorming via het 

budgetmechanisme bij het streven naar goed openbaar vervoer. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van het artikel moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van het artikel 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Hongaarse forint onderuit 
De Hongaarse Centrale Bank probeert de koers van de Hongaarse munt, de 
forint, te stabiliseren. Daarbij richt de Hongaarse Centrale Bank zich vooral op 
de koers van de forint ten opzichte van de euro. 
 
Enkele citaten uit een krantenartikel (januari 2004): 
citaat 1 
De dalende vraag op de valutamarkt naar de forint heeft ertoe geleid dat de 
koers van de forint in korte tijd sterk is gedaald. In januari 2003 werd voor een 
euro 240 forint betaald. In december 2003 was de koers van de euro gestegen 
tot 257 forint en in januari 2004 zelfs tot 274 forint.  
citaat 2 
Om de economie te stimuleren, heeft de Hongaarse regering haar uitgaven 
verhoogd. Tussen 2001 en 2004 liep het begrotingstekort van de Hongaarse 
overheid op van 4,1% tot 9,2% van het nationale product. In deze periode nam 
daardoor ook de inflatie in Hongarije sterk toe. 
citaat 3 
In de tweede helft van 2003 hebben beleggers massaal hun beleggingen ter 
waarde van 150 miljard forint omgezet in beleggingen buiten Hongarije. 
Daardoor daalde de koers van de forint nog verder.  
 

1p 13 Hoe noemt men in de economie de koersdaling waarvan in citaat 1 sprake is? 
 
Het krantenartikel geeft verklaringen voor de koersdaling van de forint. 

2p 14 Kies citaat 2 of citaat 3 en beschrijf welke verklaring voor de koersdaling van de 
forint uit dit citaat kan worden afgeleid. 
 
Om de koersdaling van de forint af te remmen, verhoogde de Hongaarse 
Centrale Bank eind december 2003 de rente van 9,5% naar 12,5%. 

2p 15 Leg uit hoe een renteverhoging de koersdaling van de forint kan afremmen. 
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Opgave 6 
 
Jongeren op de arbeidsmarkt 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vijf statistieken over de Nederlandse 
arbeidsmarkt, waarin jongeren centraal staan. Met jongeren worden in deze 
opgave de personen in de leeftijdscategorie 15-24 jaar bedoeld. Naar aanleiding 
van deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
In statistiek 2 staan gegevens over de participatiegraad. In deze opgave wordt 
onder de participatiegraad verstaan: de werkzame beroepsbevolking in 
procenten van de beroepsgeschikte bevolking. De gegevens over de 
participatiegraad in statistiek 2 zijn berekend met behulp van de gegevens in 
statistiek 1. 

2p 16 Toon aan dat, met behulp van de gegevens in statistiek 1, kan worden berekend 
dat in 2001 de participatiegraad van jongeren (afgerond) 45,2% is. 

2p 17 Toon aan dat in 2001 ten opzichte van 1996 de participatiegraad van jongeren in 
procentpunten minder is toegenomen dan de participatiegraad van de totale 
beroepsgeschikte bevolking. 
 

2p 18 Is het werkloosheidspercentage van jongeren met een havo/vwo-opleiding in 
2001 hoger of lager dan het werkloosheidspercentage van de totale 
beroepsbevolking? Licht het antwoord toe door gegevens uit statistiek 3 en 4 
met elkaar te vergelijken. 
 
In de klas van Lisanne ontstaat een discussie over kansen van jongeren op de 
arbeidsmarkt. In deze discussie wordt ervan uitgegaan dat uit het 
werkloosheidspercentage van een groep de kans op een baan voor personen uit 
die groep kan worden afgeleid. Lisanne doet op basis van statistiek 3 in deze 
discussie twee uitspraken: 
1 De kans op een baan is voor jongeren met een hbo/wo-opleiding groter dan 

voor jongeren met een mbo-opleiding. 
2 In de leeftijdscategorie 25-64 jaar hebben personen met een  

hbo/wo-opleiding een even grote kans op een baan als personen met een 
mbo-opleiding. 

2p 19 Geef van iedere uitspraak aan of deze juist of onjuist is. Licht het antwoord toe 
met behulp van statistiek 3. 
 
In 2001 volgden 1.066.000 jongeren onderwijs. Deze jongeren worden niet tot 
de beroepsbevolking gerekend. Volgens sommigen zouden jongeren die naast 
het volgen van een opleiding 20 uur of meer per week betaald werk verrichten, 
wel tot de beroepsbevolking moeten worden gerekend. 

2p 20 Bereken met hoeveel personen de beroepsbevolking in 2001 in dat geval 
toeneemt. 
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Opgave 7 
 
Verschillen op de Antillen 
De inkomensverschillen op Curaçao zijn groter dan in Nederland. De gegevens 
over de secundaire inkomensverdeling in onderstaande tabel illustreren dit. 
 
inkomensgroepen aandeel in het totale inkomen in % 
 Curaçao Nederland 
1e 20%-groep, laagste    5    7 
2e 20%-groep    9   13 
3e 20%-groep   16   18 
4e 20%-groep   25   24 
5e 20%-groep, hoogste   45   38 
totaal 100 100 

 
Op grond van deze gegevens is van beide landen in onderstaande figuur een 
lorenzcurve getekend.  
 

A

0 20 40 60 80 100
inkomensontvangers in % (cumulatief)

100

80

60

40

20

inkomen in %
(cumulatief)

 
 
De coördinaat van punt A op de horizontale as in bovenstaande figuur is 60. 

2p 21 Bereken de coördinaat van punt A op de verticale as.  
 
Sommigen vinden de inkomensverschillen op Curaçao te groot. Een 
Nederlandse econoom stelt twee overheidsmaatregelen voor om de inkomens 
op Curaçao te nivelleren: 
− verhoging van het minimumloon; 
− verhoging van de inkomstenbelasting voor de hogere inkomensgroepen. 
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Een econoom op Curaçao wijst op de nadelen van deze twee 
overheidsmaatregelen. Hij zegt: “De overheid van Curaçao heeft behoefte aan 
goed en hoogopgeleid personeel. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt moet 
Curaçao concurreren met de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten van 
Amerika en West-Europa. Daarnaast zou de concurrentiepositie van het 
belangrijkste exportproduct van Curaçao, het toerisme, kunnen verslechteren. In 
deze sector vinden veel laaggeschoolden werk.” 

2p 22 Leg uit hoe nivellering van de inkomensverschillen op Curaçao tot verslechtering 
van de kwaliteit van het overheidspersoneel op Curaçao kan leiden. 

2p 23 Leg uit hoe nivellering van de inkomensverschillen op Curaçao tot verlies aan 
werkgelegenheid voor laaggeschoolden op Curaçao kan leiden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
uit een krant (januari 2005): 
Euro Duro? 
Veel burgers hebben de indruk dat door de invoering van de euro het leven 
duurder is geworden. Ondernemers zouden zich er niet aan gehouden hebben 
bij de omrekening van de prijzen elke gulden om te zetten in 0,45378 euro. 
Consumenten klagen over spectaculaire prijsverhogingen. Met name in de 
horeca zouden de prijzen sterk zijn verhoogd. Als voorbeeld wordt een 
discotheek genoemd die het tarief voor de garderobe heeft omgezet van 
1 gulden in 1 euro. Volgens de Nederlandse overheid moet dit euro-effect niet 
worden overschat. Zij wijst erop dat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) blijkt dat de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) in het 
begin van deze eeuw beperkt is gebleven. 
 
Om in te kunnen schatten of de prijsstijgingen in de horeca bijzonder zijn, staan 
in onderstaande tabel enkele gegevens over de ontwikkeling van de CPI. 
 
artikelgroep wegingsfactor prijsindexcijfer in 

2004 
(2000 = 100) 

prijsstijging in 2004 
ten opzichte van 

2001 (in procenten)
CPI (totaal)  111,2 6,7 
waaronder:    
- voedingsmiddelen 13,7 107,8 0,7 
- horeca (hotels,  
  restaurants, cafés) 5,5 117,7 11,2 

- alcoholhoudende  
  dranken en tabak 4,0 125,1 17,2 

- kleding en schoeisel 6,1 99,9 −1,9 
- communicatie 1,9 102,8 3,7 

 
2p 24 Bereken in één decimaal nauwkeurig met hoeveel procent de discotheek het 

tarief voor de garderobe heeft verhoogd. 
2p 25 Bereken in één decimaal nauwkeurig met hoeveel procent het prijspeil van de 

artikelgroep horeca in 2001 ten opzichte van 2000 is gestegen. 
 
Ton doet twee beweringen: 
bewering 1 
Een relatief hoge prijsstijging van een bepaalde artikelgroep kan op langere 
termijn leiden tot een verlaging van de wegingsfactor van deze artikelgroep bij 
de berekening van de CPI. 
bewering 2 
Studenten zijn slechter af door de prijsstijgingen in de horeca dan de 
gemiddelde Nederlander. 

2p 26 Leg bewering 1 uit. 
2p 27 Wat kan uit bewering 2 van Ton worden geconcludeerd over het uitgavenpatroon 

van studenten? Licht het antwoord toe. 
 

einde  800023-1-062o* 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
Beroepsbevolking 
 

 
statistiek 2  
 
Participatiegraad per leeftijdsgroep 
 

% van beroepsgeschikte bevolking
per leeftijdsgroep

0 10 20 30 40 50 60 70 80

15-64 jaar
15-24 jaar

2001

2000

1999

1998

1997

1996
Legenda:39,5

58,7
41,5

60,4
41,1

62,1
43,6

63,5
43,8

64,3
45,2

65,4

 
 

 eenheid 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
    
beroepsgeschikte 
bevolking (15-64 jaar) 

× 1.000 personen 10.534 10.566 10.606 10.665 10.763 10.799

- waarvan 15-24 jaar × 1.000 personen 1.949 1.920 1.878 1.891 1.883 1.894
    
beroepsbevolking × 1.000 personen 6.686 6.832 6.941 7.069 7.187 7.316
- waarvan 15-24 jaar × 1.000 personen 880 878 843 887 881 922
    
werkzame 
beroepsbevolking 

× 1.000 personen 6.183 6.382 6.587 6.772 6.921 7.063

- waarvan 15-24 jaar × 1.000 personen 770 797 772 824 825 856
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statistiek 3  
 
Werkloosheid in 2001, uitgesplitst naar hoogst genoten onderwijsniveau 
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statistiek 4 
 
Werkloosheid naar leeftijd   
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statistiek 5 
 
Jongeren die in 2001 onderwijs volgen, uitgesplitst naar aantal gewerkte 
uren per week   

    

zonder betaald werk
met betaald werk

35 of meer uur
20-34 uur
12-19 uur
5-11 uur
1-4 uur

Legenda: Legenda:
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Kunnen we werkloosheid importeren? 
In de periode 2000-2005 nam de werkloosheid in Duitsland sterk toe. Duitse 
economen schreven die stijgende werkloosheid toe aan een daling van het 
consumentenvertrouwen. Nederlandse economen wezen er op dat de stijgende 
werkloosheid in Duitsland ook tot meer werkloosheid in Nederland zou kunnen 
leiden. 
In 2000 bedroeg de omvang van de beroepsbevolking in Nederland 7.230.000 
mensen waarvan er 270.000 werkloos waren. De tabel laat zien hoe de 
arbeidsmarkt in Nederland zich in de periode 2000-2005 ontwikkelde. 
 

arbeidsmarkt in Nederland 
personen 

(indexcijfers: 2000 = 100) 
jaar vraag naar arbeid aanbod van arbeid 
2000 100,0 100,0 

   
2003 114,0 107,9 
2004 115,2 109,1 
2005 114,6 110,2 

 
1p 1 Bij de stijging van de werkloosheid in Duitsland in de periode 2000-2005 ging 

het volgens de Duitse economen om ... werkloosheid. 
Wat moet op de stippels worden ingevuld? 
− conjunctuur 
− frictie 
− seizoen 
− structuur 
 
Stel dat Duitse werklozen niet naar Nederland komen om er te werken.  

2p 2 Leg uit hoe een stijgende werkloosheid in Duitsland dan toch kan leiden tot een 
stijgende werkloosheid in Nederland. 
 
Gegeven zijn de onderstaande uitspraken over de Nederlandse arbeidsmarkt in 
de periode 2000-2005. 
1 In 2000 was het aanbod van arbeid groter dan de vraag naar arbeid. 

2 In 2000 was het werkloosheidspercentage 270.000
7.230.000

 × 100% = 3,7%. 

3 In 2004 was de beroepsbevolking 1,2% groter dan in 2003. 
4 In 2005 was het werkloosheidpercentage 114,6% − 110,2% = 4,4%. 

3p 3 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 2 
 
Schaatstoernooi 
Een ijsbaan in Nederland mag het wereldkampioenschap schaatsen 
organiseren. Het toernooi duurt twee dagen: een zaterdag en een zondag. 
De vraag naar kaartjes luidt: 
Qvza = −2.000P + 120.000 
Qvzo = −2.000P + 150.000 
 Qvza is de gevraagde hoeveelheid kaartjes op zaterdag 
 Qvzo is de gevraagde hoeveelheid kaartjes op zondag 
 P is prijs per kaartje in euro’s  
De ijsbaan heeft een capaciteit van 20.000 bezoekers per dag. Elke bezoeker 
heeft een kaartje nodig. Voor beide toernooidagen is de prijs van een kaartje 
vastgesteld op € 30. Alle beschikbare kaartjes zijn verkocht.  
De totale kosten van dit toernooi zijn in de onderstaande grafiek weergegeven.          
 
                                totale kosten schaatstoernooi 
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aantal bezoekers op beide dagen samen 
 

2p 4 Bereken de totale winst die door de ijsbaan met het schaatstoernooi wordt 
gemaakt. 
 
Bij de vastgestelde prijs worden meer kaartjes gevraagd dan er beschikbaar zijn. 

2p 5 Bereken bij welke prijs het aantal gevraagde kaartjes op zondag gelijk zou zijn 
aan het aantal beschikbare kaartjes. 
 
De ijsbaan zou de prijs van een kaartje wel willen verhogen, maar mag dat niet 
van de nationale schaatsbond. Die vindt namelijk dat ook minder draagkrachtige 
schaatsfans in staat moeten zijn het toernooi bij te wonen. 

2p 6 Is de vastgestelde prijs een maximum- of een minimumprijs? Verklaar het 
antwoord. 
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Opgave 3 
 
Wie is het duurst uit? 
In een land zijn de bestedingen van scholieren van 15 tot en met 17 jaar, 
onderscheiden naar jongens en meisjes, onderzocht. Een deel van de resultaten 
staat in de onderstaande tabellen.  
 
tabel 1 
 
artikel partiële 

prijsindexcijfers 2007 
(2005 = 100) 

wegingsfactor 
jongens (%) 

wegingsfactor 
meisjes (%) 

snoep 109,9  7,1  7,1  
snacks 104,8  10,6  8,7  
frisdrank 96,0  5,7  4,0  
alcoholische drank 112,9  12,2  9,0  
roken 140,1  4,4  5,2  
kleding 104,4  11,8  19,9  
uitgaan 117,9  7,0  8,2  
cd / dvd 71,3  6,3  5,8  
cadeau 104,8  3,4  6,3  
cosmetica 110,6  1,2  5,0  
brommer 102,1  2,5  1,0  
computer 36,6  4,8  0,5  
mobiele telefoon 102,2  6,0  8,0  
overig 109,9  17,0  11,3  
   100,0  100,0  

 
tabel 2 
 

totale prijsindexcijfers 2007  
(2005 = 100) 

jongens 103,4 
meisjes 106,7 
gemiddeld jongens en meisjes 105,1 

 
Een economiedocent legt naar aanleiding van de tabellen de volgende stellingen 
aan een klas voor. 
1 Meisjes hebben in 2007 ten opzichte van 2005 door prijsstijging meer 

koopkracht verloren dan jongens. 
2 ‘Cd / dvd’ is in 2007 ten opzichte van 2005 meer in prijs gestegen dan 

‘computer’. 
3 ‘Roken’ is de bestedingscategorie waaraan scholieren het meeste geld 

besteden.  
2p 7 Geef voor elke stelling aan of deze juist of onjuist is. 

 

Pagina: 594Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-061o 5 lees verder ►►►

De economiedocent legt naar aanleiding van de tabellen aan een andere klas de 
volgende stellingen voor. 
1 Als meisjes een groter deel van hun budget aan computers zouden uitgeven, 

zou hun prijsindexcijfer lager uitvallen. 
2 In 2007 moet het besteedbare bedrag van jongens 3,4% hoger zijn dan in 

2005 om de koopkracht in 2007 gelijk te doen zijn aan die in 2005. 
3 Meisjes geven evenveel geld uit aan snoep als jongens.  

2p 8 Geef voor elke stelling aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 4 
 
Allen voor een! 
De meeste landen van de Europese Unie (EU) hebben twee btw-tarieven. In die 
landen vallen luxe goederen onder een hoog btw-tarief en goederen voor eerste 
levensbehoeften onder een laag btw-tarief. Wat een luxe goed is en wat niet, 
loopt echter van land tot land uiteen. Ook de hoogte van het btw-tarief laat grote 
verschillen tussen de landen zien. 
 

btw-tarieven (%) in enkele EU-landen 
 laag tarief hoog tarief 
België  
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 

6 
− 
7 

5,5 
10 
6 
6 

10 

21 
25 
16 

19,6 
20 
15 
19 
20 

 
Een politieke partij in Nederland wil aan deze verwarrende situatie een einde 
maken en pleit voor de invoering van één btw-tarief van 14 procent in alle EU-
landen. In EU-verband kost deze aanpassing de nodige tijd en daarom wil deze 
partij daarmee beginnen in Nederland. 
 
Een dvd-speler wordt in Nederland als een luxe goed bestempeld. Een bepaald 
type dvd-speler kost de consument in Nederland in de winkel € 269. Stel dat het 
voorstel van de politieke partij wordt ingevoerd en dat winkeliers de 
consumentenprijzen volledig aanpassen aan het nieuwe btw-tarief.  

2p 9 Bereken wat de consument dan voor die dvd-speler in de winkel gaat betalen.  
 
In de klas ontstaat een discussie over de invoering van één btw-tarief van 14% 
in Nederland. 
 
Volgens Joris zullen de consumentenuitgaven aan luxe goederen in Nederland 
stijgen doordat de vraag naar die goederen prijselastisch is.  
Volgens Bo zullen de consumentenuitgaven aan goederen voor eerste 
levensbehoeften in Nederland stijgen doordat de vraag naar die goederen 
prijsinelastisch is. 
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Hieronder staan enkele economische verschijnselen. 
1 De consumentenprijs daalt. 
2 De consumentenprijs stijgt. 
3 De afzet daalt.  
4 De afzet stijgt. 
5 De procentuele daling van de prijs is groter dan de procentuele stijging van 

de afzet. 
6 De procentuele daling van de prijs is kleiner dan de procentuele stijging van 

de afzet. 
7 De procentuele stijging van de prijs is groter dan de procentuele daling van 

de afzet. 
8 De procentuele stijging van de prijs is kleiner dan de procentuele daling van 

de afzet.  
 

1p 10 Maak de gedachtegang van Joris af. Geef daartoe aan welke drie van de acht 
verschijnselen in het onderstaande schema bij a, b en c moeten worden 
ingevuld.  
 
Het hoge btw-tarief 
wordt verlaagd. 

a b c De consumentenuitgaven aan luxe 
goederen stijgen. 

 
1p 11 Maak de gedachtegang van Bo af. Geef daartoe aan welke drie van de acht 

verschijnselen in het onderstaande schema bij d, e en f moeten worden 
ingevuld. 
 

Het lage btw-tarief 
wordt verhoogd. 

d e f 
De consumentenuitgaven aan 
goederen voor eerste 
levensbehoeften stijgen. 

 
Buitenlandse winkeliers in het grensgebied met Nederland zijn niet gelukkig met 
het voorstel om in Nederland als enig land één btw-tarief van 14% in te voeren.  

2p 12 Geef daarvoor de verklaring. 
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Opgave 5 
 
Olie maakt voorspelling glibberig 
In 2005 bedroeg het nationale inkomen in Nederland 495 miljard euro. In dat 
jaar deed het Centraal Planbureau (CPB) een voorspelling over de hoogte van 
het nationale inkomen in 2006. Daarbij gaf het CPB twee varianten (zie grafiek): 
− de voorspelling 2006(1), gebaseerd op een olieprijs van $ 50 per vat; 
− de voorspelling 2006(2), gebaseerd op een olieprijs van $ 65 per vat. 
     
                       groei nationaal inkomen  
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1,0

1,5
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2003 2004 2005 2006(1) 2006(2)
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1,9

%
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ten opzichte van 
voorafgaand jaar)

jaar  
 

2p 13 Bereken hoeveel miljard euro het nationale inkomen in 2006 lager uitkomt als de 
olieprijs niet $ 50 maar $ 65 per vat zou bedragen. 
 
Het CPB voorspelde ook dat in 2006 de werkloosheid bij een olieprijs van $ 65 
per vat hoger zou uitkomen dan bij een olieprijs van $ 50 per vat. Deze toename 
van de werkloosheid is zowel van structurele aard als van conjuncturele aard.  
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Gegeven zijn de onderstaande verschijnselen. 
a De Nederlandse concurrentiepositie verslechtert. 
b De koopkracht van consumenten neemt af. 
c De productiekosten stijgen. 
d De binnenlandse bestedingen stagneren. 
e De inflatie in Nederland neemt toe. 
f De export stagneert.  

2p 14 Plaats de letters a tot en met f zodanig in het onderstaande schema dat er twee 
economisch correcte redeneringen ontstaan. Elke letter mag maar een keer 
gebruikt worden. 
 

De olieprijs stijgt. De olieprijs stijgt. 
… … 
… … 
… … 

De structuurwerkloosheid stijgt. De conjunctuurwerkloosheid stijgt. 
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Opgave 6 
 
Fiscus en woning 
De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente was een belangrijk onderwerp 
in de campagne van de politieke partijen voor de parlementsverkiezingen eind 
2006. Enkele partijen wilden die aftrekbaarheid uit inkomenspolitieke 
overwegingen afschaffen of beperken, andere partijen waren daar tegen 
vanwege de te verwachten gevolgen voor de woningmarkt. 
 
De heer Feron heeft een bruto jaarsalaris van € 70.000. Op zijn huis heeft hij 
een hypothecaire schuld van € 200.000 waarover jaarlijks 4% rente betaald 
moet worden. Mevrouw Van Oord heeft een bruto jaarsalaris van € 30.000. Ook 
zij heeft een hypothecaire schuld van € 200.000 op haar huis waarover jaarlijks 
4% rente betaald moet worden. Beiden hebben geen ander inkomen en ook 
geen andere aftrekposten.  
 
Voor de inkomstenbelasting geldt het onderstaande schijventarief. 
 

schijventarief inkomstenbelasting 
 belastbaar inkomen (€) 

tarief van tot en met
totale belasting over de 

opeenvolgende schijven (€) 
32% 0 15.331 4.905 
37% 15.332 27.847 9.536 
42% 27.848 47.745 17.894 
52% > 47.745           -                       - 

 
2p 15 Bereken het belastingvoordeel voor de heer Feron als de hypotheekrente fiscaal 

aftrekbaar is. 
 

2p 16 Bereken het belastingvoordeel voor mevrouw Van Oord als de hypotheekrente 
fiscaal aftrekbaar is. 
 
Een partij wilde de aftrekbaarheid beperken en stelde voor om op de 
hypotheekrente maximaal het tarief van 42% toe te passen. Kennelijk wilde deze 
partij de …(1)… personele inkomensverdeling …(2)… maken. 

2p 17 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) primaire / secundaire 
bij (2) minder scheef / schever 
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Een andere partij was tegen elke ingreep in de aftrekbaarheid en stelde dat de 
toch al grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de prijzen van 
koopwoningen niet onnodig moest worden vergroot. 
 
Hieronder staan enkele ontwikkelingen die de prijzen van koopwoningen kunnen 
beïnvloeden: 
1 afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente; 
2 huurverhogingen op huurwoningen; 
3 stijging van de rente op hypothecaire leningen; 
4 beleid van gemeenten om steeds meer grond vrij te geven voor de bouw van 

koopwoningen; 
5 stijgende inkomens als gevolg van sterkere economische groei; 
6 afname van het gemiddelde aantal mensen dat in een woning woont.   

2p 18 Welke van deze ontwikkelingen kunnen de prijzen van koopwoningen doen 
dalen? 
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Opgave 7 
 
Stop suiker in de tank 
Op de Europese suikermarkt is er sprake van overheidsingrijpen. Nieuwe 
ontwikkelingen kunnen er echter toe leiden dat aan dat ingrijpen een einde zou 
kunnen komen. Hoe zit dat? 
 
De suikerprijs op de wereldmarkt was in 2003 zo laag dat de Europese Unie 
(EU) de Europese suikerproducenten wilde beschermen. Daarom ontvingen die 
gegarandeerd een …(1)… van € 632 euro per ton suiker. Als Europese 
producenten hun suiker verkochten aan het buitenland ontvingen ze slechts de 
wereldmarktprijs. Het verschil tussen de garantieprijs en de wereldmarktprijs 
werd in de vorm van een …(2)… door de EU bijgelegd. Suikerproducenten van 
buiten de EU konden hun suiker niet in de EU verkopen doordat de prijs van hun 
suiker met een …(3)… boven de € 632 werd gebracht. Om ervoor te zorgen dat 
de suikerproductie in de EU niet te groot werd, hanteerde de EU een …(4)…. 

2p 19 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? Kies uitsluitend uit de onderstaande begrippen.  
− buffervoorraad 
− exportsubsidie 
− invoerquotum 
− invoertarief 
− maximumprijs 
− minimumprijs 
− productiequotum 
− uitvoertarief 
 
De EU gebruikte voor haar ingrijpen het motief dat zij het inkomen van de 
Europese suikerproducenten wilde beschermen. 

2p 20 Noem een ander motief waarmee de EU haar ingrijpen in de suikermarkt zou 
hebben kunnen verdedigen. Licht het antwoord toe. 
 
uit een krant (januari 2007): 
De suikerprijs op de wereldmarkt breekt record na record. Bedroeg de prijs per 
ton suiker in 2003 nog € 150, in 2006 was dat € 400. Die hogere prijs komt niet 
doordat er meer gesnoept wordt, maar doordat uit suiker ethanol wordt gemaakt 
dat kan worden gebruikt als goedkope en schone autobrandstof. Wereldwijd 
rijden steeds meer auto’s op deze brandstof. In Brazilië, een grote 
suikerproducent, verdwijnt al meer dan de helft van de suikeroogst in de 
benzinetank. En het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet in zicht. 
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De onderstaande figuur geeft de situatie op de wereldsuikermarkt in 2003 weer. 
 
    wereldsuikermarkt 2003 
 
prijs

400

150

hoeveelheid 
 

2p 21 Teken op de uitwerkbijlage hoe de situatie op de wereldsuikermarkt in 2006 zou 
kunnen worden weergegeven. 
 

2p 22 Leg uit dat de door de krant geschetste ontwikkeling er toe kan leiden dat de EU 
gaat stoppen met het ingrijpen op de suikermarkt. 
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Opgave 8 
 
uit een krant (oktober 2006): 
Chili profiteert slim van hoge koperprijs 
De afgelopen maanden heeft de koperprijs een recordhoogte bereikt. Op de 
kopermarkt werd 8.000 dollar per duizend kilogram koper betaald. De hoge prijs 
is vooral te verklaren uit de toenemende vraag naar koper in snel groeiende 
economieën zoals die van China en India. 
Chili is de grootste koperproducent ter wereld en het bedrijfsleven verdient goed 
aan de export van koper. Het gaat dan ook goed met de Chileense economie. 
Het is echter niet alleen maar feest. De scherpe prijsstijging van koper heeft 
ertoe geleid dat de koers van de nationale munt, de peso, steeg. Eind 2006 was 
100 pesos daardoor $ 0,20 waard geworden terwijl dat eind 2001 nog $ 0,13 
was. Exportbedrijven in Chili zoals Dole, de grootste fruitteler in het land en 
Concha y Toro, wijnexporteur, hebben nadeel van de gestegen koers van de 
peso. 
 

2p 23 Bereken met hoeveel procent de koers van peso in dollars tussen eind 2001 en 
eind 2006 is gestegen. 
 
De koersstijging van de peso wordt …(1)… genoemd en wordt in de geschetste 
situatie veroorzaakt door een …(2)… op de lopende rekening van de Chileense 
betalingsbalans waardoor er op de …(3)… meer …(4)… pesos is dan 
…(5)… pesos. 

2p 24 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) appreciatie / depreciatie 
bij (2) overschot / tekort 
bij (3) kopermarkt / valutamarkt 
bij (4) aanbod van / vraag naar 
bij (5) aanbod van / vraag naar 
 

2p 25 Leg uit dat Dole en Concha y Toro nadeel hebben van de gestegen koers van de 
peso. 
 
Dankzij de goede economische situatie stroomt er veel belastinggeld in de 
Chileense staatskas. De Chileense overheid geeft dit geld echter niet allemaal 
uit, maar stopt een flink deel in een spaarfonds. Dit fonds wordt in vreemde 
valuta’s aangehouden en is bedoeld om in slechtere tijden de economie te 
kunnen stimuleren.  
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Om het spaarfonds te vullen, koopt de Chileense overheid …(1)… in ruil voor 
…(2)…. Hierdoor wordt er een …(3)… druk op de koers van de peso 
uitgeoefend waardoor de Chileense internationale concurrentiepositie 
…(4)… wordt. 

2p 26 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen. 
bij (1) peso’s / vreemde valuta’s 
bij (2) peso’s / vreemde valuta’s 
bij (3) neerwaartse / opwaartse 
bij (4) versterkt / verzwakt 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 9 
 
Meten met twee maten 
Elk jaar wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het nationale 
product gemeten. De bijdrage van de overheid aan het nationale product wordt 
op een andere manier gemeten dan de bijdrage van bedrijven. 
 
Het door het CBS gemeten nationale product is niet gelijk aan de feitelijke 
productie in ons land, doordat er naast formele productie ook nog informele 
productie plaatsvindt. 
 
Bij de informele productie worden twee categorieën onderscheiden. 

2p 27 Welke twee categorieën zijn dat? 
 
Het CBS heeft van een bedrijfstak de volgende gegevens verzameld. 
 

bedrijfstakgegevens over 2007 
marktwaarde 

verkochte goederen 
inkopen toegevoegde 

waarde 
 prijsniveau werkgelegenheid 

€ 3.295 +3% € 1.415 +2,5% € 1.880 +3,4% +0,5% −1,8% 
bedragen: × 1 miljoen 
procenten: verandering 2007 ten opzichte van 2006 

 
2p 28 Hoeveel miljoen euro was in 2007 de bijdrage van deze bedrijfstak aan het 

nationale product? 
 

2p 29 Hoe blijkt uit de tabel dat in deze bedrijfstak de arbeidsproductiviteit in 2007 
hoger is dan in 2006? 
 
Van de overheid is over 2007 het volgende gegeven: 
overheidsinvesteringen € 22 miljard 
materiële overheidsconsumptie €   9 miljard 
ambtenarensalarissen € 28 miljard 
overdrachtsuitgaven € 24 miljard 
 
De productie van de overheid wordt op een andere manier gemeten dan de 
productie van bedrijven omdat de overheid …(1)…. Daarom wordt de waarde 
van de overheidsproductie in 2007 gesteld op € …(2)... miljard. 

2p 30 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) diensten produceert / geen marktprijzen hanteert / niet naar winst streeft  
  / geen inkopen heeft 
bij (2) 9 / 28 / 31 / 37 / 52 / 59 / 60 / 83 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Arbeidsmarkt in beweging 
De overheid wil de sociale zekerheid betaalbaar houden door de verhouding 
tussen het aantal inactieven en het aantal actieven, de i/a-ratio, te verlagen. De 
overheid wil de i/a-ratio verlagen door terugdringing van het aantal 
arbeidsongeschikten via strengere keuringen en reïntegratie op de 
arbeidsmarkt.  
 
In onderstaande figuur staat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in een 
bepaald jaar weergegeven.  
 

werkgelegenheid
7.500.000

werkloosheid
500.000

450.000450.000 450.000400.000

90.00090.000

20.00020.000

110.000110.000

30.00030.000

instroom uitstroom

A

B

E

F

DC

 
 
Toelichting bij de figuur: 
− De getallen in de blokken betreffen het begin van dit jaar. 
− De getallen bij de pijlen betreffen veranderingen tussen begin en eind van 

dit jaar.  
− Alle getallen betreffen aantallen personen. 
 

2p 1 Bereken met hoeveel personen de werkgelegenheid in dit jaar verandert. Geef 
ook aan of er sprake is van een toename of van een afname. 

2p 2 Bereken hoeveel procent van de beroepsbevolking aan het begin van dit jaar 
werkloos is. 

2p 3 Leg uit hoe verlaging van de i/a-ratio kan bijdragen aan verbetering van de 
betaalbaarheid van de sociale zekerheid. 
 
Stel dat de overheid in de loop van het betreffende jaar maatregelen neemt 
zoals strengere keuringen waardoor het aantal nieuwe gevallen van 
arbeidsongeschiktheid beperkt wordt. Hierdoor kunnen getallen in de figuur 
veranderen.  

2p 4 Noem een pijl in de figuur waarvan het getal door zo’n maatregel kan 
veranderen. Verklaar het antwoord. 
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Stel verder dat de overheid er door betere begeleiding in slaagt een groter 
aantal arbeidsongeschikten aan betaald werk te helpen. Een vakbondseconoom 
verwacht dat hierdoor het getal bij pijl D kleiner wordt. 

2p 5 Leg de verwachting van de vakbondseconoom uit. 
 
 

Opgave 2 
 
Euro legt prijsverschillen bloot 
In de landen waar de euro als gemeenschappelijke munt is ingevoerd, is van 
uniforme prijzen nog lang geen sprake. Voor dezelfde producten zijn er 
prijsverschillen tussen de landen van het eurogebied. Met de komst van de euro 
zijn die verschillen wel makkelijker af te lezen. Een belangrijke oorzaak van 
prijsverschillen in het eurogebied is het bestaan van verschillen in 
belastingsysteem. De Europese Commissie streeft onder andere naar 
harmonisatie van tarieven van indirecte belastingen binnen de Europese Unie 
(EU). 
 

2p 6 Noem een andere oorzaak van prijsverschillen tussen EU-landen voor hetzelfde 
product. Licht het antwoord toe. 
 
In onderstaande tabel staat van een aantal producten de consumentenprijs in 
een aantal EU-landen in euro’s (inclusief btw) op een bepaald moment na de 
invoering van de euro weergegeven. 
 

prijzen in euro’s liter melk Big Mac blikje cola middenklassenauto 
Duitsland 0,56 2,65 0,35 17.300 
Ierland   0,83 2,54 0,70 17.459 
Nederland 0,79 2,60 0,45 ….. 
Griekenland 1,04 2,11 0,51 16.875 
Frankrijk 1,11 3,00 0,40 15.700 
Luxemburg 0,72 3,10 0,37 12.450 
Oostenrijk 0,86 2,50 0,50 15.650 
Finland 0,71 2,90 1,18 21.700 
België 0,84 2,95 0,47 13.100 
Italië 1,34 2,50 0,77 14.770 
Portugal 0,52 2,24 0,44 20.780 
Spanje 0,69 2,49 0,33 14.200 

 
Om prijsverschillen tussen landen te vergelijken, kan de verhouding tussen de 
hoogste en de laagste prijs van een product als maatstaf worden gebruikt. 

2p 7 Bereken voor welk van de drie producten liter melk, Big Mac en blikje cola het 
prijsverschil volgens deze maatstaf het grootst is. 
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In de EU voert elk land tot nu toe zijn eigen belastingpolitiek als het gaat om 
vervoermiddelen. Daardoor bestaat er een verschil in de opbouw van de 
consumentenprijs van nieuwe personenauto’s tussen Nederland en Duitsland.  
 
Stel dat de consumentenprijs van een middenklassenauto in Nederland als volgt 
wordt berekend: 
 

netto-catalogusprijs  
belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 28,5% + 

consumentenprijs exclusief btw  
btw 19% + 

consumentenprijs inclusief btw   
 
Door het verschil in belastingtarieven kan de consumentenprijs inclusief btw van 
een middenklassenauto in Nederland hoger zijn dan in Duitsland, terwijl de 
netto-catalogusprijs in Nederland lager is dan in Duitsland.  
 
In de tabel in deze opgave ontbreekt de consumentenprijs inclusief btw van een 
middenklassenauto in Nederland. De netto-catalogusprijs van deze auto 
bedraagt € 11.498. 

2p 8 Bereken de consumentenprijs inclusief btw van een middenklassenauto in 
Nederland. 
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Opgave 3 
 
Conjunctuurplaatje 
Elk jaar publiceert een economisch onderzoeksbureau een rapport over de 
conjuncturele situatie in een land. In dit rapport staat onder andere het 
conjunctuurplaatje: een figuur waarin conjunctuurindicatoren staan 
weergegeven. In onderstaande figuur staat het conjunctuurplaatje van een 
bepaald jaar weergegeven. Van vier conjunctuurindicatoren wordt jaarlijks een 
indexcijfer berekend, waarbij het voorafgaande jaar steeds het basisjaar is. Door 
de punten op de assen met elkaar te verbinden ontstaat een vierhoek. Uit een 
verandering van het oppervlak van deze vierhoek ten opzichte van het basisjaar 
kan een aanwijzing voor de conjuncturele ontwikkeling worden afgelezen. 
 

totale bestedingen

inflatie

consumentenvertrouwen

werkgelegenheid
105 100 95 95 100 105

  95

100

105

  95

100

105

 
 
In de toelichting bij het conjunctuurplaatje staat: “De groei van de totale 
bestedingen is vooral te danken aan de ontwikkeling van de 
overheidsbestedingen en de export.” 

2p 9 Noem twee andere bestedingscategorieën. 
 
De in de figuur gegeven conjunctuurindicatoren beïnvloeden elkaar. 

2p 10 Heeft de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen de groei van de totale 
bestedingen afgeremd of gestimuleerd? Verklaar het antwoord. 

2p 11 Leg uit hoe de ontwikkeling van de inflatie kan zijn veroorzaakt door de 
ontwikkeling van een van de andere conjunctuurindicatoren. 
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Opgave 4 
 
Euro verovert Europa 
Op 1 mei 2004 is de Europese Unie (EU) uitgebreid met tien, vooral  
Oost-Europese, landen. Door toetreding tot de EU zijn deze nieuwe lidstaten 
verplicht te streven naar invoering van de euro. Elk land mag echter zelf 
beslissen op welke termijn de euro wordt ingevoerd. De nieuwe lidstaten zullen 
zelf een afweging van de voor- en nadelen van invoering van de euro moeten 
maken. Als een land besluit de euro in te voeren, moet zijn voldaan aan een 
aantal eisen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de staatsschuld, 
het financieringstekort van de overheid en de inflatie. 
 
De regering van een van de nieuwe lidstaten kondigt aan dat dit land op korte 
termijn de euro wil invoeren. De minister-president van dit land zegt in een 
televisietoespraak: “De afgelopen jaren schommelde de wisselkoers van onze 
munt sterk ten opzichte van de euro. Om deze schommelingen af te zwakken, 
moest enkele keren de rente worden verhoogd. Als we de euro invoeren, zullen 
wisselkoersschommelingen tot het verleden behoren en zal de rentestand in ons 
land dalen.” 
 
Naast steun komt er in dit land ook kritiek op deze aankondiging van de 
regering. Kritische inwoners van dit land wijzen onder andere op de volgende 
drie nadelen van invoering van de euro. 
a Als ons land geen eigen munt meer heeft, kan een devaluatie niet meer 

worden ingezet om de economie van ons land te stimuleren. 
b Door invoering van de euro zal de internationale arbeidsverdeling verder 

toenemen. Een nadeel daarvan is dat door toenemende concurrentie 
bepaalde bedrijfstakken uit ons land zullen verdwijnen.  

c Om aan de eisen van de invoering van de euro te voldoen, moet flink 
worden bezuinigd op de overheidsuitgaven. Dit kan ten koste gaan van de 
overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs in ons land. 

 
Stel je de volgende situatie voor: 
Jij bent als inwoner van dit land voorstander van invoering van de euro in dit 
land vanwege de verwachte lagere rente en grotere wisselkoersstabiliteit. 
Daarnaast wil jij met argumenten komen tegen de kritiek op invoering van de 
euro. In een betoog zet jij dit standpunt uiteen.  
 
Het betoog begint als volgt: 
“In mijn betoog wil ik enkele voordelen van invoering van de euro in ons land 
beschrijven. Vervolgens zal ik reageren op de kritiek op het plan de euro in te 
voeren.” 
 

6p 12 Schrijf het vervolg van dit betoog. 
In dit betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg van een rentedaling voor de productiegroei. 
b Het gevolg van het verdwijnen van wisselkoersschommelingen voor de 

export. 
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Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande 
aspecten aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog 
past. 
1 Een argument tegen de kritiek onder punt a door te wijzen op het nadeel van 

een devaluatie van de eigen munt voor de inflatie in ons land. 
2 Een argument tegen de kritiek onder punt b door te wijzen op het voordeel 

van verdergaande internationale arbeidsverdeling voor de consumenten in 
ons land. 

3 Een argument tegen de kritiek onder punt c door te wijzen op de ruimte die 
een lage rentestand geeft voor overheidsinvesteringen in de toekomst in ons 
land, zelfs bij gelijkblijvende overheidsinkomsten. 

 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden; een afwijking van 20 

woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
uit een krant: 
Tegenvallers en meevallers door akkoord 
De regering heeft gisteren een akkoord gesloten met de werkgevers- en 
werknemersorganisaties en afgesproken is dat de cao-lonen het komende jaar 
niet stijgen. Deze bevriezing van de lonen betekent, gezien de verwachte 
inflatie, een daling van de koopkracht van de lonen. 
Door deze afspraak moet de overheidsbegroting voor volgend jaar worden 
aangepast. In deze begroting is nog uitgegaan van een stijging van de  
cao-lonen met 2%.  
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal bevriezing van de lonen zowel tot 
meevallers als tot tegenvallers in de overheidsbegroting voor volgend jaar 
leiden. Als de lonen minder stijgen dan de 2% waar in de begroting van uit is 
gegaan, zal het overheidstekort dalen. Het CPB heeft berekend dat elk 
procentpunt dat de lonen minder stijgen tot een afname van het overheidstekort 
van 0,2% van het bruto binnenlands product (bbp) leidt. 
 
Door de bevriezing van de lonen kunnen de overheidsontvangsten aan 
inkomstenbelasting tegenvallen. Daar staat tegenover dat door de bevriezing 
van de lonen de ontvangsten aan andere directe belastingen kunnen meevallen. 

2p 13 Leg uit hoe door de bevriezing van de lonen de ontvangsten van een andere 
directe belasting kunnen meevallen. 
 
Het CPB heeft de gevolgen voor het overheidstekort van volgend jaar berekend. 
Aan de ene kant leidt de bevriezing van de lonen blijkbaar tot een afname van 
het overheidstekort. Daar staat echter tegenover dat de regering heeft 
toegezegd de bevriezing van de lonen te compenseren door bezuinigingen van 
€ 1,5 miljard te schrappen; in de overheidsbegroting voor volgend jaar was al 
met deze bezuinigingen rekening gehouden. 
 
In een toelichting schrijft het CPB: “De bevriezing van de lonen remt de groei 
van het bbp af, maar leidt via de export ook tot extra groei van het bbp. Per 
saldo wijzigt het voor volgend jaar verwachte bbp van € 469 miljard niet.”  
 

2p 14 Leg uit hoe de bevriezing van de lonen, gezien de verwachte inflatie, de groei 
van het bbp kan afremmen. 
 

2p 15 Bereken met welk bedrag het overheidstekort van volgend jaar volgens het CPB 
daalt. 
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Opgave 6 
 
Nederland langs de Europese meetlat 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vijf statistieken waarin gegevens van 
Nederland vergeleken worden met de grootste drie landen van de 
Europese Unie (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en de totale 
Europese Unie (EU). Alle gegevens hebben, tenzij anders vermeld, betrekking 
op het jaar 2002. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze opgave 
vijf vragen gesteld. 
 

2p 16 Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel procent het reële bruto 
binnenlands product per hoofd van de bevolking in 2002 in Nederland hoger is 
dan in Frankrijk. 
 
Met behulp van statistiek 3 kan worden berekend dat de loonkosten per eenheid 
product in de EU in 2002 ten opzichte van 2000 met (afgerond) 4,6% zijn 
gestegen. 

2p 17 Bereken in één decimaal nauwkeurig met welk percentage de loonkosten per 
eenheid product in Nederland in 2002 ten opzichte van 2000 zijn gestegen. 
 
In 2002 zijn de loonkosten per eenheid product in Nederland sterker gestegen 
dan in Duitsland. Een oorzaak voor dit verschil is de relatief sterke stijging van 
de loonkosten per uur in Nederland. 

2p 18 Welke andere oorzaak voor dit verschil kan uit een van de statistieken worden 
afgelezen?  
 

2p 19 Bereken de in statistiek 4 ontbrekende exportquote van Frankrijk met behulp van 
gegevens uit andere statistieken.  
 
Het bruto binnenlands product van een land kan worden bepaald door bij de 
nationale bestedingen de export op te tellen en daarvan de import af te trekken.  

2p 20 Was de import van Nederland in 2002 groter of kleiner dan de export? Verklaar 
het antwoord. 
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Opgave 7 
 
Verhuisbedrijf in beweging 
Mark Delicaat is vier jaar geleden in de studentenstad Bernhem met zijn 
tweedehands bestelbusje een verhuisbedrijf begonnen dat zich richt op de 
verhuizing van studenten. Inmiddels rijden er vijf busjes en werken er 
vijftien studenten voor zijn bedrijf. Het afgelopen jaar is het bedrijf in financiële 
problemen gekomen. Mark heeft een economisch adviesbureau gevraagd de 
marktsituatie van zijn bedrijf te analyseren en met een advies voor zijn bedrijf te 
komen. 
 
Het adviesbureau richt zich in zijn verslag op drie punten: 
− De prijs van een verhuizing binnen de stad bedroeg in het afgelopen jaar 

€ 100. Uit onderzoek blijkt dat de waarde van de prijselasticiteit van de 
vraag naar verhuizingen −0,8 bedraagt. Een prijsstijging leidt in dit geval tot 
stijging van de winst, doordat een hogere omzet gepaard gaat met lagere 
totale kosten.  

− Om op langere termijn te overleven, is uitbreiding van het verhuisbedrijf van 
Mark noodzakelijk. In dat kader moet nieuw vermogen worden 
aangetrokken. Om soepeler nieuw vermogen aan te trekken, moet de 
ondernemingsvorm van het bedrijf worden omgezet van een eenmanszaak 
naar een besloten vennootschap (bv). 

− In Bernhem is het verhuisbedrijf van Mark in dit segment van de markt een 
van de weinige aanbieders. Ongeveer 25 kilometer verderop is ook een 
studentenstad. Daar is geen vergelijkbaar bedrijf werkzaam. Uitbreiding van 
de activiteiten van het verhuisbedrijf naar deze buurstad kan op den duur 
winstgevend zijn. Dat moet dan wel gepaard gaan met een uitgebreide 
promotie- en reclamecampagne. Verwacht wordt dat het bedrijf van Mark in 
deze buurstad per jaar 250 verhuizingen zal doen. Voor het opstarten van de 
uitbreiding van de activiteiten van het verhuisbedrijf is eenmalig een bedrag 
van € 60.000,- nodig. Daarna zijn er volgens het adviesbureau uitsluitend 
variabele kosten verbonden aan deze uitbreiding. 
In de figuur in deze opgave zijn de kosten en opbrengsten van deze 
uitbreiding weergegeven. 
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2p 21 Leg uit hoe een prijsstijging van een product, waarvan de prijselasticiteit van de 
vraag −0,8 is, tot een hogere omzet leidt. 

2p 22 Leg uit hoe een prijsverhoging door een bedrijf tot lagere totale variabele kosten 
van dat bedrijf kan leiden. 

2p 23 Bereken hoeveel jaar het naar verwachting duurt voor de kosten van de 
uitbreiding van de activiteiten van het verhuisbedrijf van Mark worden gedekt 
door de opbrengsten. 
 
Een punt uit het advies van het bureau heeft gevolgen voor de juridische 
aansprakelijkheid van de eigenaren voor schulden van het bedrijf. 

2p 24 Citeer de zin uit het advies waaruit dit kan worden afgeleid. Licht het antwoord 
toe. 
 
Het marketingbeleid van een ondernemer kan bestaan uit vier onderdelen, de 
zogenaamde 4 P’s van de marketingmix. In het verslag van het adviesbureau is 
sprake van prijsbeleid, plaatsbeleid en promotiebeleid. 

2p 25 Licht aan de hand van een voorbeeld toe hoe het productbeleid door het 
verhuisbedrijf zou kunnen worden ingezet. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
Ongelijke toekomst 
Sommige economen verwachten dat in de komende jaren in Nederland de 
verschillen tussen de lage en hoge arbeidsinkomens zullen toenemen. Dit blijkt 
uit een onderzoek waarbij is uitgegaan van de volgende ontwikkelingen in de 
komende jaren: 
a De voortdurende innovatie stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de 

productiefactor arbeid. 
b De bevolking groeit nauwelijks en het deel van de bevolking dat in staat is 

om een hogere opleiding te volgen, blijft vrijwel ongewijzigd. 
c Door de liberalisering van de wereldhandel krijgen lagelonenlanden steeds 

meer mogelijkheden te exporteren naar rijke landen als Nederland. 
 

2p 26 Leg uit hoe voortdurende innovatie steeds hogere eisen kan stellen aan de 
kwaliteit van de productiefactor arbeid. 
 

2p 27 Leg uit hoe liberalisering van de wereldhandel kan leiden tot een beperking van 
de groei van de beloning van laaggeschoolde arbeid in Nederland. 
 
In de komende jaren wordt een sterke stijging van het arbeidsinkomen van hoog 
opgeleiden verwacht. 

2p 28 Geef daarvoor de verklaring met behulp van twee van de gegeven 
ontwikkelingen in de komende jaren. Gebruik in de verklaring zowel de 
vraagkant als de aanbodkant van de arbeidsmarkt. 
 

einde  800047-2-062o* 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
Bruto binnenlands product (bbp) 

 
 
statistiek 2 
 
Export van EU-lidstaten, uitgesplitst naar bestemming   
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Legenda:

 
 
 

 eenheid Nederland Duitsland Frankrijk 
Verenigd 

Koninkrijk 
EU 

bbp miljarden euro 444,6 2.110,4 1.520,8 1.660,1 9.606,7 
 

reële bbp per hoofd 
van de bevolking 

indexcijfer 
(EU = 100) 

111 99 105 107 100 
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statistiek 3 
 
Loonkosten per eenheid product   
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statistiek 4 
 
Bestedingen 

 
 
statistiek 5 
 
Arbeidsproductiviteit 

 
 

 
eenheid Nederland Duitsland Frankrijk 

Verenigd 
Koninkrijk 

EU 

 
investeringen van 
overheid en bedrijven 

in % van bbp 20,7  20,0  20,2  19,0  20,7 

consumptie van 
huishoudens 

in % van bbp 49,9  58,6  54,8  66,4  58,4 

overheidsconsumptie in % van bbp    24,5 +  19,2 +  23,9 +  20,0 +    20,5 + 

nationale bestedingen in % van bbp 95,1  97,8  98,9  105,4  99,6 
 
export in % van bbp 58,0  30,7  ….  17,8  
import in % van bbp ….  28,5  21,9  23,2  
bbp in % van bbp 100,0  100,0  100,0  100,0  

 
eenheid Nederland Duitsland Frankrijk 

Verenigd 
Koninkrijk 

EU 

bbp per 
gewerkt uur 

verandering in % ten 
opzichte van 2001 

0,5 1,9 1,4 1,7 1,4 
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Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Benzineprijs onder vuur 
In een land is de benzineprijs enkele jaren achter elkaar fors gestegen. Er 
worden regelmatig acties gevoerd voor een verlaging van de benzineprijs. De 
actievoerders stellen onder andere dat de benzineprijs in 2006 vergeleken met 
2005 meer is gestegen dan de inflatie in die periode. De benzinemaatschappijen 
stellen daar tegenover dat de consumenten in 2006 evenveel aan benzine 
hebben uitgegeven als in 2005. De benzinemaatschappijen wijzen daarbij op de 
ongewijzigde wegingsfactor van benzine in de consumentenprijsindex (cpi). 
Beide partijen baseren zich op de gegevens in de tabel. 
 
jaar cpi  

(2000 = 100) 
gemiddelde benzineprijs 

(€) 
wegingsfactor benzine in cpi 

(%) 
2000 100,0 0,90 4,5 
2004 111,4 1,09 4,5 
2005 116,4 1,21 4,5 
2006 120,5 1,27 4,5 

 
2p 1 Is de stelling van de actievoerders juist? Verklaar het antwoord met een 

berekening. 
 

2p 2 Is de argumentatie van de stelling van de benzinemaatschappijen juist? Verklaar 
het antwoord. 
 

2p 3 Bereken de stijging van de cpi in 2006 ten gevolge van de stijging van de 
gemiddelde benzineprijs in 2006 ten opzichte van 2005. 
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Opgave 2 
 
uit een krant: 
Meer zit er echt niet in! 
Vandaag start het cao-overleg voor de 3.000 Nederlandse werknemers van 
internationaal handelsbedrijf De Vlam. De vakbonden houden vast aan een 
loonstijging van 2,5 procent. Die loonstijging komt precies overeen met de 
inflatie in Nederland. Voor de directie van De Vlam is die looneis 
onbespreekbaar. Het bedrijf heeft te maken met keiharde buitenlandse 
concurrentie en een tegenvallende internationale conjunctuur. Een 
woordvoerder van het bedrijf stelt: “Aangezien een prijsverhoging voor ons 
bedrijf niet tot de mogelijkheden behoort en de niet-loonkosten per product gelijk 
blijven, tast een loonstijging van 2,5 procent onze winst per eenheid product 
aan.” 
 
De loonstijging van 2,5 procent is de ...(1)... loonstijging. Bij die loonstijging zal 
het bruto reële loon ...(2)... zodat er sprake is van ...(3).... 

2p 4 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) nominale / reële 
bij (2) dalen / gelijk blijven / stijgen 
bij (3) een incidentele loonstijging / een initiële loonstijging / prijscompensatie  
 

2p 5 Leg uit dat het voor De Vlam onwenselijk kan zijn de prijzen te verhogen gezien 
de ‘keiharde buitenlandse concurrentie’.  
 

2p 6 Leg uit dat het voor De Vlam onwenselijk kan zijn de prijzen te verhogen gezien 
de ‘tegenvallende internationale conjunctuur’. 
 
De woordvoerder van De Vlam gaat er bij zijn stelling vanuit dat de 
arbeidsproductiviteit in het bedrijf toeneemt met ... procent. 

1p 7 Wat moet op de stippellijn worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
− meer dan 2,5 
− minder dan 2,5 
− precies 2,5 
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Opgave 3 
 
uit een krant (juni 2004): 
Amerika: haperende locomotief wereldeconomie? 
De wereldhandel laat dit jaar sterke tekenen van herstel zien. Volgens de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan het wereldhandelsvolume in 2004 met 
7,5% toenemen. Dit optimisme is onder meer gebaseerd op de veronderstelling 
dat de Amerikaanse import het hele jaar blijft groeien. In mei 2004 meldde het 
Amerikaanse ministerie van Handel dat de Amerikaanse buitenlandse handel in 
die maand het grootste tekort ooit liet zien. Begin juni begon de wisselkoers van 
de dollar te dalen. Analisten zagen de voortdurend oplopende handelstekorten 
als belangrijkste oorzaak voor die dalende dollarkoers. Deze analisten stelden 
verder dat die dalende dollarkoers de groei van de import zou gaan afremmen. 
 

2p 8 Leg uit dat groei van de Amerikaanse import kan leiden tot herstel van de 
wereldhandel. 
 

2p 9 Leg uit dat een Amerikaans handelstekort kan leiden tot een dalende 
dollarkoers. 
 

2p 10 Leg uit dat een dalende dollarkoers een groei van de Amerikaanse import kan 
afremmen. 
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Opgave 4 
 
Vervroegd aflossen 
De minister van Financiën van een land heeft de onderstaande begroting aan de 
regering voorgesteld.  
 

rijksbegroting 2007 (€ miljard) 
inkomsten uitgaven
directe belastingen 51 ambtenarensalarissen 39
indirecte belastingen 63 materiële overheidsconsumptie 28
niet-belastingontvangsten 22 overheidsinvesteringen 15
begrotingstekort 39 overdrachten door de overheid 55
 rente over staatsschuld 13
 aflossingen op staatsschuld 25
 175  175
 
Hieronder staan enkele uitspraken naar aanleiding van deze begroting. 
1 Directe belastingen worden door burgers betaald en indirecte belastingen 

door bedrijven. 
2 Ambtenarensalarissen zijn een onderdeel van de overheidsbestedingen. 
3 Het begrotingstekort is in 2007 groter dan het financieringstekort. 
4 Het begrotingstekort is in 2007 gelijk aan de toename van de staatsschuld. 

3p 11 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
Met het oog op naderende verkiezingen wil de regering de voorgestelde 
begroting aanpassen. Zij wil de overheidsbestedingen verhogen zonder te 
bezuinigen op de overige uitgaven en zonder de staatsschuld extra te laten 
stijgen. Zij wil dit doen door per 1 januari 2007 voor € 10 miljard oude 
staatsleningen met 8,0% rente vervroegd af te lossen. Deze aflossing wordt 
betaald uit de opbrengst van een nieuwe staatslening, eveneens per 
1 januari 2007, met 3,0% rente.  

2p 12 Bereken het bedrag waarmee de regering op deze manier in 2007 de 
overheidsbestedingen kan verhogen. 
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Opgave 5 
 
Winnaars en verliezers in prijzenoorlog 
In oktober 2003 brak in Nederland een prijzenoorlog uit in de 
supermarktbranche. De diverse supermarktketens vielen over elkaar heen met 
prijsverlagingen. Via onder andere advertenties in de dagbladen werd getracht 
klanten de supermarkt in te lokken. De prijzenoorlog had invloed op de 
marktaandelen van de supermarktketens.  
In oktober 2003 bedroeg de totale omzet in de supermarktbranche € 2 miljard. In 
november 2003 bleek de totale omzet met 0,5% gestegen te zijn terwijl de 
prijzen gemiddeld met 2% waren gedaald.  
Voor consumenten waren het interessante tijden: boodschappen doen werd flink 
goedkoper en veel mensen besloten wat vaker naar de supermarkt te gaan. Het 
is echter de vraag of consumenten alleen maar voordeel van zo’n prijzenoorlog 
hebben. 
 
Hieronder staat een fragment uit een advertentie van supermarktketen A. 
 

(advertentie) 

We laten ons niet klein krijgen 
 

U kent ons sterke punt: een assortiment dat altijd bestaat 
uit 3.500 verschillende producten van topkwaliteit. 

 
En vanaf maandag zijn we extra voordelig: 300 van onze 

artikelen zijn dan blijvend sterk in prijs verlaagd. 
 

 
De prijzenoorlog had invloed op de marktaandelen van supermarktketens. De 
onderstaande tabel geeft daarover informatie.  
 

supermarktketen marktaandeel in totale 
omzet oktober 2003 

marktaandeel in totale 
omzet november 2003 

A 37 40 
B 18 20 
C 14 15 
D 12 14 

overige 19 11 
 

2p 13 Bereken de omzet van supermarktketen A in november 2003. 
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Gegeven zijn de onderstaande uitspraken over de prijselasticiteit van de vraag 
naar supermarktproducten in de geschetste situatie. 
1 Die vraag is prijsinelastisch want bij de prijsdaling van 2% stijgt de omzet 

met slechts 0,5%. 
2 Die vraag is prijsinelastisch want de toename van het marktaandeel van de 

supermarktketens A tot en met D is gelijk aan de afname van het 
marktaandeel van overige. 

3 Die vraag is prijselastisch want ondanks de prijsdaling van 2% stijgt de 
omzet met 0,5%. 

4 Die vraag is prijselastisch want de consumenten gaan door de prijzenoorlog 
vaker naar de supermarkt. 

2p 14 Welke van deze uitspraken is juist? 
 
Bij hun marketingbeleid gebruiken ondernemingen de vier P’s: prijsbeleid, 
promotiebeleid, plaatsbeleid en productbeleid. De advertentie van 
supermarktketen A is een voorbeeld van promotiebeleid. 

1p 15 Welk(e) ander(e) marketinginstrument(en) gebruikt supermarktketen A volgens 
de advertentie ook nog?  
 

2p 16 Leg uit dat consumenten op den duur ook nadeel kunnen ondervinden van een 
prijzenoorlog in de supermarktbranche. 
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Opgave 6 
 
Arbeidsmarkt onderzocht 
Jörg - leerling van havo 5 - heeft een werkstuk gemaakt over de arbeidsmarkt. 
Hij heeft onder andere de p/a-ratio1) van zijn school berekend. Daartoe heeft 
Jörg de onderstaande gegevens verzameld. 
− 80 personeelsleden hebben een fulltime baan 
− 40 personeelsleden hebben een parttime baan van gemiddeld 75% 
− 20 personeelsleden hebben een parttime baan van gemiddeld 25% 

 
3p 17 Bereken de p/a-ratio van de school van Jörg. 

 
Jörg heeft van een land de onderstaande arbeidsmarktgegevens verzameld. 
 
 januari 2005 januari 2007 
werkgelegenheid (arbeidsjaren) 7.100.000 7.300.000 
werkgelegenheid (personen) 7.800.000 8.000.000 
aantal openstaande vacatures (personen) 30.000 70.000 
werkloosheid (personen) 450.000 400.000 

 
− Tussen 2005 en 2007 is in dit land het werken in deeltijd relatief …(1)…. 
− De arbeidsmarkt is tussen 2005 en 2007 …(2)… geworden. 
− Het tegelijkertijd bestaan van werkloosheid en openstaande vacatures duidt 

op …(3)…werkloosheid. 
− In januari 2007 bedraagt de beroepsbevolking in dit land …(4)… personen. 

3p 18 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) toegenomen / afgenomen / gelijk gebleven 
bij (2) ruimer / krapper 
bij (3) conjunctuur / structuur / seizoen 
bij (4) 8.000.000 / 8.070.000 / 8.400.000 / 8.470.000 
 

noot 1 p/a-ratio: verhouding tussen de werkgelegenheid in personen en de werkgelegenheid in 
arbeidsjaren 
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In een van de paragrafen beschrijft Jörg een verband dat op de arbeidsmarkt 
geldt. Hij gebruikt daarbij de onderstaande verschijnselen.  
a De consumptie, investeringen en export nemen sterk toe. 
b Er ontstaat een aanzuigeffect op de arbeidsmarkt. 
c De arbeidsmarkt wordt krapper. 
d Het nationale product neemt toe. 
e De vraag naar arbeid neemt toe. 
f De beroepsbevolking neemt toe. 

2p 19 In welke volgorde moeten de bovenstaande verschijnselen staan om een 
correcte economische redenering te vormen? 
− a - d - e - b - f - c 
− a - d - b - e - f - c 
− a - d - e - c - b - f 
− a - e - d - b - c - f 
− a - e - b - d - f - c 
− a - e - d - c - b - f 
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Opgave 7 
 
uit een krant:                              
Belast sms-en 
De Filippijnse regering heeft een nieuwe bron van inkomsten ontdekt: de sms-
heffing. Inmiddels levert die heffing de Filippijnse schatkist al veel geld op. In 
Nederland wordt ook nagedacht over zo’n heffing. In een voorstel is sprake van 
een heffing van 2,5 cent per sms-bericht. De consumentenprijs van een sms-
bericht stijgt daardoor met 10% van 20 naar 22 cent. Volgens de onderstaande 
grafiek worden daardoor 8,3% minder sms-berichten verstuurd. 
 
 sms-berichten in Nederland 

 
2p 20 Geef een verklaring voor het feit dat bij een heffing van 2,5 cent de 

consumentenprijs maar met 2 cent stijgt. 
 

2p 21 Zal bij de voorgestelde sms-heffing de omzet van de telefoonbedrijven uit het 
sms-verkeer exclusief heffing toenemen, afnemen of gelijk blijven? Verklaar het 
antwoord. 
 
Gegeven zijn de onderstaande uitspraken. 
1 De voorgestelde sms-heffing is een voorbeeld van een directe belasting. 
2 De verstuurde hoeveelheid sms-berichten is prijsinelastisch. 

2p 22 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
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Opgave 8 
 
Na het zuur het zoet 
In het najaar van 2005 kondigde de Nederlandse regering aan dat na jaren van 
lastenverzwaringen de burgers in 2006 weer meer bestedingsruimte zouden 
krijgen: ‘na het zuur was het zoet aan de beurt’. 
De koopkracht van de burgers zou in 2006 met behulp van een aantal 
maatregelen worden vergroot. De regering ging ervan uit dat - mede als gevolg 
van die maatregelen - de economie in 2006 met 2,5% zou groeien. 
Een greep uit de maatregelen: 
− verlaging van de WW-premie 
− verhoging van de algemene heffingskorting 
− verlaging van een aantal prijsverhogende belastingen 
 

1p 23 Welke van de genoemde maatregelen leidt / leiden tot een vergroting van het 
nominale netto-inkomen van de burger? 
 

2p 24 Leg op basis van de gegevens uit dat in 2006 de totale belastingopbrengsten 
ondanks de genoemde maatregelen kunnen stijgen ten opzichte van 2005. 
 
Mevrouw Temmink heeft in 2005 een brutosalaris van € 34.000 waarvan zij netto 
€ 24.140 overhoudt. Op de dag na Prinsjesdag leest zij in de krant dat in 2006 
de inflatie 1,5% zal zijn. Volgens de cao zal haar brutosalaris in 2006 met 1% 
stijgen. In 2006 wordt aan belastingen en sociale premies 28% op haar 
brutosalaris ingehouden. 
 

2p 25 Bereken met welk percentage het nettosalaris van mevrouw Temmink in 2006 
stijgt ten opzichte van 2005. 
 

1p 26 Is het reële nettosalaris van mevrouw Temmink in 2006 hoger dan, lager dan of 
gelijk aan dat in 2005? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 9 
 
Betalen voor veiligheid 
Een gemeente besluit dat organisatoren van grote sportevenementen voortaan 
zelf moeten betalen voor de inzet van politie tijdens de evenementen. De 
plaatselijke voetbalclub Furora is daarom verplicht om bij elke thuiswedstrijd 
voor de politie-inzet te betalen. Het bestuur van de voetbalclub bespreekt de 
gevolgen van dit besluit. De penningmeester laat daarbij onderstaande figuur 
zien. Hierin is de oude situatie weergegeven en staat Q voor het aantal 
toeschouwers per jaar.  
 
                opbrengsten en kosten Furora 
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Jaarlijks speelt de club 20 thuiswedstrijden en het stadion is op elk van die 
speeldagen met 25.000 bezoekers volledig uitverkocht. De politie-inzet kost de 
club € 0,50 per bezoeker per wedstrijd voor persoonscontrole plus € 250.000 op 
jaarbasis voor algemene controles. De penningmeester stelt voor die 
kostenverhoging volledig door te berekenen in de toegangsprijs. 
 

2p 27 Bereken de toegangsprijs indien het clubbestuur het voorstel van de 
penningmeester overneemt. 
 

2p 28 In welke van de onderstaande grafieken is de nieuwe situatie van de club juist 
getekend? 
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De burgemeester verdedigt het besluit met de stelling dat hierdoor de negatieve 
externe effecten van voetbal in de gemeente afnemen waardoor de welvaart 
toeneemt. Een gemeenteraadslid stelt dat de burgemeester gelijk heeft met zijn 
stelling over de afnemende externe effecten, maar niet met zijn conclusie dat de 
welvaart daardoor toeneemt.  
 

1p 29 Is de stelling dat ‘... hierdoor de negatieve externe effecten van voetbal in de 
gemeente afnemen …’ juist? Verklaar het antwoord. 
 

2p 30 Geef een verklaring voor het verschil van mening tussen de burgemeester en 
het gemeenteraadslid.  
 

einde  700023-1-061o* 

Pagina: 635Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



700023-1-063o 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Verschillende inkomens, verschil in inkomen 
De lorenzcurve wordt gebruikt om inkomensverschillen te laten zien. In 
onderstaande figuur is de lorenzcurve van de secundaire inkomens van 
huishoudens in 1999 weergegeven. Hierbij zijn de huishoudens in Nederland 
verdeeld in 10%-groepen (decielen).    
 

secundaire inkomensverdeling 1999   
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Aansluitend op bovenstaande figuur staat in de tabel op pagina 3 het 
gemiddelde secundaire inkomen in euro’s per deciel huishoudens. Voor elk 
deciel is dit bedrag uitgesplitst in winstinkomen, looninkomen en overig 
inkomen, na heffing van de directe belastingen en de sociale premies. 
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secundaire inkomens in 1999
 

* in euro's 
** in % van het gemiddelde inkomen per deciel 

 
2p 1 Noem twee voorbeelden van vormen van inkomen die tot overig inkomen in de 

tabel worden gerekend. 
 
Arnold doet naar aanleiding van de figuur en de tabel de volgende beweringen.  
1 De twee decielen huishoudens met het hoogste secundaire inkomen 

ontvangen samen meer dan de helft van het totale secundaire inkomen in 
1999. 

2 Het totale bedrag aan overig inkomen dat het tweede deciel huishoudens 
ontvangt, is in 1999 hoger dan dat van het tiende deciel huishoudens. 

2p 2 Is bewering 1 van Arnold juist? Verklaar het antwoord. 
2p 3 Is bewering 2 van Arnold juist? Verklaar het antwoord. 

 
Bij het vergelijken van hoge met lage inkomens wordt het inkomen van de 20% 
huishoudens in het negende en tiende deciel vaak vergeleken met het inkomen 
van de 20% huishoudens in het tweede en derde deciel.  
In 1991 ontvingen het tweede en het derde deciel huishoudens samen 9,2% van 
het totale secundaire inkomen. Het negende en tiende deciel huishoudens 
ontvingen in 1991 samen 40,8% van het totale secundaire inkomen. De 
verhouding tussen het gemiddelde inkomen van huishoudens in het negende en 
tiende deciel en het gemiddelde inkomen van huishoudens in het tweede en 
derde deciel is afgerond 4,4 (40,8% gedeeld door 9,2%). Als dit 
verhoudingsgetal stijgt, wijst dit op een toenemende ongelijkheid van de 
secundaire inkomensverdeling. 

2p 4 Is dit verhoudingsgetal in 1999 ten opzichte van 1991 gedaald of gestegen? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 

decielen: 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 
gemiddeld inkomen 
per deciel* 

 1.500  9.100  12.300  15.200  18.300  21.700  26.000  31.500  38.500  57.800 

winst-inkomen**  2  2  2  4  3  4  4  4  6  11 

looninkomen**  21  27  37  56  61  65  73  77  79  74 

overig inkomen**  77  71  61  40  36  31  23  19  15  15 
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Opgave 2 
 
Alle pijlen gericht op investeren 
Investeringen zijn economisch van groot belang; ze worden door economen 
zelfs bestempeld als de motor van de economie van een land. Vooral de 
ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen gaat gepaard met 
grote investeringen. Deze innovatie kan de internationale concurrentiepositie 
van een land verbeteren. Daarnaast zien economen bij investeringen zowel een 
bestedingseffect als een capaciteitseffect optreden.  
 

 
In bovenstaande figuur staan in een pijlenschema economische verbanden 
weergegeven. Investeringen spelen in dit schema een centrale rol. Elke pijl geeft 
een oorzaak−gevolg verband weer. Een + bij een pijl duidt op een positief 
verband tussen oorzaak en gevolg. Wanneer er een – bij een pijl staat, betekent 
dit dat er een negatief verband tussen oorzaak en gevolg is. Zo zal een stijging 
van het aanbod van arbeid tot gevolg hebben dat de werkloosheid stijgt en zal 
een stijging van de werkgelegenheid tot gevolg hebben dat de werkloosheid 
daalt. 
 
Investeringen kunnen zowel breedte-investeringen als diepte-investeringen zijn.  

2p 5 Welke pijl in het pijlenschema is kenmerkend voor diepte-investeringen? 
Verklaar het antwoord. 
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Als de bestedingen stijgen, kan er overbesteding ontstaan. 
2p 6 Leg aan de hand van het pijlenschema uit hoe door een toename van de 

investeringen de dreigende overbesteding kan worden voorkomen. 
 
Een toename van de investeringen veroorzaakt via de bestedingen een directe 
toename van de productie. Vervolgens veroorzaakt deze toename van de 
productie een verdere toename van de productie die door economen het 
multipliereffect wordt genoemd. 

2p 7 Beschrijf aan de hand van de pijlen in het pijlenschema hoe dit multipliereffect 
tot stand komt. Benoem elke pijl die in de beschrijving wordt gebruikt.  
 
Een econoom heeft kritiek op het pijlenschema, omdat het gevolg van 
innovatieve investeringen door bedrijven voor de internationale 
concurrentiepositie niet in het schema staat. 

2p 8 Tussen welke twee begrippen in het pijlenschema moet een pijl getrokken 
worden om aan de kritiek van deze econoom tegemoet te komen? Geef aan 
waar deze pijl begint en of bij deze pijl een + of een – moet worden gezet. 
 
 

Opgave 3 
 
uit een krant: 
Garnalen tegen vliegtuigen 
Thailand staat op het punt tien vliegtuigen te kopen van de Europese 
vliegtuigfabrikant Airbus. Met deze transactie is € 1,5 miljard gemoeid. De 
Thaise regering zegt dat de koop alleen door kan gaan als Airbus ingevroren 
garnalen accepteert als betaling voor deze transactie. Airbus moet dan zelf 
kopers zien te vinden voor deze garnalen. 
Deze opmerkelijke stap van de Thaise regering houdt verband met het gebrek 
aan deviezen in Thailand en de snel toegenomen productie van garnalen in 
Thailand. De export van garnalen door Thailand is inmiddels opgelopen tot 
€ 1,3 miljard per jaar. Toch slaagt Thailand er niet in alle geproduceerde 
garnalen te verkopen, waardoor de voorraad diepgevroren garnalen in 
koelhuizen jaarlijks groeit. 
Kritische Thaise economen wijzen op de nadelige gevolgen die het betalen van 
vliegtuigen met garnalen kan hebben. Deze economen verwachten dat de 
exportopbrengst volgend jaar wel eens onder de € 1,3 miljard kan blijven, zelfs 
als de geëxporteerde hoeveelheid garnalen gelijk blijft. 
 

2p 9 Is er bij de bovengenoemde transactie sprake van directe ruil of van indirecte 
ruil? Verklaar het antwoord. 
 

2p 10 Welke functie van geld komt bij de bovengenoemde transactie niet te vervallen? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 11 Leg de verwachting van de kritische Thaise economen uit. 
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Opgave 4 
 
Langer leven, langer werken 
Wie gaat straks de oude dag betalen voor de eindexamenkandidaten van 
vandaag? Zullen er in 2050 nog voldoende werkenden zijn om de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) te financieren? Bestaat de AOW nog wel in 2050? Dit 
soort vragen wordt steeds vaker gesteld. 
 
Nederland vergrijst, er komen zowel absoluut als relatief steeds meer ouderen. 
De AOW dreigt door de vergrijzing onbetaalbaar te worden. Als er nu geen 
maatregelen genomen worden, zal de AOW-premie jaarlijks moeten stijgen, 
waardoor de internationale concurrentiepositie kan verslechteren. 
 
De overheid heeft een werkgroep “Seniorenbeleid” ingesteld, die moet 
onderzoeken hoe de AOW betaalbaar kan blijven. Deze werkgroep komt met 
een aantal voorstellen, waaronder de volgende drie. 
− De leeftijd waarop mensen recht krijgen op een AOW-uitkering moet worden 

verhoogd. 
− Werknemers ouder dan 55 jaar moeten worden bijgeschoold en/of 

omgeschoold. 
− De wig voor ouderen moet worden verkleind. 
De scholing van deze oudere werknemers moet worden gericht op verhoging 
van de participatiegraad van ouderen in Nederland. In Nederland is de 
participatiegraad van ouderen laag in vergelijking met jongeren. Volgens de 
werkgroep is de oorzaak van de lage participatiegraad dat oudere werknemers 
naar verhouding duur zijn. Dat komt doordat deze werknemers meestal aan de 
top van hun salaris zitten, terwijl de arbeidsproductiviteit in veel gevallen daalt 
als mensen ouder worden.  
Daarnaast wijst de werkgroep op het risico dat, indien ouderen langer door 
moeten werken, het aantal arbeidsongeschikte ouderen kan toenemen. 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
Je bent lid van de jongerenafdeling van een politieke partij. Het bestuur van de 
partij wil de voorstellen van de werkgroep “Seniorenbeleid” in het 
partijprogramma opnemen, maar de jongerenafdeling is nog niet overtuigd. De 
partijvoorzitter heeft jou gevraagd een toespraak te houden voor de 
jongerenafdeling waarin de gevolgen van de voorstellen van de werkgroep 
worden toegelicht.  
 
De toespraak begint als volgt: 
“Beste partijgenoten, 
Graag wil ik de voorstellen van de werkgroep “Seniorenbeleid” onder jullie 
aandacht brengen. Door invoering van deze voorstellen zal de samenleving 
beter in staat zijn de toenemende kosten van de vergrijzing op te vangen, 
waardoor de AOW in de toekomst betaalbaar kan blijven. Ik zal eerst de 
noodzaak uiteenzetten van het invoeren van deze voorstellen. Vervolgens zal ik 
ingaan op enkele gevolgen van het invoeren van de voorstellen van de 
werkgroep.” 
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6p 12 Schrijf het vervolg van de toespraak. 
In deze toespraak moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De wijze waarop verhoging van de AOW-premies tot verslechtering van de 

internationale concurrentiepositie kan leiden. 
b De wijze waarop verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd kan bijdragen 

aan de betaalbaarheid van de AOW, zowel via de inkomstenkant als via de 
uitgavenkant. 

 
Daarnaast moet in de toespraak naar eigen keuze één van de onderstaande 
aspecten aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de 
toespraak past. 
1 De wijze waarop scholing van oudere werknemers kan leiden tot een 

toename van de vraag naar ouderen op de arbeidsmarkt. 
2 De wijze waarop een verkleining van de wig voor ouderen het aanbod van 

ouderen op de arbeidsmarkt kan vergroten. 
3 Een andere maatregel dan omscholing waardoor de toename van het aantal 

arbeidsongeschikte ouderen kan worden beperkt. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de toespraak moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de toespraak 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Renovatie van de markt voor huurwoningen? 
In de grote steden in Nederland zijn woningbouwverenigingen de belangrijkste 
aanbieders van huurwoningen. In veel grote steden is een tekort aan betaalbare 
huurwoningen in de binnenstad. Volgens woningbouwverenigingen wordt dit 
tekort veroorzaakt door het gebrek aan werking van het marktmechanisme op de 
markt van huurwoningen. 
 
In één van de grote steden biedt woningbouwvereniging Zarkos in totaal 
3.250 huurwoningen van hetzelfde type aan: 2.000 woningen in de buitenwijken 
en 1.250 woningen in de binnenstad. De huur van elke woning is vastgesteld op 
€ 400 per maand. In de binnenstad kan Zarkos op korte termijn geen extra 
huurwoningen bouwen. Naar de huurwoningen in de binnenstad is zo veel 
vraag, dat er een wachtlijst is. In de buitenwijken staan 400 huurwoningen van 
Zarkos leeg door gebrek aan belangstelling.  
 
Zarkos wil uitsluitend in de binnenstad de huurprijs aanpassen aan de 
marktsituatie. Daarom wordt overwogen de huurprijs van woningen in de 
binnenstad te verhogen. Econoom Kees onderzoekt in opdracht van Zarkos de 
gevolgen hiervan en gebruikt daarvoor het model in onderstaande figuur. Daarbij 
veronderstelt Kees dat van de huurders die door de huurverhoging van de 
wachtlijst verdwijnen, 60% een woning van Zarkos in de buitenwijken gaat 
huren.       
 

0 5 10 15 20 25 30

700

650

600

550

500

450

400

350

300

0

aantal huurwoningen van Zarkos in de binnenstad (x 100)

huurprijs
in euro s

per maand

aangeboden hoeveelheid
gevraagde hoeveelheid

Legenda:

 
 

2p 13 Citeer de zin die het verticale verloop van de aanbodlijn in de figuur verklaart. 
Licht het antwoord toe. 
 

2p 14 Hoeveel personen staan bij de vastgestelde huurprijs op de wachtlijst voor een 
huurwoning in de binnenstad? 
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2p 15 Bereken met welk bedrag per maand de totale huuropbrengst van Zarkos in de 
binnenstad en de buitenwijken samen toeneemt als gevolg van de 
huurverhoging in de binnenstad. 
 
Stel dat in de komende jaren een stijging van de koopkracht van de inkomens 
wordt verwacht. Het is mogelijk dat de vraagcurve in de figuur hierdoor naar 
rechts verschuift. Er zijn ook argumenten te bedenken dat deze stijging van de 
koopkracht tot een verschuiving van de vraagcurve naar links leidt. 

2p 16 Leg uit dat een stijging van de koopkracht van de inkomens tot een verschuiving 
van de vraagcurve naar links in de figuur kan leiden. 
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Opgave 6 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan vier statistieken over Hongarije, Polen 
en Tsjechië. Deze drie landen zijn in 2004 toegetreden tot de Europese Unie 
(EU). In de eerste twee statistieken worden de gegevens van deze landen 
vergeleken met gegevens van de vijftien landen die tot 2004 de EU vormden, de 
EU15. Alle gegevens hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op het jaar 
2001. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen 
gesteld. 
 
In statistiek 4 ontbreekt het werkloosheidspercentage in Polen. Dit percentage 
kan worden berekend met behulp van twee andere gegevens. 

2p 17 Noem deze twee gegevens. 
 
De participatiegraad wordt in deze opgave gedefinieerd als de werkzame 
beroepsbevolking in procenten van de beroepsgeschikte bevolking. 

2p 18 Bereken in welk van de drie landen de participatiegraad het hoogst is. 
 
De arbeidsproductiviteit, opgevat als het bruto binnenlands product (bbp) per 
werkende per jaar, was in 2001 in de sector landbouw van Polen laag in 
vergelijking met de andere landen. 

2p 19 Bereken de arbeidsproductiviteit in de landbouw van Polen. 
2p 20 Uit welke twee gegevens kan worden afgeleid dat de arbeidsproductiviteit in de 

landbouw van Polen lager is dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit van de 
Poolse economie? 
 
In statistiek 2 wordt het bbp per hoofd van de bevolking van de drie landen 
vergeleken met het bbp per hoofd van de bevolking van de EU15. Uit statistiek 2 
kan worden afgelezen dat het nominale bbp per hoofd van de bevolking in 
Tsjechië 26% bedraagt van het nominale bbp per hoofd van de bevolking in de 
EU15.  
Uit de cijfers van het reële bbp per hoofd van de bevolking kan worden 
afgelezen dat het verschil tussen Tsjechië en de EU15 aanzienlijk kleiner is, als 
rekening wordt gehouden met het lagere prijsniveau in Tsjechië ten opzichte van 
de EU15. Het reële bbp per hoofd van de bevolking in Tsjechië bedraagt 56% 
van het reële bbp per hoofd van de bevolking in de EU15. 

2p 21 Toon met behulp van de indexcijfers uit statistiek 2 aan dat het prijsniveau in 
Polen hoger ligt dan in Tsjechië. 
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Opgave 7 
 
Een sterk staaltje protectionisme 
Aan het begin van deze eeuw verschenen met een paar maanden tussentijd in 
een krant de onderstaande artikelen. 

 
Bush komt op voor Amerikaanse 
belangen 
De Verenigde Staten van Amerika (VS) 
hebben een importheffing van 30% 
ingesteld op staal. De VS beroepen zich 
daarbij op de internationale regels over 
protectie, die zijn afgesproken in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Volgens deze regels mag een land 
protectionistische maatregelen nemen 
als er sprake is van dumping in dat land. 
De VS willen zo’n anti-dumpingheffing 
instellen omdat er volgens de VS door 
buitenlandse handelspartners staal op 
de Amerikaanse markt onder de 
kostprijs te koop wordt aangeboden. 

 WTO geeft Europese Unie (EU) 
gelijk in handelsconflict tussen EU 
en VS 
De EU heeft fel gereageerd op de 
importheffing van de VS op staal. 
Omdat protesten bij de VS niet hebben 
geleid tot afschaffen van deze heffing, 
heeft de EU een klacht ingediend bij 
de WTO. De WTO heeft de EU in het 
gelijk gesteld. De EU overweegt 
tegenmaatregelen te nemen, die de 
export van de VS treffen. Daarnaast 
vreest de EU dat de importheffing van 
de VS tot dumping van staal uit Azië in 
de EU leidt. 
 

 
In het redactionele commentaar van deze krant wordt de verwachting 
uitgesproken dat de VS op korte termijn zullen besluiten de importheffing op 
staal af te schaffen. De reden daarvoor wordt niet alleen gezocht in de 
dreigende tegenmaatregelen van de EU. Opgemerkt wordt dat de 
protectionistische maatregelen op staal eigenlijk overbodig zijn geworden door 
de koersontwikkeling van de dollar in de afgelopen periode.  
Verder is gebleken dat door de importheffing van de VS minder banen zijn 
behouden in de staalindustrie in de VS dan er verloren zijn gegaan in andere 
bedrijfstakken. 
 

1p 22 Noem een andere protectionistische maatregel dan de in de krant genoemde 
maatregel. 
 

2p 23 Leg uit dat de importheffing op staal van de VS ertoe kan leiden dat de prijs van 
staal in de EU daalt. 
 

2p 24 Is de koers van de dollar in de bedoelde periode gedaald of gestegen? Verklaar 
het antwoord. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Pagina: 646Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-063o 12 lees verder ►►►

Opgave 8 
 
btw-experiment 
In 1999 kreeg de Nederlandse overheid toestemming van de Europese Unie het 
btw-tarief op arbeidsintensieve dienstverlening als kappers, rijwielherstellers en 
stukadoors te verlagen van 17,5% naar 6%. Door deze btw-verlaging hoopte de 
Nederlandse overheid onder andere de omvang van de informele sector terug te 
dringen. 
De btw-verlaging is een experiment dat op 1 januari 2000 van start ging. De 
verwachting van de overheid was dat de verlaging van het btw-tarief zou leiden 
tot een verlaging van het uurtarief van de betreffende diensten. Bij een lager 
uurtarief zou de vraag naar arbeidsintensieve diensten toenemen, waardoor de 
werkgelegenheid in de betreffende bedrijfstakken ook zou toenemen.  
 
De kappers en de stukadoors hebben de btw-verlaging van 17,5% naar 6% 
helemaal doorgegeven aan de klant. 

2p 25 Toon met behulp van een berekening aan dat hierdoor het uurtarief met 
(afgerond) 9,79% daalt. 
 
Twee jaar na de start van het experiment zijn de effecten van de btw-verlaging 
onderzocht. Enkele gegevens uit dat onderzoek staan in onderstaande tabel.  
 
 kappers rijwielherstellers stukadoors 
uurtarief inclusief btw* −9,79% −7,1% −9,79% 
prijselasticiteit van de vraag −0,7 −0,9 −1,2 
afzet* +6,86%  +11,75% 

 
*veranderingen in 2002 ten opzichte van 1999 
 

2p 26 Is de procentuele stijging van de afzet bij rijwielherstellers in 2002 ten opzichte 
van 1999 groter of kleiner dan bij kappers? Verklaar het antwoord met een 
berekening. 
 

2p 27 Is de omzet bij stukadoors in 2002 ten opzichte van 1999 gestegen? Verklaar 
het antwoord zonder berekening. 
 

2p 28 Leg uit hoe door een verlaging van de btw de omvang van de informele 
economie kan worden teruggedrongen. 
 

einde  700023-1-063o* 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
bevolking 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bevolkingsomvang miljoenen personen 10,2 38,6 10,3 378,7 
 waarvan:      
 - jonger dan 15 jaar in % van de bevolking 16,5 18,5 16,1  
 - 65 jaar en ouder in % van de bevolking 15,2 12,5 16,8  

 
 
statistiek 2 
 
bruto binnenlands product (bbp) 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bbp miljarden euro’s 57,8 196,7 63,3 8.827,1 
bijdrage aan bbp van:       
 - landbouw in % van bbp 4,3 3,4 4,2 2,1 
 - industrie in % van bbp 32,0 32,9 40,0 27,4 
 - dienstensector in % van bbp 63,7 63,7 55,8 70,5 
totaal in % van bbp 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
bbp per hoofd van de 
bevolking (nominaal) 

index (EU15 = 100) 24 22 26 100 

bbp per hoofd van de 
bevolking (reëel) 

index (EU15 = 100) 51 40 56 100 

      
reële groei bbp in 2001 
ten opzichte van 2000 

% 3,9 1,1 3,3  
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statistiek 3 
 
arbeidsmarkt 
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statistiek 4 
 
diverse kerngegevens economie 

 
 

 

  eenheid Hongarije Polen Tsjechië 
1 werkzame personen in landbouw miljoenen personen 0,24 2,75 0,22 
2 werkzame personen in industrie  miljoenen personen 1,35 4,40 1,82 
3 werkzame personen in dienstensector miljoenen personen 2,33 7,18 2,45 
4 werkloosheid miljoenen personen 0,24 3,23 0,39 
5 werkzame beroepsbevolking (1+2+3) miljoenen personen 3,92 14,33 4,49 
6 beroepsbevolking (1+2+3+4) miljoenen personen 4,16 17,56 4,88 

7 
beroepsgeschikte bevolking  
(15 tot en met 64 jaar) 

miljoenen personen 6,97 26,63 6,91 

 eenheid Hongarije Polen Tsjechië
financieringssaldo overheid 
tekort (−) / overschot (+) 

in % van bbp  −4,4  −3,9  −5,5 

staatsschuld in % van bbp  53,1  39,3  23,7 
prijsstijging (inflatie) in % ten opzichte van 2000  5,5  1,5  2,1 
werkloosheid in % van de beroepsbevolking  5,8 ….  8,0 
saldo lopende rekening van de 
betalingsbalans 

miljarden euro's  −0,360  −11,806  −1,861 

einde  700023-1-063b* 
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700023-1-062o2 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 economie 1 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

einde  700023-1-062o2* 
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Bijlage HAVO 
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 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieboekje 

 

tijdvak 1
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1 
 
bevolking 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bevolkingsomvang miljoenen personen 10,2 38,6 10,3 378,7 
 waarvan:      
 - jonger dan 15 jaar in % van de bevolking 16,5 18,5 16,1  
 - 65 jaar en ouder in % van de bevolking 15,2 12,5 16,8  

 
 
statistiek 2 
 
bruto binnenlands product (bbp) 
 eenheid Hongarije Polen Tsjechië EU15 
bbp miljarden euro’s 57,8 196,7 63,3 8.827,1 
bijdrage aan bbp van:       
 - landbouw in % van bbp 4,3 3,4 4,2 2,1 
 - industrie in % van bbp 32,0 32,9 40,0 27,4 
 - dienstensector in % van bbp 63,7 63,7 55,8 70,5 
totaal in % van bbp 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
bbp per hoofd van de 
bevolking (nominaal) 

index (EU15 = 100) 24 22 26 100 

bbp per hoofd van de 
bevolking (reëel) 

index (EU15 = 100) 51 40 56 100 

      
reële groei bbp in 2001 
ten opzichte van 2000 

% 3,9 1,1 3,3  
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statistiek 3 
 
arbeidsmarkt 

 
 

dienstensector�
54,6%dienstensector 

50,1%

dienstensector
59,4%  industrie

40,5%
    industrie
30,7%

industrie
 34,4%

landbouw 4,9%landbouw
     19,2%

landbouw 6,2%

werkzame beroepsbevolking
Tsjechie

werkzame beroepsbevolking
Polen

werkzame beroepsbevolking
Hongarije

 
 
 
statistiek 4 
 
diverse kerngegevens economie 

 
 

 

  eenheid Hongarije Polen Tsjechië 
1 werkzame personen in landbouw miljoenen personen 0,24 2,75 0,22 
2 werkzame personen in industrie  miljoenen personen 1,35 4,40 1,82 
3 werkzame personen in dienstensector miljoenen personen 2,33 7,18 2,45 
4 werkloosheid miljoenen personen 0,24 3,23 0,39 
5 werkzame beroepsbevolking (1+2+3) miljoenen personen 3,92 14,33 4,49 
6 beroepsbevolking (1+2+3+4) miljoenen personen 4,16 17,56 4,88 

7 
beroepsgeschikte bevolking  
(15 tot en met 64 jaar) 

miljoenen personen 6,97 26,63 6,91 

 eenheid Hongarije Polen Tsjechië
financieringssaldo overheid 
tekort (−) / overschot (+) 

in % van bbp  −4,4  −3,9  −5,5 

staatsschuld in % van bbp  53,1  39,3  23,7 
prijsstijging (inflatie) in % ten opzichte van 2000  5,5  1,5  2,1 
werkloosheid in % van de beroepsbevolking  5,8 ….  8,0 
saldo lopende rekening van de 
betalingsbalans 

miljarden euro's  −0,360  −11,806  −1,861 

einde  700023-1-063b* 
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Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
Welvaren met varens 
De firma Burger is gespecialiseerd in de kweek en verkoop van varens. Het 
bedrijf groeit de laatste jaren sterk en de beide firmanten − de heer Burger en 
zijn zoon Peter − vragen zich af of het verstandig zou zijn de firma om te zetten 
in een besloten vennootschap (bv). 
 
In een gesprek hierover met een bankmedewerker laat Peter de onderstaande 
grafiek zien.  
 
                            kosten en opbrengsten van varens per jaar 

 
 
Vader Burger stelt tijdens dat gesprek de onderstaande vragen aan de 
bankmedewerker. 
1 Hebben de directieleden van een bv de dagelijkse leiding van de 

onderneming in handen? 
2 Zijn de directieleden van een bv volledig aansprakelijk voor de schulden van 

de bv? 
3 Zijn de directieleden van een bv mede-eigenaar van de bv indien zij 

aandelen van de bv bezitten? 
4 Kunnen de directieleden van een bv worden ontslagen door de 

aandeelhoudersvergadering? 
 

2p 1 Bereken de verkoopprijs per varen.  
 

2p 2 Hoeveel bedraagt de break-even afzet van de firma Burger? Licht het antwoord 
toe. 
 

2p 3 Hoeveel bedraagt de totale winst bij verkoop van 60.000 varens? Licht het 
antwoord toe. 
 

2p 4 Geef voor elke vraag van vader Burger aan of het juiste antwoord daarop ‘ja’ of 
‘nee’ is. 
 

Pagina: 659Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-061o  3 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Het einde van de krapte 
In 2004 kwam er in een land een einde aan een periode van hoogconjunctuur. 
Deze conjunctuuromslag had gevolgen voor de situatie op de arbeidsmarkt. 
 

arbeidsmarktgegevens 2002 2003 2004 2005 2006

beroepsbevolking (personen) 6.998.000 7.188.000 7.315.000 7.444.000 ...(a)...

arbeidsongeschikten (personen) 903.000 928.000 955.000 975.000 982.000

werkzame beroepsbevolking (personen)  6.716.000 6.919.000 7.064.000 7.142.000 ...(b)...

werkloosheid (personen) 282.000 269.000 251.000 302.000 396.000

werkloosheidspercentage  
(% beroepsbevolking) 

4,0 3,7 3,4 4,1 5,3

 
1p 5 Hoe blijkt uit de tabel dat er in 2004 sprake was van een conjunctuuromslag? 

 
1p 6 Hoe groot was het aanbod van arbeid in 2005? 

 
3p 7 Bereken de getallen die bij (a) en (b) in de tabel moeten staan. 

 
Een van de taken van de overheid in dit land is werklozen aan werk helpen. 
Hiertoe worden werklozen uitgenodigd voor een gesprek op het arbeidsbureau. 
Op een dag in december ligt het computersysteem eruit en loopt de wachtruimte 
van het arbeidsbureau vol. De werklozen raken aan de praat. 
− Bart werkte als huisschilder voor een schildersbedrijf. Hij werd, zoals elk 

jaar, op 1 november ontslagen omdat er in de wintermaanden geen werk is. 
Op 1 maart hoopt hij weer te kunnen beginnen. 

− Meike overweegt zich, vanwege personeelstekorten in de zorg, te laten 
omscholen tot verpleegkundige. Als cultureel antropologe kan ze al jaren 
geen werk vinden. 

− Saskia is net een week afgestudeerd als fysiotherapeute en is op zoek naar 
een passende baan. 

− Femke werkte op de postkamer van een verzekeringsmaatschappij. Door 
automatisering raakte ze een jaar geleden haar baan kwijt. 

− Tim was werkzaam als instructeur bij een bedrijfje dat sportieve 
personeelsuitjes organiseerde voor andere bedrijven. Door de economische 
malaise nam de vraag naar sportieve personeelsuitjes af en raakte Tim zijn 
baan kwijt. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen conjunctuurwerkloosheid, 
structuurwerkloosheid, frictiewerkloosheid en seizoenwerkloosheid. 

3p 8 Neem de namen van de vijf genoemde werklozen over en geef bij elke naam 
aan van welke soort werkloosheid er sprake is. 
 

Pagina: 660Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-061o  4 lees verder ►►►

Opgave 3 
 
Accijns als slankmaker 
Uit een onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er sprake is 
van een duidelijke gewichtstoename onder middelbare scholieren. Een 
werkgroep komt met het advies een accijns in te stellen van € 1 op elke 
verkochte hamburger. De inkomsten die de overheid op deze manier verkrijgt, 
zouden gebruikt moeten worden voor een campagne ter stimulering van 
gezonde eetgewoonten. De eigenaren van hamburgerrestaurants zijn met dit 
voorstel niet gelukkig en voorspellen een aanzienlijk verlies aan 
werkgelegenheid in hun branche.  
 
In de onderstaande grafiek is de maandelijkse vraag naar en het maandelijkse 
aanbod van hamburgers weergegeven. 
 
                                     vraag en aanbod hamburgers 
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2p 9 Met welk bedrag stijgt de marktprijs van een hamburger door de accijns? 
 

2p 10 Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar hamburgers bij de door de accijns 
veroorzaakte prijsstijging. 
 

2p 11 Leg uit waarom de eigenaren van de hamburgerrestaurants verlies aan 
werkgelegenheid in hun branche verwachten. 
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Gegeven zijn de onderstaande uitspraken. 
1 De hamburgerrestaurants zullen door de accijns hun omzet exclusief accijns 

zien afnemen. 
2 De overheid krijgt door de accijns per maand € 1 miljoen beschikbaar voor 

haar campagne. 
2p 12 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
 

Opgave 4 
 
Wie wordt hier geschoren? 
Van de Europese Unie (EU) moesten arbeidsintensieve diensten in Nederland 
per 1 januari 2004 weer onder het hoge btw-tarief van 19% gaan vallen. Verzet 
van de kappersbranche en van de Nederlandse minister van Financiën was 
succesvol: voor kappersdiensten bleef het lage btw-tarief van 6% gehandhaafd. 
De minister van Financiën: “Dat kappers een btw-verhoging volledig zouden 
doorberekenen in de prijs was onvermijdelijk. Behoud van werkgelegenheid en 
het indammen van het zwarte circuit waren argumenten om aan te dringen op 
het lage tarief. Dat de schatkist hierdoor extra btw-opbrengsten misloopt, nemen 
we op de koop toe.” 
 
Stel dat een knipbeurt bij de kapper in Nederland in 2003 inclusief btw € 14,50 
kostte. 

2p 13 Bereken de prijs van een knipbeurt als de btw-verhoging wel was doorgegaan. 
 
Door de btw-verhoging zou de vraag naar kappersdiensten …(1)… terwijl de 
prijs van kappersdiensten (exclusief btw) …(2)…. De omzet van kappers 
(exclusief btw) zou door de btw-verhoging …(3)…. 

2p 14 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) stijgen / dalen / gelijk blijven 
bij (2) stijgt / daalt / gelijk blijft 
bij (3) stijgen / dalen / gelijk blijven 
 
Indien de btw-tarieven op kappersdiensten wel zouden zijn verhoogd, had dat 
voor de overheid kunnen leiden tot een lagere ontvangst van 
inkomstenbelasting. 

2p 15 Geef daarvoor een verklaring. 
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Opgave 5 
 
fragmenten uit een krantenartikel (september 2004): 
Schommelende inflatie 
1 Ten opzichte van andere Europese landen is de Nederlandse inflatie in 2004 

zeer laag. Alleen in Finland komt de inflatie lager uit. De gemiddelde inflatie 
in de Eurozone bedraagt 2,2%. 

2 Enkele jaren geleden werd Nederland nog geteisterd door hoge inflatie. In 
2001, toen de Nederlandse economie haar capaciteitsgrenzen had bereikt, 
was de inflatie bijna 5%. 

3 Er liggen gevaren op de loer voor een hogere inflatie: de explosieve stijging 
van de olieprijzen en de aankondiging van de vakbonden om bij de cao-
onderhandelingen met hoge looneisen te komen. 

4 De overheid is bijna voortdurend een veroorzaker van inflatie. Veel tarieven 
die gemeenten de burgers in rekening brengen, worden alsmaar hoger.  

 
Aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn figuur 1 en 2 
ontleend.             
 
figuur 1 
 
                      prijzen van consumptiegoederen 
               (% verandering 2004 ten opzichte van 2003) 

tabak

benzine, diesel en gas

kinderopvang

melk, kaas en eieren

mineraalwater, frisdranken en sappen

audio, video, computers en software

koffie, thee en cacao

groenten en aardappelen

18,8

11,3

10,5

-17,3

-9,7

-9,5

-9,2

-6,1

 
 
In figuur 1 zijn niet de prijzen van alle consumptiegoederen opgenomen. Dat is 
een van de oorzaken waardoor op grond van die figuur de 
consumentenprijsindex (CPI) niet kan worden berekend. 

1p 16 Noem een andere oorzaak. 
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figuur 2 
 
                                              inflatie in Nederland 

6
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2,0

2,6

1,8

2,6
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4,9

3,4

2,1

1,2

% ten opzichte van
voorafgaand jaar

jaar 
 
Stel dat 1998 het basisjaar voor de CPI is. In 2003 is de CPI dan 116,8. 

2p 17 Bereken de CPI in 2004 (in ten minste één decimaal). 
 
In het krantenartikel worden oorzaken van inflatie aangegeven. 
 

2p 18 Noem twee in het krantenartikel aangegeven oorzaken van kosteninflatie. 
 

2p 19 In welk fragment wordt bestedingsinflatie bedoeld? Verklaar het antwoord. 
 
Gegeven zijn de onderstaande uitspraken. 
1 Uit figuur 2 blijkt dat er in Nederland tussen 1996 en 2004 enkele jaren 

sprake is geweest van deflatie. 
2 Uit figuur 2 blijkt dat de koopkracht van de Nederlandse burgers tussen 2001 

en 2004 voortdurend is gedaald. 
3 Als de inflatie in Nederland lager is dan in de overige landen, verbetert 

daardoor de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
4 Als Nederland niet tot de Eurozone zou worden gerekend, zou in 2004 de 

gemiddelde inflatie in de Eurozone hoger uitvallen. 
2p 20 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 6 
 
Modale familieperikelen 
De heer Reinders heeft een baan als tuinman bij de gemeentelijke 
plantsoenendienst en verdiende in 2004 een jaarsalaris van bruto € 23.000. Zijn 
grote hobby is zijn moestuin die het gezin en de hele verdere familie een groot 
deel van het jaar van groenten voorziet. 
Mevrouw Reinders werkt als productiemedewerkster bij een autofabriek en had 
in 2004 een jaarsalaris van bruto € 28.000. Daarnaast is mevrouw Reinders 
actief als vrijwilligster in het verzorgingshuis waar haar moeder woont. 
De heer en mevrouw Reinders beschikken over spaartegoeden van in totaal 
€ 15.000; in 2004 brachten die een rente op van gemiddeld 3%. Verder bezitten 
zij uit een erfenis een aandelenpakket ter waarde van € 20.000; in 2004 leverde 
dat een dividend op van € 600.  
Zoon Jan, 14 jaar, wil meer zakgeld. Afgesproken wordt dat hij € 25 per week 
extra zakgeld krijgt als hij enkele uurtjes per week meehelpt in het huishouden.  
 

2p 21 Bereken het gezamenlijke bruto primaire inkomen van de heer en mevrouw 
Reinders in 2004. 
 
In de ‘cao autofabrieken 2005’ staat dat de bruto lonen in 2005 vergeleken met 
2004 gelijk blijven. Mevrouw Reinders verwacht dat haar salaris in 2005 bruto 
3% hoger uitkomt dan in 2004. In de krant leest ze dat in 2005 een inflatie van 
2,1% wordt verwacht.  
 
Bij een loonstijging kan er sprake zijn van prijscompensatie, initiële loonstijging 
en incidentele loonstijging. 

2p 22 Van welke van deze loonstijgingen kan er bij mevrouw Reinders in 2005 sprake 
zijn? Verklaar het antwoord. 
 
Economische activiteiten kunnen worden ingedeeld in formeel / informeel en in 
zwart / grijs / wit. 
 
economische activiteit van formeel / informeel zwart / grijs / wit
heer Reinders bij de gemeente a f 
mevrouw Reinders bij de autofabriek b g 
mevrouw Reinders in het verzorgingshuis c h 
heer Reinders in de moestuin d i 
zoon Jan in het huishouden  e j 
 

2p 23 Neem de letters a tot en met j over en schrijf achter elke letter of de activiteit 
van de genoemde persoon formeel, informeel, zwart, grijs of wit is. 
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Opgave 7 
 
Poep op de stoep 
In de gemeente Bruineveldert hebben 20.000 huishoudens een of meer honden 
(tabel 1). In de gemeente vormt hondenpoep een belangrijke bron van overlast. 
Om het bezit van een hond te ontmoedigen, voert het gemeentebestuur een 
hondenbelasting in (tabel 2). De kosten van de inning van deze belasting 
bedragen 20% van de opbrengst. De netto-opbrengst van de hondenbelasting 
wordt gebruikt voor de aanleg van poepveldjes waarmee het gemeentebestuur 
de poepoverlast hoopt te verminderen. 
 
tabel 1 
 

 tabel 2 

huishoudens met honden  tarief hondenbelasting (€ per jaar) 
aantal huishoudens met 1 hond 12.000  voor de eerste hond 49

aantal huishoudens met 2 honden 6.000  voor de tweede hond 75

aantal huishoudens met 3 honden 2.000  voor de derde hond 88

 
2p 24 Leg uit dat het bezit van honden in de gemeente Bruineveldert vóór het invoeren 

van de hondenbelasting een negatief extern effect veroorzaakt. 
 

2p 25 Bereken de jaarlijkse netto-opbrengst van de hondenbelasting in de gemeente 
Bruineveldert op basis van de gegevens in de tabellen. 
 
Na een jaar blijkt dat de overlast van hondenpoep nauwelijks is gedaald. Het 
gemeentebestuur verhoogt daarom het tarief van de hondenbelasting voor elke 
hond met € 10. De prijselasticiteit van de vraag naar honden bedraagt –0,1. 
 
Gegeven zijn de onderstaande uitspraken. 
1 De hondenbelasting in de gemeente Bruineveldert is een directe belasting 

omdat die bedoeld is om het consumptiegedrag van mensen te veranderen. 
2 De hondenbelasting in de gemeente Bruineveldert heeft een degressief 

tarief omdat het aantal honden per huishouden afneemt naarmate de 
hondenbelasting hoger is. 

3 Bij de gegeven prijselasticiteit van de vraag leidt de verhoging van het tarief 
van de hondenbelasting tot een daling van de vraag naar honden met 1%. 

2p 26 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
Sterke euro maakt eurolanden zwak 
De koersen van valuta’s als dollar, yen en euro komen tot stand onder invloed 
van vraag en aanbod op de valutamarkt. Tussen januari 2003 en januari 2005 
werd de euro ten opzichte van de dollar bijna 24 procent meer waard. In januari 
2003 noteerde de euro nog 1,06 dollar; in januari 2005 was de euro goed voor 
1,31 dollar. De euro steeg niet alleen sterk ten opzichte van de dollar maar 
eveneens ten opzichte van de Japanse yen. Sommigen maakten zich zorgen 
over de gevolgen van deze koersontwikkeling voor de economische groei in de 
eurolanden.         
 
                               koers euro in Japanse yens (maandgemiddelde) 
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1p 27 Hoe noemen economen de koersstijging van de euro: deflatie, inflatie, 
appreciatie of depreciatie? 
 

2p 28 Bereken met behulp van de figuur hoeveel procent de koers van de euro in 
Japanse yens in januari 2005 gestegen is vergeleken met januari 2003. 
 

2p 29 Was de koers van de dollar in Japanse yens in januari 2005 hoger of lager dan 
in januari 2003? Verklaar het antwoord. 
 

2p 30 Leg uit dat een koersstijging van de euro de economische groei in de 
eurolanden kan aantasten. 
 

einde  einde  700047-2-061o* 
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 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.00 uur
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Opgave 1 
 
uit een krant (oktober 2003): 
Eindelijk akkoord 
Er is in de Stichting van de Arbeid een centraal akkoord voor volgend jaar 
gesloten. Regering, werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties zijn het 
daarin eens geworden over een beperking van de loonstijging. Er is onder 
andere afgesproken dat de cao-lonen volgend jaar met maximaal 2,5% zullen 
stijgen, wat minder is dan de verwachte inflatie. Deze beperking van de 
loonstijging kan een bijdrage leveren aan een verbetering van de 
concurrentiepositie van Nederland. Naast het loonniveau zijn factoren als 
scholingsgraad van de beroepsbevolking, klimaat en infrastructuur bepalend 
voor de internationale concurrentiepositie.     
 
    loonkosten per eenheid product 
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2p 1 Leg uit hoe een verbetering van de scholingsgraad van de beroepsbevolking van 
een land de concurrentiepositie van dat land kan verbeteren. 
 

2p 2 In welk jaar of in welke jaren zijn de loonkosten per eenheid product in Duitsland 
ten opzichte van het voorafgaande jaar gedaald? 
 
In 2002 zijn de loonkosten per werknemer in Nederland ten opzichte van 1998 
met 15% gestegen. 

2p 3 Bereken, in 1 decimaal nauwkeurig, met hoeveel procent de 
arbeidsproductiviteit in Nederland in 2002 ten opzichte van 1998 is veranderd.  
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Opgave 2 
 
Koopt China de VS op? 
De Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben aan het begin van deze eeuw 
jaarlijks een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit tekort 
wordt gecompenseerd door de import van kapitaal, waarbij beleggingen een 
belangrijke rol spelen. Een steeds groter deel van deze buitenlandse 
beleggingen in de VS is afkomstig uit Azië, met China als koploper. 
Onderstaande tabel illustreert deze ontwikkeling. 
 
buitenlandse beleggingen in de VS (bedragen in miljoenen dollars) 
 
 2000 2001 2002 2003 
Groot-Brittannië 166.290 183.986 186.004 152.536 
Overig Europa 128.577 78.921 58.743 84.488 
Japan 52.006 56.589 91.549 77.708 
China 17.000 56.000 63.000 100.000 
Overig Azië 35.151 54.995 46.475 60.796 
Overige landen 58.804 90.358 103.147 66.508 

 
Het overschot van China op de goederenrekening met de VS is in 2003 
gestegen tot meer dan 100 miljard dollar. Dit stijgende overschot gaat gepaard 
met toenemende beleggingen van China in Amerikaanse staatsobligaties. In de 
VS maakt men zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat de VS daardoor 
afhankelijker van China worden. Daarom dringen Amerikaanse 
regeringsfunctionarissen er bij de Chinese regering op aan, in te grijpen om het 
overschot van China op de goederenrekening met de VS te verkleinen. Volgens 
de Amerikaanse regeringsfunctionarissen zou de Chinese centrale bank 
maatregelen moeten nemen die leiden tot een aanpassing van de koers van de 
yuan, de Chinese munteenheid. Econoom George wijst er op dat een 
aanpassing van de koers van de yuan ook tot afname van de beleggingen van 
China in de VS kan leiden, waardoor de rente op de kapitaalmarkt in de VS kan 
stijgen. 
 
Stel dat China in 2000 een overschot had op de kapitaalrekening van de 
betalingsbalans. Stel verder dat dit overschot tussen 2000 en 2003 is gedaald. 

2p 4 Leg uit hoe uit de tabel een bijdrage aan deze daling kan worden afgelezen. 
 

2p 5 Pleiten de Amerikaanse regeringsfunctionarissen voor een koersdaling of voor 
een koersstijging van de yuan? Verklaar het antwoord. 
 

2p 6 Leg uit hoe door afname van de beleggingen van China in de VS de rente op de 
kapitaalmarkt in de VS kan stijgen. 
 

Pagina: 670Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-063o 4 lees verder ►►►

Opgave 3 
 
Verdeeldheid over inkomens? 
Enkele leerlingen van een havo 5−klas houden een presentatie in de klas. Voor 
deze presentatie hebben zij gegevens verzameld over de verdeling van de 
secundaire inkomens van huishoudens in Nederland. De gegevens betreffen 
1994 (figuur) en 1999 (tabel).  
 

secundaire inkomensverdeling 1994 
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de secundaire inkomensverdeling van huishoudens in 10%-groepen in 
1999 
 
huishoudens in 10%-
groepen van laag 
naar hoog inkomen 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 

inkomensaandeel (%)  0,6  4,0  5,3  6,6  7,9  9,3  11,2  13,6  16,6  24,9 

gemiddeld inkomen  
(× € 1.000) 

 1,5  9,1  12,3  15,2  18,3  21,7  26,0  31,5  38,5  57,8 

 
2p 7 Hoeveel procent van het secundaire inkomen wordt in 1994 ontvangen door de 

20% huishoudens met de hoogste inkomens? 
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Tijdens de presentatie in de klas ontstaat er discussie tussen de 
havo 5-leerlingen naar aanleiding van de gegevens in de figuur en de tabel. 
 
Els beweert dat uit de gegevens kan worden afgeleid dat de relatieve verschillen 
tussen de secundaire inkomens van huishoudens in 1999 kleiner zijn dan in 
1994. 

2p 8 Is de bewering van Els juist? Verklaar het antwoord aan de hand van de 
gegevens van de tweede en de negende 10%-groep. 
 
Als in de figuur de lorenzcurve van de primaire inkomensverdeling van 
huishoudens in 1994 zou worden getekend, ligt deze verder van de diagonaal 
verwijderd dan de lorenzcurve van de secundaire inkomensverdeling van 
huishoudens. 

2p 9 Leg uit hoe de wijze waarop in Nederland inkomstenbelasting wordt geheven het 
verschil in ligging van deze lorenzcurven kan verklaren. 
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Opgave 4 
 
Nederlandse economie blijft achter 
In Nederland bestaat tussen de politieke partijen verschil van mening over de 
maatregelen die de overheid moet nemen om de economische ontwikkeling bij 
te sturen. Hieronder wordt een economische situatie beschreven die zich op een 
gegeven moment in Nederland zou kunnen voordoen.  
 
De stagnerende groei van de wereldhandel heeft een negatief effect op de 
export van Nederland. Hierdoor dalen de investeringen en zit de Nederlandse 
economie in een periode van laagconjunctuur. Daarnaast zijn, in vergelijking met 
de omringende landen, de loonkosten per eenheid product in Nederland hoog. 
Dit tast de internationale concurrentiepositie aan. Deskundigen beweren 
bovendien dat het Nederlandse bedrijfsleven te weinig innoveert, waardoor het 
aantal nieuwe arbeidsplaatsen nauwelijks groeit. 
 
Politieke partij A komt met de volgende voorstellen om de hierboven beschreven 
situatie te verbeteren. 
− De collectieve uitgaven voor onderwijs en de investeringen in de 

infrastructuur moeten worden verhoogd. De samenwerking tussen bedrijven 
en universiteiten moet verbeteren. Ook moet extra geld worden uitgegeven 
aan wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze wordt de innovatie 
bevorderd. 

− De koppeling tussen het inkomen van mensen met een uitkering en de 
gemiddelde loonontwikkeling moet worden hersteld. 

− Het tekort op de begroting van de overheid mag op korte termijn oplopen om 
de productie te stimuleren. 

− De financiering van de gezondheidszorg wordt omgezet van premieheffing 
volgens een vast percentage naar premieheffing volgens een oplopend 
percentage van het belastbare inkomen. 

 
Stel je de volgende situatie voor: 
In de kranten verschijnen artikelen die veel discussie opleveren over het te 
voeren overheidsbeleid in de beschreven situatie. De voorgestelde maatregelen 
van partij A spreken je erg aan. Je besluit door middel van een ingezonden brief 
jouw standpunt in deze discussie duidelijk te maken en de sterke kanten van de 
voorstellen van partij A te beschrijven. 
 
De brief begint als volgt:  
“Het is het best voor de economische ontwikkeling in Nederland als de 
voorstellen van partij A door de Nederlandse regering worden uitgevoerd. In 
deze brief wil ik de sterke kanten uiteenzetten van de voorstellen van partij A 
voor de economische ontwikkeling van Nederland.” 
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6p 10 Schrijf het vervolg van deze brief.  
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg van een van de voorstellen voor de conjunctuurwerkloosheid. 
b Het gevolg van een van de voorstellen voor de inkomensverdeling. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Het gevolg van een van de voorstellen voor de structuurwerkloosheid. 
2 Het inverdieneffect van de voorgestelde verhoging van de collectieve 

uitgaven.  
3 De wijze waarop uit een van de voorstellen blijkt dat partij A anticyclisch 

begrotingsbeleid wil toepassen. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Koffie verkeerd?  
De wereldmarkt voor koffiebonen wordt gekenmerkt door extreme 
prijsschommelingen. Deze prijsschommelingen leiden voor telers van 
koffiebonen tot grote onzekerheid over hun inkomen. Een model van de 
wereldmarkt voor koffiebonen kan deze situatie illustreren (zie onderstaande 
figuur). In jaar 1 bedraagt het aanbod op de wereldmarkt 5 miljoen kilogram 
koffiebonen. Door slechte weersomstandigheden gaat in jaar 2 wereldwijd 20% 
van de oogst verloren.  
 

0 1 2 3 4 5

jaar 2 jaar 1

6

7

6

5

4

3

2

1

0

koffieprijs
in dollars

per kilogram

hoeveelheid in miljoenen kilogrammen 
 
Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat de daling van het aanbod van 
koffiebonen op de wereldmarkt tot een stijging van de omzet op de wereldmarkt 
leidt. 

2p 11 Is er sprake van een prijselastische of van een prijsinelastische vraag als op een 
markt een prijsstijging tot een omzetstijging leidt? Verklaar het antwoord. 
 
De in de figuur geschetste ontwikkeling kan nadelige gevolgen hebben. Zo 
kunnen sommige koffieboeren te maken hebben met een naar verhouding grote 
misoogst. Stel dat koffieboer Ramiro in jaar 2 de helft van zijn oogst ziet 
mislukken. 

2p 12 Toon met behulp van een berekening aan dat de omzet van Ramiro in jaar 2 ten 
opzichte van jaar 1 is gedaald. 
 
Een ander nadelig gevolg van de in de figuur geschetste ontwikkeling betreft de 
prijsontwikkeling op lange termijn. Tussen het aanplanten van koffiestruiken en 
het oogsten van koffiebonen zit drie jaar. Een prijsstijging van koffiebonen in 
jaar 2 kan in jaar 5 tot een prijsdaling van koffiebonen op de wereldmarkt leiden. 

2p 13 Geef voor deze prijsdaling de verklaring. 
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Volgens de Columbiaanse econoom Valdez kunnen de extreme 
prijsschommelingen op de wereldmarkt worden beperkt door het instellen van 
een grondstoffenfonds. Dit fonds moet een buffervoorraad koffiebonen 
aanhouden en, afhankelijk van de wereldmarktprijs, koffiebonen kopen of 
verkopen. Het voor dit fonds benodigde geld moet volgens Valdez makkelijk 
bijeengebracht kunnen worden. Valdez beweert hierover: “Als na enkele jaren 
van overvloedige oogsten er in een jaar een misoogst is, kan het 
grondstoffenfonds zelfs winstgevend zijn.” 

2p 14 Geef voor de bewering van Valdez de verklaring. 
 
 

Opgave 6 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. In het informatieboekje staan zes statistieken over Nederland. Naar 
aanleiding van deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert cijfers over de omvang 
van de werkloosheid in personen. Ook berekent het CBS hoe groot de 
werkloosheid zou zijn geweest als er geen seizoeninvloeden op de arbeidsmarkt 
zouden zijn geweest. Deze gegevens staan in statistiek 1. 
 

2p 15 Bereken de gemiddelde werkloosheid in personen in 2002. 
 

2p 16 Toon met behulp van een berekening aan dat de arbeidsproductiviteit in euro’s 
per arbeidsjaar in 2002 is gestegen ten opzichte van 2001. 
 

2p 17 Bereken, in 2 decimalen nauwkeurig, met hoeveel procent het prijspeil in 2002 
ten opzichte van 2001 is gestegen.  
 
Piet beweert aan de hand van statistiek 1 dat de seizoenwerkloosheid in het 
eerste kwartaal van elk van de gegeven jaren het grootst is. 

2p 18 Is de bewering van Piet juist? Verklaar het antwoord. 
 
Piet constateert dat door combinatie van de gegevens in statistiek 1 en 2 het 
aantal werkloze jongeren kan worden bepaald. 

2p 19 Is het aantal werkloze jongeren onder de 25 jaar in 2003 ten opzichte van 2001 
afgenomen of toegenomen? Verklaar het antwoord door een schatting. 
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Opgave 7 
 
Betalen kost geld 
In 2002 zijn in ons land 8,3 miljard betalingen verricht bij winkels, cafés, 
restaurants, benzinestations en dergelijke. Met deze betalingen was een bedrag 
van € 120 miljard gemoeid.  
 
Om betalingen tot stand te brengen, moeten kosten worden gemaakt. 
Voorbeelden van kosten van het betalingsverkeer zijn de arbeidstijd van het 
winkelpersoneel achter de kassa, de kosten van wisselgeld, pinpassen, 
chipknippen en het in stand houden van computernetwerken en geldautomaten. 
In 2002 bedroegen de totale kosten van het betalingsverkeer € 3 miljard.  
Op de variabele kosten van het betalingsverkeer zou aanzienlijk kunnen worden 
bespaard als chartale betalingen zouden worden vervangen door betalingen met 
pinpas of chipknip. Hieronder staan de kostengegevens van de meest 
gebruikelijke betaalwijzen.  
chartaal: per betaling € 0,11 + 0,7% van het aankoopbedrag 
pinpas:  per betaling € 0,19 
chipknip: per betaling € 0,03 
 

2p 20 Bereken vanaf welk aankoopbedrag een betaling per pinpas voor een bedrijf 
goedkoper is dan een chartale betaling. 
 
Uit de combinatie van bovenstaande gegevens en de gegevens in onderstaande 
tabel blijkt dat een besparing op de kosten van het betalingsverkeer van ruim 
€ 100 miljoen mogelijk is. Deze kostenbesparing is haalbaar als 1,5 miljard van 
de chartale betalingen worden vervangen door elektronische betalingen (pinpas 
en chipknip).  
 
 chartaal pinpas chipknip 

aantal betalingen (× 1 miljard)  7,1  1,1 0,1 
2002 

omzet (× € 1 miljard) 66,3 47,2 0,2 
     

aantal betalingen (× 1 miljard)   5,6  2,1 0,6 2002  
na kostenbesparing omzet (× € 1 miljard) 44,8 67,2 1,7 

 
Uit de gegevens in de tabel blijkt dat de kostenbesparing kan worden 
gerealiseerd door de chartale betalingen van grotere bedragen te vervangen 
door elektronische betalingen. Na de kostenbesparing is het gemiddelde bedrag 
van een chartale betaling kleiner geworden. 

2p 21 Toon dit aan met behulp van een berekening. 
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Door de toename van het aantal elektronische betalingen wordt een stijging van 
de kosten van het betalingsverkeer door middel van pinpas en chipknip 
verwacht. Deze stijging wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
kostenbesparing als gevolg van het vervangen van 1,5 miljard chartale 
betalingen. 

2p 22 Toon met behulp van een berekening aan dat deze kostenbesparing 
€ 315,5 miljoen bedraagt. 
 
 

Opgave 8 
 
Europese Centrale Bank tussen twee vuren 
Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is gericht op het 
beperken van de inflatie in het eurogebied. De rentestand heeft onder andere 
invloed op de wisselkoers van de euro en de economische groei. Omdat de 
conjuncturele situatie in de landen van het eurogebied verschilt, pleiten 
sommige landen voor een renteverhoging van de ECB, terwijl andere landen op 
hetzelfde moment liever een rentedaling zien. 
 
Stel dat een land in het eurogebied in een situatie van onderbesteding terecht is 
gekomen. Daardoor zijn de overheidsuitgaven en de staatsschuldquote van dit 
land gestegen. In deze situatie heeft dit land belang bij een renteverlaging, 
omdat daardoor de economische groei wordt gestimuleerd. 
 

2p 23 Leg uit hoe de overdrachtsuitgaven van de overheid kunnen toenemen als een 
land in een situatie van onderbesteding terechtkomt. 
 

2p 24 Leg uit hoe een renteverlaging de economische groei kan stimuleren. 
 

2p 25 Leg uit hoe hogere economische groei kan bijdragen aan een daling van de 
staatsschuldquote. 
 
Een land in het eurogebied dat in een situatie van overbesteding zit, heeft 
belang bij een renteverhoging. Een renteverhoging kan leiden tot een stijging 
van de wisselkoers van de euro. Deze wisselkoersstijging kan de inflatie 
afremmen en dat kan gewenst zijn in een situatie van overbesteding. 

2p 26 Leg uit hoe een renteverhoging door de ECB tot een stijging van de wisselkoers 
van de euro kan leiden. 

2p 27 Leg uit hoe een stijging van de wisselkoers van de euro de inflatie in het 
eurogebied kan afremmen. 
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Informatieboekje bij opgave 6 
 
statistiek 1  
 

werkloosheid per kwartaal 
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statistiek 2    
 
werkloosheid per leeftijdscategorie, in procenten van de totale werkloosheid 
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statistiek 3 
 
werkgelegenheid (× 1.000 personen) 
 
jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal jaargemiddelde
2001 6.960 7.043 7.151 7.095 7.062 
2002 7.048 7.117 7.196 7.139 7.125 
2003 7.088 7.121 7.162 7.084 7.114 

 
 
statistiek 4 
 
werkgelegenheid (× 1.000 arbeidsjaren) 
 
jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal jaargemiddelde
2001 5.702 5.754 5.778 5.769 5.751 
2002 5.761 5.778 5.787 5.760 5.772 
2003 5.730 5.727 5.721 5.675 5.713 

 
 
statistiek 5 
 
verandering beroepsbevolking ten opzichte van het voorafgaande kwartaal  
(× 1.000 personen) 
 
jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 
2001 0 38 132 −70 
2002 −7 75 112 −62 
2003 5 57 47 −44 

 
 
statistiek 6 
 
bruto binnenlands product (bbp) 
 
   2000 2001 2002 2003 
nominaal bbp miljarden euro’s 402,3 429,1 444,6 454,4 
reëel bbp indexcijfer (1995 = 100) 98,8 100,0 100,2 99,4 
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Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
Loonmatiging en werkloosheid 
Als in Nederland een lage economische groei leidt tot stijgende werkloosheid, pleiten veel 
politici voor loonmatiging. Dat leidt vaak tot discussies. Het is namelijk niet altijd duidelijk 
wat onder loonmatiging wordt verstaan. Bovendien wordt verschillend gedacht over de 
gevolgen van loonmatiging voor de werkloosheid. 
 
Van de Nederlandse economie over een bepaald jaar zijn de gegevens in tabel 1 bekend. 
 

 procentuele stijging 
ten opzichte van voorafgaand jaar 

reëel nationaal product 0,25 
prijspeil 2,50 
arbeidsproductiviteit 1,25 
nominaal loon werknemers   ......* 
* niet ingevuld  

 
Onder loonmatiging kan worden verstaan een loonontwikkeling waarbij de loonkosten per 
eenheid product dalen. 
Stel dat in het betreffende jaar het ‘nominaal loon werknemers’ stijgt met 1,00%.  

2p 1  Is er in het betreffende jaar dan sprake van loonmatiging? Verklaar het antwoord. 
 
Onder loonmatiging kan ook worden verstaan een loonontwikkeling waarbij de koopkracht 
van werknemers gelijk blijft. 

2p 2  Met welk percentage moet het ‘nominaal loon werknemers’ in het betreffende jaar dan 
stijgen om van loonmatiging te kunnen spreken? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat in het betreffende jaar door loonmatiging de loonkosten per eenheid product dalen. 
Het gevolg van deze loonmatiging voor de werkloosheid kan dan op verschillende manieren 
worden beredeneerd. 
 

redenering 1  redenering 2 

loonmatiging  loonmatiging 
 
 

  

(a)  (c) 
 
 

  

(b)  (d) 
 
 

  

de werkloosheid daalt  de werkloosheid stijgt 

tabel 1 

 
2p 3  Wat moet bij de letters (a) tot en met (d) worden ingevuld om twee economisch correcte 

redeneringen te krijgen? Maak gebruik van de onderstaande economische verschijnselen: 
• de internationale concurrentiepositie van bedrijven verbetert 
• de consumptieve bestedingen dalen 
• de export stijgt 
• de koopkracht van werknemers daalt 

Neem de letters (a) tot en met (d) over en schrijf achter elke letter welk verschijnsel daarbij 
hoort. 
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Opgave 2 
 
 
uit een krant: 
Dumping bedreigt Amerikaanse werkgelegenheid 
Indonesië stimuleert zijn kwakkelende economie door staal op de Amerikaanse markt onder 
de kostprijs te verkopen. Volgens de Amerikaanse staalproducenten moet deze vorm van 
oneerlijke concurrentie worden bestreden door het instellen van invoerrechten. Indonesië 
stelt echter dat dumping tijdelijk is toegestaan om een stukje van de markt te veroveren. 
Indonesië dreigt op zijn beurt met het instellen van invoerrechten op Amerikaanse 
producten. 
 

2p 4  Verklaar de kop van het bovenstaande krantenbericht. 
 

2p 5  Leg uit hoe met het instellen van invoerrechten de dumping op de Amerikaanse markt wordt 
bestreden. 
 
In het kader van de internationale handel worden begrippen gebruikt als protectie, 
vrijhandel, handelsoorlog en internationale arbeidsverdeling. 
uitspraak 1 
Als Amerika en Indonesië overgaan tot het instellen van invoerrechten, leidt dat tot 
toenemende internationale arbeidsverdeling. 
uitspraak 2 
Als Amerika en Indonesië overgaan tot het instellen van invoerrechten op elkaars 
producten, is er sprake van een handelsoorlog.  

2p 6  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 3 
 
 
uit een krant (mei 2003): 
Centrale banken gooien rente in de strijd 
De Amerikaanse centrale bank verlaagde sinds 2000 herhaaldelijk haar rentetarieven. Dat 
gebeurde met het oog op de tegenvallende groei van het nationale product in de Verenigde 
Staten van Amerika (VS). De Europese centrale bank verlaagde ook haar rentetarieven. 
Midden 2001 werd de rente in de VS lager dan die in de EMU (Economische en Monetaire 
Unie). Dat liet de koers van de euro niet ongemoeid.        
 
                      groei nationaal product VS figuur 1 
          (% ten opzichte van voorafgaand kwartaal) 
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2p 7  In welk kwartaal of in welke kwartalen daalde volgens figuur 1 het nationale product in de 

VS? 
 

2p 8  Leg uit hoe een renteverlaging in een land de groei van het nationale product van dat land 
kan stimuleren. 
 
Als de rente in de VS lager is dan die in de EMU, kan het voor internationale beleggers 
…(1)… worden om in de EMU te beleggen. Daardoor zal op de valutamarkten …(2)… 
euro’s toenemen, waardoor de koers van de euro zal ...(3).... 

2p 9  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) aantrekkelijker / minder aantrekkelijk 
bij (2) de vraag naar / het aanbod van 
bij (3) dalen / stijgen 
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In het onderstaande schema is weergegeven dat een stijgende koers van de euro gevolgen 
heeft voor de groei van het nationale product van de EMU.  
 

de koers van de euro stijgt 
 
 

de prijs van EMU-producten buiten de EMU ...(1)... 
 
 

de vraag naar EMU-producten buiten de EMU ...(2)... 
 
 

de export van EMU-producten ...(3)... 
 
 
de groei van het nationale product van de EMU ...(4)... 

 
2p 10  Wat moet in het schema bij (1), (2), (3) en (4) worden ingevuld om een economisch 

correcte redenering te krijgen? 
bij (1) daalt / stijgt 
bij (2) daalt / stijgt 
bij (3) daalt / stijgt 
bij (4) daalt / stijgt 
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Opgave 4 
 
 
Duitsland verhoogt ecotaks 
Op 1 januari 2003 verhoogde Duitsland de speciale milieuheffing op benzine (ecotaks). Met 
de verhoging van de ecotaks hoopt de Duitse regering de milieuschade die ontstaat door 
benzineverbruik, te verminderen. In 2002 werd in Duitsland in totaal 32 miljard liter 
benzine getankt. De Duitse minister van Financiën rekent met een prijselasticiteit van de 
vraag naar benzine van −0,3. 
 
Mede door de verhoging van de ecotaks in Duitsland werd het prijsverschil tussen Duitse en 
Nederlandse benzine een stuk kleiner (zie tabel 2). 
 

benzineprijs per liter 
 2002 2003 
Nederland € 1,13A € 1,13A 
Duitsland € 1,02B € 1,11C 
A inclusief € 0,10 ecotaks 
B inclusief € 0,03 ecotaks 
C inclusief € 0,11 ecotaks 

tabel 2 

 
Wilma Wellens woont in het vlakbij de Duitse grens gelegen Gramsbeek tegenover het 
plaatselijke benzinestation. Toch rijdt ze wekelijks naar Duitsland om daar benzine te 
tanken. De afstand van haar huis tot dat benzinestation is 6 km. Wilma tankt elke keer 
30 liter benzine. Haar auto rijdt 10 kilometer op één liter benzine. Wilma vraagt zich af of 
het nog wel voordelig is om in Duitsland te gaan tanken. 
 
Hieronder staan drie uitspraken: 
uitspraak 1 
De ecotaks is een voorbeeld van een directe belasting. 
uitspraak 2 
Op 1 januari 2003 is in Duitsland de ecotaks op benzine met 8 cent per liter verhoogd. 
uitspraak 3 
Volgens de Duitse regering vergroot de ecotaks de positieve externe effecten van 
benzineverbruik. 

2p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 12  Was tanken in Duitsland in 2003 voor Wilma voordeliger dan tanken in Nederland? 
Verklaar het antwoord met een berekening. 
 

3p 13  Bereken hoeveel liter benzine in Duitsland in 2003 volgens de Duitse minister van 
Financiën werd getankt. 
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Opgave 5 
 
 
Voegt de kapper iets toe? 
De heren De Kort en De Lang zijn samen eigenaar van een kapperszaak met als rechtsvorm 
de vennootschap onder firma. In 2004 was firmant De Kort fulltime als kapper in de zaak 
werkzaam. Firmant De Lang deed uitsluitend de administratie en had daaraan een halve 
weektaak. In hetzelfde jaar werkten in de zaak tien kappers in loondienst, van wie er vier 
een volledige en zes een halve baan hadden. 
De Kort en De Lang maken zich zorgen over de toekomst van de zaak en in een gesprek 
daarover komen de onderstaande twee overzichten op tafel. Overzicht 1 heeft betrekking op 
het hele jaar 2004 en overzicht 2 heeft betrekking op 31 december 2004. 
 

overzicht 1                    (bedragen in €) 
inkopen 20.000 omzet 400.000 
rente 24.000   
loon 240.000   
winst 116.000   
totaal 400.000 totaal 400.000 

 
overzicht 2                    (bedragen in €) 
vast kapitaal 300.000 eigen vermogen 108.000 
vlottend kapitaal 10.000 vreemd vermogen 208.000 
betalingsmiddelen 6.000   
totaal 316.000 totaal 316.000 

 
Overzicht 1 is de ...(1)... en overzicht 2 is de ...(2)... van de kapperzaak van De Kort en 
De Lang.  

1p 14  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) balans / resultatenrekening 
bij (2) balans / resultatenrekening 
 
Drie klanten discussiëren tijdens het wachten over de aansprakelijkheid van De Kort en 
De Lang voor de schuld van de firma. 
klant 1 
De Kort en De Lang zijn niet met hun privé-vermogen voor de schuld aansprakelijk. 
klant 2 
De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de helft van de schuld 
aansprakelijk. 
klant 3 
De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de hele schuld aansprakelijk.  

2p 15  Welke klant heeft gelijk? 
 

2p 16  Bereken de werkgelegenheid in arbeidsjaren in deze kapperszaak in 2004. 
 
De toegevoegde waarde van de kapperszaak in 2004 bedraagt .... 

2p 17  Wat moet op de stippels worden ingevuld: € 400.000, € 380.000, € 116.000 of € 108.000? 
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Opgave 6 
 
 
RAIL ontspoord? 
In een land is het reizigersvervoer per spoor volledig in handen van de particuliere 
onderneming RAIL. RAIL heeft met het oog op haar bedrijfsresultaat een tariefsverhoging 
aangekondigd waardoor de prijs per reizigerskilometer stijgt van 5,9 naar 6,4 cent. 
De kwaliteit van de dienstverlening laat echter te wensen over: de treinen zijn overvol en 
rijden vaak niet op tijd. De voorgenomen tariefsverhoging roept daardoor zóveel protesten 
op dat deze wordt besproken in het parlement. Een van de politieke partijen doet het 
voorstel een wet aan te nemen waarin wordt bepaald dat RAIL de prijs altijd zodanig moet 
vaststellen dat er winst noch verlies wordt gemaakt. Daarbij ontstaat een discussie over de 
voor- en nadelen van een dergelijk ingrijpen in de markt door de overheid.      
 

óór de tariefsverhoging is de prijs per reizigerskilometer ...(1)... dan de kostprijs per 

1p 18   economisch correcte tekst te 

oger / lager 
 

2p 19  ereken met hoeveel euro de omzet stijgt als de door RAIL aangekondigde tariefsverhoging 

2p 20  at wordt de prijs per reizigerskilometer als het voorstel van de politieke partij wordt 

ees zegt dat overheidsingrijpen in de markt in de beschreven situatie de consument op 

n in de markt in de beschreven situatie de consument op 

2p 21   dat van Josette en geef voor het gekozen standpunt een 

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

0

centen per
reizigers-
kilometer

0 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4
aantal reizigerskilometers (x 1 miljard)

vraaglijn van reizigerskilometersvraaglijn van reizigerskilometersvraaglijn van reizigerskilometers

kostprijs (GTK) per reizigerskilometerkostprijs (GTK) per reizigerskilometerkostprijs (GTK) per reizigerskilometer

figuur 2 

V
reizigerskilometer en is er bij RAIL sprake van ...(2)....  
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een
krijgen? 
bij (1) h
bij (2) verlies / winst
 
B
doorgaat. 
 
W
aangenomen? 
 
K
korte termijn voordeel oplevert. 
Josette zegt dat overheidsingrijpe
lange termijn nadeel oplevert. 
Kies het standpunt van Kees of
verklaring. 
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Opgave 7 
 
 
Het ene basisjaar is het andere niet 
Martijn, een havo-leerling, werkt aan een praktische opdracht over inflatie en de 
consumentenprijsindex (CPI). Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) leest hij het volgende: 
 

600023-1-58o 9 Lees verder 

Na jaren met het basisjaar 1995 gerekend te hebben, is 
het CBS overgegaan op het basisjaar 2000 met nieuwe 
wegingsfactoren. De CPI is daardoor wat lager geworden.  

 
Martijn gaat op onderzoek uit en ontdekt op de CBS-site een overzicht van de oude en de 
nieuwe wegingsfactoren (gedeeltelijk weergegeven in tabel 3). 
 

artikelgroep wegingsfactoren 
 basisjaar 

1995 
  basisjaar  

   2000 
voeding 13.726  11.082  
alcoholhoudende dranken 3.980  3.072  
kleding en schoeisel 6.121  6.409  
huisvesting, water en energie 26.832  21.810  
gezondheid 544  599  
computers en communicatie 1.862  3.643  
... ...  ...  
totaal 100.000  100.000  

tabel 3 

 
Het bestedingspatroon van de Nederlanders is tussen 1995 en 2000 veranderd. 

1p 22  Hoe blijkt dat uit de verstrekte gegevens? 
 
Het bestedingspatroon kan door diverse oorzaken veranderen. 

2p 23  Noem een van die oorzaken. Verklaar het antwoord. 
 
Een CPI zal lager worden als goederen die veel in prijs zijn gestegen een …(1)… 
wegingsfactor krijgen en goederen die weinig in prijs zijn gestegen een …(2)… 
wegingsfactor krijgen. 

1p 24  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) grotere / kleinere 
bij (2) grotere / kleinere 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
 
Van ruilen komt niet altijd huilen 
uit een krant (mei 2002): 
Crisis in Argentinië 
In 2002 kwam de Argentijnse 
economie in een ernstige crisis 
terecht. De koers van de Argentijnse 
munt, de peso, die jarenlang rond één 
dollar schommelde, veranderde sterk. 
Eind 2002 moest voor een 
Amerikaanse dollar 3,57 peso betaald 
worden. Om te voorkomen dat de 
Argentijnen hun geld naar het 
buitenland zouden brengen, werd een 
maatregel genomen, de zogenoemde 
‘corralito’. De corralito hield in dat 
de Argentijnen per maand maximaal 
1.000 peso van hun betaal- en 
spaarrekeningen mochten opnemen. 

 Ruilkringen bloeien door crisis 
Argentijn Victor Hernandez had het geloof in 
een baan verloren. Totdat hij lid werd van de 
ruilkring ‘Club de Trueque’. Aan de leden 
van de ruilkring kan hij zijn diensten als 
elektricien aanbieden. In ruil daarvoor 
ontvangt hij ‘crédito’s’. Met die crédito’s kan 
hij producten en diensten kopen bij de andere 
leden van de ruilkring. Hernandez kan nu 
werken en boodschappen doen, en dat laatste 
zonder een peso op zak te hebben. Hoewel de 
Argentijnse belastingdienst bij deze 
ruilkringen buitenspel staat, juicht de 
overheid hun bestaan toch toe omdat steeds 
meer Argentijnen alleen dankzij deze 
ruilkringen kunnen overleven. 

 
1p 25  Hoe wordt de in de tekst genoemde verandering van de waarde van de peso genoemd, 

inflatie, deflatie, appreciatie of depreciatie? 
 

2p 26  Leg uit dat het instellen van de corralito kan hebben bijgedragen tot de bloei van de 
ruilkringen in Argentinië.  
 

2p 27  Is er bij de Club de Trueque sprake van directe of indirecte ruil? Verklaar het antwoord. 
 

2p 28  Behoren de werkzaamheden van Victor Hernandez tot de formele of de informele 
economie? Verklaar het antwoord. 
 
 
 
Opgave 9 
 
 
uit een krant: 
Verhoging indirecte belastingen niet zonder gevolgen 
De regering heeft de tarieven van enkele indirecte belastingen verhoogd. Het is maar de 
vraag of deze tariefsverhogingen leiden tot meer overheidsontvangsten. De consument zou 
zijn koopgedrag wel eens kunnen aanpassen aan de hogere belastingtarieven. Een verhoging 
van de BTW-tarieven kan immers leiden tot hogere prijzen voor de consument. Hogere 
prijzen kunnen tot gevolg hebben dat bedrijven afzet verliezen waardoor bedrijven in de 
verleiding kunnen komen activiteiten te verplaatsen naar het zwarte circuit.  
 
Een bedrijf verkoopt een product aan de consument voor € 235 inclusief 17,5% BTW. Het 
BTW-tarief wordt verhoogd tot 19%. De BTW wordt volledig aan de consument 
doorberekend. 

2p 29  Bereken de prijs voor de consument na de tariefsverhoging. 
 
In een discussie gaat het over de vraag wat wordt bedoeld met de opmerking dat bedrijven 
activiteiten verplaatsen naar het zwarte circuit. Er worden diverse antwoorden gegeven: 

• Bedrijven gaan dan de BTW in de verkoopprijzen doorberekenen. 
• Bedrijven verplaatsen dan de productie naar landen met een lagere BTW. 
• Bedrijven gaan dan over een deel van de omzet geen BTW afdragen. 
• Bedrijven verhogen dan na een BTW-verhoging de verkoopprijzen niet. 

2p 30  Welk van deze antwoorden is juist? 
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Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 

 

600023-1-60o  Begin 

Pagina: 692Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600023-1-60o 2 Lees verder 

Opgave 1 
 
 
Eén prijs, veel boeken 
In Nederland is er, in de eerste twee jaar dat een nieuw boek op de markt komt, geen 
prijsconcurrentie tussen boekverkopers. In deze periode bepaalt de uitgever de 
consumentenprijs en ligt een nieuw boek in alle winkels voor eenzelfde vaste prijs te koop. 
Dit heeft vooral voordelen voor de traditionele boekwinkels. 
 
De vaste boekenprijs staat ter discussie. Een eigenaar van een boekwinkel is tegen het 
afschaffen van de vaste boekenprijs en stuurt een brief naar een regionaal dagblad. Deze 
brief staat hieronder gedeeltelijk weergegeven. 
 

Veel mensen denken ten onrechte dat er in de boekenbranche bij een vaste boekenprijs 
geen concurrentie is. Ook eigenaren van boekwinkels zijn op de hoogte van de 
marketinginstrumenten, ook bekend als de vier P’s.  
Het is waar dat wij ons niet kunnen onderscheiden van onze concurrenten met de 
verkoopprijs. De traditionele boekwinkel kan zich van de andere boekverkopers, zoals het 
warenhuis en de supermarkt, wel onderscheiden door een breed aanbod van boeken en een 
deskundig advies aan de klant. 
De vaste boekenprijs zorgt ervoor dat wij een gevarieerd aanbod van boeken kunnen 
blijven realiseren. Onderzoek heeft aangetoond dat een prijsdaling van boeken tot een 
relatief geringe stijging van de gevraagde hoeveelheid leidt. Boekwinkels krijgen dan 
naast een daling van de omzet te maken met stijgende verkoopkosten door een grotere 
afzet. Om kosten te besparen, zijn boekwinkels dan genoodzaakt de minder goed 
verkopende boeken uit het assortiment te halen. Boeken die wat minder bekend zijn bij 
het grote publiek, zullen dan nog moeilijker hun weg naar de klant vinden. 

 
1p 1  Welke economische term wordt gebruikt als supermarkten producten gaan verkopen uit een 

andere bedrijfskolom? 
1p 2  Citeer de zin uit de brief waaruit blijkt dat de vraag naar boeken prijsinelastisch is. 
2p 3  Leg uit dat boekwinkels door een prijsdaling van boeken te maken krijgen met een daling 

van de omzet van boeken als de vraag naar boeken prijsinelastisch is. 
 
In bovenstaande brief kunnen de marketinginstrumenten prijsbeleid en productbeleid 
worden herkend. 

2p 4  Noem een ander marketinginstrument. Licht aan de hand van een voorbeeld toe hoe een 
boekwinkel dit instrument kan toepassen.  
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Opgave 2 
 
 
Pensioenpremies omhoog 
Pensioenfonds Alto verzorgt ouderdomspensioenen en uitkeringen bij vervroegde 
pensionering voor de werknemers in een bepaalde bedrijfstak. Het ouderdomspensioen is 
bedoeld om de AOW-uitkering van 65-plussers aan te vullen tot 70% van het 
laatstverdiende loon. Daarnaast voorziet Alto in een inkomen voor werknemers die stoppen 
met werken voordat zij 65 jaar zijn (vervroegde pensionering). De werknemers en 
werkgevers betalen ieder een bepaald percentage van het brutoloon als premie. De 
premiepercentages voor 2002 staan in tabel 1. 
 

uitkering  tarief 
totale premie 

tarief 
werknemerspremie 

tarief 
werkgeverspremie 

vervroegde  
pensionering 

premie geheven over het 
totale brutoloon   6% 2% 4% 

ouderdomspensioen 
premie geheven over het 
brutoloon vanaf  
€ 14.650 

12% 3% 9% 

tabel 1 

 
Eind 2002 constateert pensioenfonds Alto dat verslechtering van de conjunctuur tot 
problemen leidt. Door tegenvallende beleggingsresultaten op de ingelegde premies komt de 
uitbetaling van de pensioenen in gevaar. Daarom wordt met ingang van 2003 de totale 
premie voor het ouderdomspensioen met 2 procentpunten verhoogd. De werknemers betalen 
zowel in 2002 als in 2003 een kwart van de totale premie voor het ouderdomspensioen. 
Daarnaast constateert pensioenfonds Alto dat de uitbetaling van welvaartsvaste pensioenen 
in gevaar kan komen als de lonen sterk stijgen. 
 

2p 5  Citeer de zin waaruit blijkt dat het ouderdomspensioen wordt gefinancierd via het 
kapitaaldekkingsstelsel. Verklaar het antwoord. 

2p 6  Bereken het totale premiebedrag dat in 2002 aan Alto wordt betaald voor iemand met een 
brutoloon van € 30.000. 

2p 7  Bereken in één decimaal nauwkeurig hoe hoog het tarief werkgeverspremie voor het 
ouderdomspensioen in 2003 wordt. 

2p 8  Leg uit hoe verhoging van de pensioenpremies kan leiden tot verdere verslechtering van de 
conjuncturele situatie. 
 
Een welvaartsvast ouderdomspensioen wordt volgens pensioenfonds Alto moeilijker 
betaalbaar als de lonen sterk stijgen.  

2p 9  Geef daarvoor de verklaring. 
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Opgave 3 
 
 
Altijd inflatie? 
De hoogte van de inflatie in Nederland is een bron van voortdurende zorg voor de 
Nederlandse overheid. De overheid streeft ernaar dat de inflatie in Nederland lager is dan in 
de ons omringende landen. Er wordt niet gestreefd naar het uitbannen van inflatie, omdat 
deflatie ook ongewenste economische gevolgen heeft. 
 
De conjuncturele ontwikkeling in Nederland verschilt met die in andere Europese landen. 
Overbesteding in Nederland kan een relatief hoge inflatie in Nederland veroorzaken. 
Overbesteding kan tot forse loonstijgingen leiden waardoor de loonkosten per eenheid 
product meer stijgen dan in de ons omringende landen. De overheid heeft een aantal 
mogelijkheden om in een dergelijke situatie de inflatie te beperken. Denkbaar zijn onder 
andere: 
1 ingrijpen door de overheidsuitgaven te beperken via bezuinigingen op de 
overdrachtsuitgaven; 
2 niet ingrijpen en vertrouwen op het zelfherstellend vermogen van de economie.  
 

2p 10  Leg uit hoe de eerste mogelijkheid tot vermindering van de vraag op de arbeidsmarkt kan 
leiden. 

2p 11  Leg uit hoe vermindering van de vraag op de arbeidsmarkt de inflatie kan terugdringen. 
2p 12  Leg uit hoe de tweede mogelijkheid via de export de inflatie kan terugdringen. 

 
 
 
Opgave 4 
 
 
Wie betaalt het hoger onderwijs? 
Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de uitgaven van de overheid voor hoger 
onderwijs ten goede komt aan de vijftig procent van de bevolking met de hoogste inkomens. 
Waarom volgen getalenteerde kinderen uit huishoudens met een laag inkomen minder vaak 
een studie dan kinderen met dezelfde talenten uit meer welvarende huishoudens? Welke 
drempels heeft het hoger onderwijs voor kinderen van ouders met een laag inkomen? Een 
belangrijke drempel is de wijze waarop op dit moment in Nederland het studeren wordt 
gefinancierd.  
 
Het huidige systeem 
De overheid betaalt het grootste deel van de studiekosten. Ook voor de kosten van het 
levensonderhoud kunnen studenten een beroep doen op de overheid. Iedere student krijgt 
een basisbeurs van de overheid. Daarnaast verstrekt de overheid studerende kinderen van 
ouders met een laag inkomen een aanvullende studiebeurs. Iedere student moet collegegeld 
betalen. Ouders met een hoog inkomen worden geacht mee te betalen aan de studiekosten 
en het levensonderhoud van hun studerende kinderen. Verder kan iedere student bij de 
overheid een lening afsluiten. Studenten met ouders met een laag inkomen maken hiervan 
naar verhouding veel gebruik. Veel studenten nemen een bijbaantje om te voorkomen dat er 
door deze leningen een grote studieschuld ontstaat.  
 
Een alternatief 
Een alternatief voor het huidige systeem is het invoeren van een academicusbelasting voor 
het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). In grote lijnen 
ziet een systeem met een academicusbelasting er als volgt uit. Studenten hoeven geen 
collegegeld te betalen en krijgen een OV-jaarkaart en een studiebeurs om in hun eerste 
levensbehoeften te voorzien. Ex-studenten, afgestudeerd of niet, betalen gedurende hun 
werkzame leven een vast percentage van hun inkomen terug aan de overheid. Ex-studenten 
met een hoog inkomen betalen zo jaarlijks een groter bedrag terug dan ex-studenten met een 
laag inkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat als de academicusbelasting op 6% van het 
inkomen van ex-studenten wordt vastgesteld, de overheid alle uitgaven voor het hoger 
onderwijs terugontvangt. 
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In een reactie in de krant noemt een journalist twee nadelen van het systeem met een 
academicusbelasting: 
1 Sommige studenten zullen ten onrechte voordeel hebben van dit systeem. Studenten die 
niet serieus studeren en hun studie niet afmaken, krijgen gratis onderwijs maar zullen later 
meestal niet veel verdienen en betalen daardoor jaarlijks weinig academicusbelasting.  
2 Bij ex-studenten kan een drang ontstaan naar het buitenland te vertrekken om de 
academicusbelasting in Nederland te ontvluchten. 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
Na het eindexamen wil je verder studeren. Het vooruitzicht schulden voor je studie te 
moeten maken, schrikt je af. In de krant wordt de academicusbelasting uitgelegd zoals 
hierboven beschreven. Via een ingezonden brief naar die krant wil jij een pleidooi houden 
om de academicusbelasting in te voeren.  
 
De brief begint als volgt: 
“Voor het huidige systeem van financiering van het hoger onderwijs bestaat een goed 
alternatief: de academicusbelasting. Graag wijs ik op enkele gunstige gevolgen van de 
academicusbelasting in vergelijking met het huidige financieringssysteem van het hoger 
onderwijs.” 
 

6p 13  Schrijf het vervolg van deze brief. 
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De wijze waarop door de academicusbelasting de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs voor kinderen van ouders met lagere inkomens wordt vergroot. 
b De wijze waarop door de academicusbelasting de inkomensverschillen in Nederland 
worden verkleind. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 
komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 het gevolg voor de kwaliteit van de beroepsbevolking als het tarief van de 
academicusbelasting lager dan 6% wordt vastgesteld; 
2 een overheidsmaatregel waardoor het eerste door de journalist genoemde nadeel wordt 
afgezwakt; 
3 een overheidsmaatregel waardoor het tweede door de journalist genoemde nadeel wordt 
afgezwakt.  
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
 
Doorleren, werken of (frictie)werkloos? 
De meeste examenkandidaten op de havo kiezen, nadat ze geslaagd zijn, voor een 
vervolgopleiding. Sommige geslaagde examenkandidaten besluiten echter niet door te leren. 
Zij maken deel uit van de groep van gemiddeld ruim 220.000 leerlingen die jaarlijks met of 
zonder diploma het voltijdonderwijs verlaat. In figuur 1 is voor de periode 1991-2001 het 
aantal schoolverlaters in beeld gebracht. Zo is de relatief hoge uitstroom in de periode 
1996-2000 onder meer het gevolg van de aanzuigende werking van de krappe arbeidsmarkt 
in deze periode.   
 

 naar een 

eest 

 
erkloosheid van 3 maanden of korter wordt beschouwd als frictiewerkloosheid.  

2p 14  ers te 

2p 15  1 achteraf beschouwd kunnen worden als 

 
Van de 223.000 schoolverlaters in 2001 gingen 178.400 schoolverlaters op zoek
baan. Figuur 2 brengt in beeld welke kans actief zoekende schoolverlaters in 2001 hadden 
binnen een bepaald aantal maanden een baan te vinden. Uit figuur 2 kan bijvoorbeeld 
worden afgelezen dat 16% van deze groep schoolverlaters zonder werkloos te zijn gew
direct na school een baan had gevonden.   
 

W
Noem een maatregel van de overheid om de frictiewerkloosheid onder schoolverlat

figuur 1 schoolverlaters voltijdonderwijs
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verminderen. Licht het antwoord toe. 
Bereken hoeveel schoolverlaters in 200
frictiewerkloos. 
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In 2002 viel de economische groei, vergeleken met 2001, nog verder terug. Hierdoor werd 
de arbeidsmarkt in 2002 ruimer. Stel dat de tegenvallende economische groei de enige 
factor is die de verandering in het aantal schoolverlaters in 2002 ten opzichte van 2001 kan 
verklaren. 

2p 16  Zal het aantal schoolverlaters in 2002 dan hoger of lager zijn dan in 2001? Verklaar het 
antwoord. 

2p 17  Ligt de lijn voor 2002 in figuur 2 door verruiming van de arbeidsmarkt linksboven of 
rechtsonder de lijn voor 2001? Verklaar het antwoord. 
 
 
Opgave 6 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan zeven statistieken met gegevens over de Verenigde Staten van 
Amerika (VS), Japan en Nederland. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze 
opgave vijf vragen gesteld. 
 

2p 18  Bereken in één decimaal nauwkeurig met hoeveel procent het prijspeil in Nederland in 2001 
ten opzichte van 1999 is gestegen. 
 

2p 19  In welk jaar of in welke jaren is de werkgelegenheid in personen in Japan ten opzichte van 
het voorafgaande jaar gedaald? 
 
In statistiek 2 ontbreekt een gegeven. 

2p 20  Bereken het indexcijfer van de loonkosten per werknemer in de VS in 1999. 
 
Met behulp van de statistieken 1, 2 en 3 kan worden beoordeeld hoe de onderlinge 
concurrentiepositie van de drie landen zich heeft ontwikkeld tussen 1996 en 2002. 

2p 21  Welke van de statistieken 1, 2 of 3 is voor deze beoordeling het meest geschikt? Verklaar 
het antwoord. 
 
Japan bevond zich in de periode 1998-2002 in een laagconjunctuur. 

2p 22  Noem, naast een daling van de werkgelegenheid in personen, twee kenmerken van 
laagconjunctuur die afgelezen kunnen worden uit de statistieken. Licht de kenmerken toe. 
 
 
Opgave 7 
 
Afrikaanse franc gekoppeld aan de euro 
Veertien Afrikaanse landen maken deel uit van een monetaire unie, de CFA. Belangrijkste 
afspraak tussen de CFA-landen is het hanteren van een gemeenschappelijk betaalmiddel: de 
CFA-franc, ook wel de Afrikaanse franc genoemd. De meeste landen die meedoen met de 
Afrikaanse franc hebben van oudsher banden met Frankrijk. Frankrijk garandeert en bepaalt 
de hoogte van de vaste wisselkoers tussen de Afrikaanse franc en de Franse munteenheid. 
Enkele leden van de CFA zijn van mening dat Frankrijk de koers van de Afrikaanse franc te 
hoog vaststelt. Hierdoor wordt voor de CFA-landen de import gestimuleerd en de export 
afgeremd; vooral lokale industrieën en boeren zijn hiervan de dupe. 
 
In 1998 garandeerde Frankrijk dat 50 Afrikaanse francs konden worden ingewisseld voor 
1 Franse franc. In 1998 werd de omrekenkoers bij de omzetting van de Franse franc in de 
euro vastgesteld op € 1 = 6,55957 Franse francs. In 2002 garandeerde Frankrijk dat een 
Afrikaanse franc 0,0015267 euro waard was. 
 

2p 23  Toon met behulp van een berekening aan dat de koers van de Afrikaanse franc, uitgedrukt 
in euro’s, in 2002 ten opzichte van 1998 met bijna 50% is gedaald.  

2p 24  Is er bij deze koerswijziging sprake van een devaluatie of van een depreciatie van de 
Afrikaanse franc? Licht het antwoord toe. 

2p 25  Leg uit hoe een hoge wisselkoers van de Afrikaanse franc de productie van Franse 
producenten beschermt. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
 
uit een krant (februari 2002): 
Multinational Flipse schrapt 180 banen 
Bij de vestiging van Flipse in Drenthe komen 180 van de in totaal 418 banen te vervallen 
als gevolg van verplaatsing van de productie van stofzuigers naar Polen. De vestiging in 
Drenthe zal worden omgevormd tot een zogenaamd kenniscentrum waar de nadruk ligt op 
de innovatie van producten en het ontwikkelen van nieuwe productietechnieken. Deze 
reorganisatie is volgens Flipse van groot belang voor het voortbestaan van de vestiging in 
Drenthe. Vooral de hoge arbeidskosten in Nederland zijn er de oorzaak van dat het niet 
lonend is in Drenthe nog langer stofzuigers te produceren. De productie van stofzuigers bij 
de vestiging van Flipse in Polen wordt door deze verplaatsing aanzienlijk uitgebreid. 
De vakbonden gaan niet zonder meer akkoord met de reorganisatie bij Flipse. Zij verwijten 
Flipse dat er de afgelopen jaren te weinig is geïnvesteerd in de vestiging in Drenthe. 
Vakbondsbestuurder van der Wolk zegt: “Flipse heeft de productieafdeling laten 
doodbloeden. Vier jaar geleden waren de kosten per geproduceerde stofzuiger in Drenthe 
nog lager dan in Polen. Investeringen in moderne productietechnieken hadden kunnen 
voorkomen dat deze voorsprong als sneeuw voor de zon is verdwenen. Deze investeringen 
hadden de arbeidsplaatsen van veel werknemers in de productie van stofzuigers in Drenthe 
kunnen redden.” 
 
Van der Wolk deed zijn uitspraken onder andere op grond van de gegevens over de 
productie van stofzuigers in tabel 2. 
 

 Drenthe 1998 Drenthe 2001 Polen 1998 Polen 2001 
aantal geproduceerde en 
verkochte stofzuigers  

 100.000  105.000  95.000  125.000

omzet  € 16.000.000 € 16.800.000 € 15.200.000 € 20.000.000
aantal werknemers  
(uitgedrukt in voltijdbanen) 

 210  190  450  350

      
Kosten:      
- grondstoffen € 1.000.000 € 1.050.000 € 950.000 € 1.250.000
- vervoer € 400.000 € 420.000 € 1.045.000 € 1.375.000
- arbeid € 10.500.000 € 10.450.000 € 9.000.000 € 8.050.000
- afschrijvingen € 600.000 € 600.000 € 500.000 € 1.125.000
- overige variabele kosten € 2.000.000 € 2.100.000 € 2.850.000 € 3.750.000
- overige constante kosten  
  (o.a. rente en huur) € 500.000 € 500.000 € 400.000 € 800.000

 
2p 26  Wordt de uitspraak van vakbondsbestuurder van der Wolk over de kosten per 

geproduceerde stofzuiger voor het jaar 1998 bevestigd door de gegevens in de tabel? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 
Tussen 1998 en 2001 hebben in de vestiging in Polen diepte-investeringen plaatsgevonden. 

2p 27  Blijkt dit uit de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in 2001 ten opzichte van 1998? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 

2p 28  Noem een kostenpost uit tabel 2 die bij de Poolse vestiging kan zijn gestegen als gevolg van 
deze diepte-investeringen. Verklaar het antwoord. 
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Loonkosten per eenheid product statistiek 1 
 

 eenheid 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
VS indexcijfer 100 97,5   97,5   95,6   94,8   97,2   94,7 
Japan indexcijfer 100 99,1 104,2   99,6   90,7   97,7   93,1 
Nederland indexcijfer 100 99,3 101,1 102,5 102,5 107,5 111,2 

 
 
Loonkosten per werknemer 
 

 eenheid 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
VS indexcijfer 100 103,2 108,4 ..... 119,3 125,3 129,4 
Japan indexcijfer 100 101,6 100,9   99,7 100,2 100,1   98,8 
Nederland indexcijfer 100 102,0 105,8 109,7 114,8 120,5 126,5 

 
 
Arbeidsproductiviteit 
 

 eenheid 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
VS indexcijfer 100 105,8 111,2 118,2 125,8 128,9 136,6 
Japan indexcijfer 100 102,5   96,8 100,1 110,5 102,5 106,1 
Nederland indexcijfer 100 102,7 104,6 107,0 112,0 112,1 113,8 

 
 

statistiek 3 

statistiek 2 
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werkgelegenheid in personen

procentuele verandering
ten opzichte van het
voorafgaande jaar

statistiek 4 

600023-1-60b 2 Lees verder 

Pagina: 701Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
 

statistiek 5 prijspeil
procentuele verandering
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statistiek 6 

 
 
Bruto Binnenlands Product (BBP) 

 eenheid 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

statistiek 7 
 

VS s* %-mutatie 4,3 6,2 5,4 5,9 6,7 3,2   3,9 
Japan – – –%-mutaties* 0,8 2,6  2,6  0,2 1,3  0,4 – 0,5 
Nederland %-mutaties* 5,5 6,1 5,9 5,8 6,9 6,0   3,8 

 
ten opzichte van het voorafgaande jaar *

 
 Einde 
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Opgave 1 
 
 
Loonmatiging en werkloosheid 
Als in Nederland een lage economische groei leidt tot stijgende werkloosheid, pleiten veel 
politici voor loonmatiging. Dat leidt vaak tot discussies. Het is namelijk niet altijd duidelijk 
wat onder loonmatiging wordt verstaan. Bovendien wordt verschillend gedacht over de 
gevolgen van loonmatiging voor de werkloosheid. 
 
Van de Nederlandse economie over een bepaald jaar zijn de gegevens in tabel 1 bekend. 
 

 procentuele stijging 
ten opzichte van voorafgaand jaar 

reëel nationaal product 0,25 
prijspeil 2,50 
arbeidsproductiviteit 1,25 
nominaal loon werknemers   ......* 
* niet ingevuld  

 
Onder loonmatiging kan worden verstaan een loonontwikkeling waarbij de loonkosten per 
eenheid product dalen. 
Stel dat in het betreffende jaar het ‘nominaal loon werknemers’ stijgt met 1,00%.  

2p 1  Is er in het betreffende jaar dan sprake van loonmatiging? Verklaar het antwoord. 
 
Onder loonmatiging kan ook worden verstaan een loonontwikkeling waarbij de koopkracht 
van werknemers gelijk blijft. 

2p 2  Met welk percentage moet het ‘nominaal loon werknemers’ in het betreffende jaar dan 
stijgen om van loonmatiging te kunnen spreken? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat in het betreffende jaar door loonmatiging de loonkosten per eenheid product dalen. 
Het gevolg van deze loonmatiging voor de werkloosheid kan dan op verschillende manieren 
worden beredeneerd. 
 

redenering 1  redenering 2 

loonmatiging  loonmatiging 
 
 

  

(a)  (c) 
 
 

  

(b)  (d) 
 
 

  

de werkloosheid daalt  de werkloosheid stijgt 

 
2p 3  Wat moet bij de letters (a) tot en met (d) worden ingevuld om twee economisch correcte 

redeneringen te krijgen? Maak gebruik van de onderstaande economische verschijnselen: 
• de internationale concurrentiepositie van bedrijven verbetert 
• de consumptieve bestedingen dalen 
• de export stijgt 
• de koopkracht van werknemers daalt 

Neem de letters (a) tot en met (d) over en schrijf achter elke letter welk verschijnsel daarbij 
hoort. 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
uit een krant: 
Dumping bedreigt Amerikaanse werkgelegenheid 
Indonesië stimuleert zijn kwakkelende economie door staal op de Amerikaanse markt onder 
de kostprijs te verkopen. Volgens de Amerikaanse staalproducenten moet deze vorm van 
oneerlijke concurrentie worden bestreden door het instellen van invoerrechten. Indonesië 
stelt echter dat dumping tijdelijk is toegestaan om een stukje van de markt te veroveren. 
Indonesië dreigt op zijn beurt met het instellen van invoerrechten op Amerikaanse 
producten. 
 

2p 4  Verklaar de kop van het bovenstaande krantenbericht. 
 

2p 5  Leg uit hoe met het instellen van invoerrechten de dumping op de Amerikaanse markt wordt 
bestreden. 
 
In het kader van de internationale handel worden begrippen gebruikt als protectie, 
vrijhandel, handelsoorlog en internationale arbeidsverdeling. 
uitspraak 1 
Als Amerika en Indonesië overgaan tot het instellen van invoerrechten, leidt dat tot 
toenemende internationale arbeidsverdeling. 
uitspraak 2 
Als Amerika en Indonesië overgaan tot het instellen van invoerrechten op elkaars 
producten, is er sprake van een handelsoorlog.  

2p 6  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 3 
 
 
Voegt de kapper iets toe? 
De heren De Kort en De Lang zijn samen eigenaar van een kapperszaak met als rechtsvorm 
de vennootschap onder firma. In 2004 was firmant De Kort fulltime als kapper in de zaak 
werkzaam. Firmant De Lang deed uitsluitend de administratie en had daaraan een halve 
weektaak. In hetzelfde jaar werkten in de zaak tien kappers in loondienst, van wie er vier 
een volledige en zes een halve baan hadden. 
De Kort en De Lang maken zich zorgen over de toekomst van de zaak en in een gesprek 
daarover komen de onderstaande twee overzichten op tafel. Overzicht 1 heeft betrekking op 
het hele jaar 2004 en overzicht 2 heeft betrekking op 31 december 2004. 
 

overzicht 1                    (bedragen in €) 
inkopen 20.000 omzet 400.000 
rente 24.000   
loon 240.000   
winst 116.000   
totaal 400.000 totaal 400.000 

 
overzicht 2                    (bedragen in €) 
vast kapitaal 300.000 eigen vermogen 108.000 
vlottend kapitaal 10.000 vreemd vermogen 208.000 
betalingsmiddelen 6.000   
totaal 316.000 totaal 316.000 

 
Overzicht 1 is de ...(1)... en overzicht 2 is de ...(2)... van de kapperzaak van De Kort en 
De Lang.  

1p 7  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) balans / resultatenrekening 
bij (2) balans / resultatenrekening 
 
Drie klanten discussiëren tijdens het wachten over de aansprakelijkheid van De Kort en 
De Lang voor de schuld van de firma. 
klant 1 
De Kort en De Lang zijn niet met hun privé-vermogen voor de schuld aansprakelijk. 
klant 2 
De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de helft van de schuld 
aansprakelijk. 
klant 3 
De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de hele schuld aansprakelijk.  

2p 8  Welke klant heeft gelijk? 
 

2p 9  Bereken de werkgelegenheid in arbeidsjaren in deze kapperszaak in 2004. 
 
De toegevoegde waarde van de kapperszaak in 2004 bedraagt .... 

2p 10  Wat moet op de stippels worden ingevuld: € 400.000, € 380.000, € 116.000 of € 108.000? 
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Opgave 4 
 
 
RAIL ontspoord? 
In een land is het reizigersvervoer per spoor volledig in handen van de particuliere 
onderneming RAIL. RAIL heeft met het oog op haar bedrijfsresultaat een tariefsverhoging 
aangekondigd waardoor de prijs per reizigerskilometer stijgt van 5,9 naar 6,4 cent. 
De kwaliteit van de dienstverlening laat echter te wensen over: de treinen zijn overvol en 
rijden vaak niet op tijd. De voorgenomen tariefsverhoging roept daardoor zóveel protesten 
op dat deze wordt besproken in het parlement. Een van de politieke partijen doet het 
voorstel een wet aan te nemen waarin wordt bepaald dat RAIL de prijs altijd zodanig moet 
vaststellen dat er winst noch verlies wordt gemaakt. Daarbij ontstaat een discussie over de 
voor- en nadelen van een dergelijk ingrijpen in de markt door de overheid.      
 

Vóór de tariefsverhoging is de prijs per reizigerskilometer ...(1)... dan de kostprijs per 
reizigerskilometer en is er bij RAIL sprake van ...(2)....  

1p 11  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) hoger / lager 
bij (2) verlies / winst 
 

2p 12  Bereken met hoeveel euro de omzet stijgt als de door RAIL aangekondigde tariefsverhoging 
doorgaat. 
 

2p 13  Wat wordt de prijs per reizigerskilometer als het voorstel van de politieke partij wordt 
aangenomen? 
 
Kees zegt dat overheidsingrijpen in de markt in de beschreven situatie de consument op 
korte termijn voordeel oplevert. 
Josette zegt dat overheidsingrijpen in de markt in de beschreven situatie de consument op 
lange termijn nadeel oplevert. 

2p 14  Kies het standpunt van Kees of dat van Josette en geef voor het gekozen standpunt een 
verklaring. 
 
 
 

figuur 1 6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

0

centen per
reizigers-
kilometer

0 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4
aantal reizigerskilometers (x 1 miljard)

vraaglijn van reizigerskilometersvraaglijn van reizigerskilometersvraaglijn van reizigerskilometers

kostprijs (GTK) per reizigerskilometerkostprijs (GTK) per reizigerskilometerkostprijs (GTK) per reizigerskilometer
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Opgave 5 
 
 
Het ene basisjaar is het andere niet 
Martijn, een havo-leerling, werkt aan een praktische opdracht over inflatie en de 
consumentenprijsindex (CPI). Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) leest hij het volgende: 
 

Na jaren met het basisjaar 1995 gerekend te hebben, is 
het CBS overgegaan op het basisjaar 2000 met nieuwe 
wegingsfactoren. De CPI is daardoor wat lager geworden.  

 
Martijn gaat op onderzoek uit en ontdekt op de CBS-site een overzicht van de oude en de 
nieuwe wegingsfactoren (gedeeltelijk weergegeven in tabel 2). 
 

artikelgroep wegingsfactoren 
 basisjaar 

1995 
  basisjaar  

   2000 
voeding 13.726  11.082  
alcoholhoudende dranken 3.980  3.072  
kleding en schoeisel 6.121  6.409  
huisvesting, water en energie 26.832  21.810  
gezondheid 544  599  
computers en communicatie 1.862  3.643  
... ...  ...  
totaal 100.000  100.000  

 
Het bestedingspatroon van de Nederlanders is tussen 1995 en 2000 veranderd. 

1p 15  Hoe blijkt dat uit de verstrekte gegevens? 
 
Het bestedingspatroon kan door diverse oorzaken veranderen. 

2p 16  Noem een van die oorzaken. Verklaar het antwoord. 
 
Een CPI zal lager worden als goederen die veel in prijs zijn gestegen een …(1)… 
wegingsfactor krijgen en goederen die weinig in prijs zijn gestegen een …(2)… 
wegingsfactor krijgen. 

1p 17  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) grotere / kleinere 
bij (2) grotere / kleinere 
 
 
 

tabel 2 
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Van ruilen komt niet altijd huilen 
uit een krant (mei 2002): 
Crisis in Argentinië 
In 2002 kwam de Argentijnse 
economie in een ernstige crisis 
terecht. De koers van de Argentijnse 
munt, de peso, die jarenlang rond één 
dollar schommelde, veranderde sterk. 
Eind 2002 moest voor een 
Amerikaanse dollar 3,57 peso betaald 
worden. Om te voorkomen dat de 
Argentijnen hun geld naar het 
buitenland zouden brengen, werd een 
maatregel genomen, de zogenoemde 
‘corralito’. De corralito hield in dat 
de Argentijnen per maand maximaal 
1.000 peso van hun betaal- en 
spaarrekeningen mochten opnemen. 

 Ruilkringen bloeien door crisis 
Argentijn Victor Hernandez had het geloof in 
een baan verloren. Totdat hij lid werd van de 
ruilkring ‘Club de Trueque’. Aan de leden 
van de ruilkring kan hij zijn diensten als 
elektricien aanbieden. In ruil daarvoor 
ontvangt hij ‘crédito’s’. Met die crédito’s kan 
hij producten en diensten kopen bij de andere 
leden van de ruilkring. Hernandez kan nu 
werken en boodschappen doen, en dat laatste 
zonder een peso op zak te hebben. Hoewel de 
Argentijnse belastingdienst bij deze 
ruilkringen buitenspel staat, juicht de 
overheid hun bestaan toch toe omdat steeds 
meer Argentijnen alleen dankzij deze 
ruilkringen kunnen overleven. 

 
1p 18  Hoe wordt de in de tekst genoemde verandering van de waarde van de peso genoemd, 

inflatie, deflatie, appreciatie of depreciatie? 
 

2p 19  Leg uit dat het instellen van de corralito kan hebben bijgedragen tot de bloei van de 
ruilkringen in Argentinië.  
 

2p 20  Is er bij de Club de Trueque sprake van directe of indirecte ruil? Verklaar het antwoord. 
 

2p 21  Behoren de werkzaamheden van Victor Hernandez tot de formele of de informele 
economie? Verklaar het antwoord. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
 
 Einde 
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Bij het centraal examen economie 1 Compex havo op woensdag 31 mei. 
 
 
 
betreft: Excelbestand ‘Een gelijk bedrag’ bij vraag 28 
 
Bij het gebruik van het werkblad ‘Grafiek’ in het Excelbestand ‘Een gelijk bedrag’ kan, 
door met de schuifbalk naar rechts te gaan, een extra diagram zichtbaar worden. Dit 
diagram is ten onrechte opgenomen en kan genegeerd worden. De informatie in dit diagram 
is ongeschikt voor het beantwoorden van vraag 28. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
 

 economie 1 Compex 

Centraal examen havo 2006 
 
Tijdvak 1 
 
Werkblad Excel Er

ra
tu

m
bl

ad
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Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 3 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant: 
Kabeljauw wordt schaars 
Om het uitsterven van 
kabeljauw te voorkomen, 
heeft de Europese Commissie 
besloten de vangst te 
beperken. De Nederlandse 
kabeljauwvissers moeten 
daartoe een aantal schepen uit 
de vaart nemen. 

 Visser Schols in de problemen 
Schols ving en verkocht vóór de vangstbeperking 
100.000 kilogram (kg) kabeljauw per jaar. Zijn 
constante kosten bedroegen € 300.000 per jaar en zijn 
variabele kosten € 1,50 per kg kabeljauw. 
Schols moet zijn vangst en verkoop gaan beperken tot 
40.000 kg kabeljauw per jaar. Hij kan daarbij zijn 
constante kosten terugbrengen tot € 250.000 per jaar 
en zijn variabele kosten tot € 1,25 per kg. 

 
                Nederlandse kabeljauwmarkt vóór en na de vangstbeperking 

 
                       totale kosten Schols vóór de vangstbeperking  

 

figuur 2 

figuur 1 
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Hieronder staan twee uitspraken: 
uitspraak 1 
Het uitsterven van kabeljauw is een voorbeeld van een negatief extern effect van de visserij. 
uitspraak 2 
Door schepen uit de vaart te nemen bezuinigen vissers op zowel totale constante als totale 
variabele kosten. 

2p 1  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 2  Bereken de totale winst van Schols vóór de vangstbeperking. 
 

2p 3  Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage bij deze opgave de totale kostenlijn van Schols na 
de vangstbeperking. 
 
De verwachting is dat de vangstbeperking van kabeljauw tot gevolg heeft dat er andere 
vissoorten op de Nederlandse markt zullen worden aangeboden. Die andere vissoorten 
zullen voor veel consumenten een substituut zijn voor kabeljauw. 
Door het aanbod van de andere vissoorten zal de prijs van kabeljauw ...(1)... waardoor de 
break-even afzet van Schols zal ...(2).... 

2p 4  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) dalen / stijgen 
bij (2) dalen / stijgen 
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Opgave 2 
 
 
Hulp bij de belastingen 
Mevrouw Jagers, economielerares van beroep, verzorgt elk jaar voor een aantal personen de 
aangifte voor de inkomstenbelasting. Voor gebruik in de les heeft zij van enkele van die 
personen de gegevens over hun inkomen en de inkomensheffing verzameld (tabel 1). 
 

persoon 
 

belastbaar 
inkomen 

te betalen 
inkomensheffing 

(na heffingskorting*) 
A € 15.400 €   2.332  
B € 27.200            (a)  
C € 39.800 € 12.012  
D € 45.550 € 14.427  
E € 90.000          € 37.148  

 
* De heffingskorting is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde 
inkomensheffing. Voor alle personen in tabel 1 is de heffingskorting € 2.596. Bij de 
berekening van de inkomensheffing is gebruik gemaakt van tabel 2.  
 

schijventarief inkomensheffing 
schijf bedrag tarief 
eerste schijf € 15.883 32% 
tweede schijf € 12.967 38% 
derde schijf € 20.614 42% 
vierde schijf het meerdere 52% 

 
Het verschil tussen bruto inkomen en belastbaar inkomen bestaat uit diverse elementen. 

1p 5  Noem één zo’n element. 
 

1p 6  Waaruit blijkt dat hier sprake is van een progressief stelsel van inkomensheffing? 
 

3p 7  Bereken het getal dat in tabel 1 bij (a) moet staan. 
 
Mevrouw Jagers legt haar leerlingen de onderstaande twee uitspraken voor: 
uitspraak 1 
Als de eerste schijf wordt verlengd, heeft de persoon met het belastbaar inkomen van 
€ 15.400 daarvan meer voordeel dan die met het belastbaar inkomen van € 90.000. 
uitspraak 2 
Als aftrekposten worden afgeschaft, hebben personen met een hoog inkomen daarvan in 
euro’s uitgedrukt een groter nadeel dan personen met een laag inkomen. 

2p 8  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 

tabel 1 

tabel 2 

Pagina: 714Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600061-2-58o 5 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
uit een krant (december 2003): 
Trade, not aid 
Na jarenlang onderhandelen werd onlangs in de WTO*) afgesproken dat het zogenoemde 
multivezelakkoord (MVA) zou worden afgeschaft. In het MVA hadden Amerika en Europa 
− grote importeurs van textielproducten − textielproducerende landen quota opgelegd voor 
de export van textielproducten naar de Amerikaanse en de Europese markt. Zo mocht 
Cambodja in 2003 voor 1,4 miljard dollar aan katoen en zijde naar Amerika exporteren. 
Er kwam steeds meer protest tegen het MVA vanuit de arme landen. Zij liepen door dit 
quotasysteem een bedrag aan exportopbrengsten mis dat twee keer zo groot was als het 
bedrag dat zij aan buitenlandse hulp ontvingen. 
In 1995 begonnen Amerika en Europa met het stap voor stap opheffen van de MVA-quota. 
Van de 140 categorieën kleding die onder het MVA vielen, zijn nu voor de helft de quota 
opgeheven. Per 1 januari 2005 moet de rest zijn verdwenen. Wel wordt er per 
1 januari 2005 voor de meeste textielproducten een invoerheffing ingesteld van 16% in 
Amerika en 18% in Europa. 
 
*) De WTO (Wereldhandelsorganisatie) streeft naar internationale vrijhandel door het 
afschaffen van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten. 
 
Na de totstandkoming van het MVA was er op de internationale markt voor textielproducten 
sprake van ...(1).… Aan deze situatie komt met het afschaffen van het MVA ...(2)... einde. 

2p 9  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) een handelsoorlog / een prijzenoorlog / protectie / vrijhandel 
bij (2) een / vooralsnog geen 
 

2p 10  Leg uit dat consumenten in Amerika en Europa nadeel ondervinden van het MVA. 
 

2p 11  Leg uit dat door het afschaffen van het MVA het nationale product van Cambodja kan gaan 
stijgen. 
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Opgave 4 
 
 
uit een krant: 
Banenmachine hapert 
Rond de laatste eeuwwisseling stagneerde in Nederland de groei van de werkgelegenheid. 
De wereldhandel liep terug, de consumenten hielden hun hand op de knip en de overheid 
bezuinigde op haar uitgaven. In 2003 telde Nederland 415.000 werklozen, hetgeen betekent 
dat 5,25% van de beroepsbevolking werkloos was. 
    
                                                          ontwikkeling werkloosheid 

2p 12  Bereken de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland in 2003. 
 
Hieronder staan drie uitspraken: 
uitspraak 1 
In 1998 bedroeg de werkloosheid 90.000 personen. 
uitspraak 2 
In de jaren 1998 tot en met 2003 steeg de werkloosheid in Nederland. 
uitspraak 3 
In 2004 bedroeg de werkloosheid 490.000 personen. 

2p 13  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

figuur 3 
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De minister van Economische Zaken stelde dat de stagnerende groei van de 
werkgelegenheid structurele oorzaken had. Hij wees daarbij naar figuur 4. De voorzitter van 
een vakcentrale stelde echter dat er ook conjuncturele oorzaken waren. Hij wees daarbij 
naar het krantenbericht. 
    
                          arbeidskosten per eenheid product 

2p 14  Leg uit dat figuur 4 de stelling van de minister ondersteunt. 
 

2p 15  Leg uit dat het krantenbericht de stelling van de voorzitter ondersteunt. 
 
 
 

figuur 4 
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Opgave 5 
 
 
Recessie geen ramp? 
Na een periode van hoogconjunctuur belandt een economie vaak in een recessie. Volgens 
een econoom is zo’n recessie nodig om de nadelige gevolgen van hoogconjunctuur 
ongedaan te maken.  
 
Volgens deze econoom zal in een recessie de krapte op de arbeidsmarkt …(1)…, waardoor 
het voor bedrijven …(2)… wordt om personeel te vinden. Veel bedrijven zullen hun prijzen 
…(3)…, waardoor de inflatie ...(4)…. Het begrotingstekort van de overheid zal …(5)…, 
doordat de belastingontvangsten …(6)…, terwijl de uitgaven moeilijk kunnen worden 
aangepast. 

3p 16  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) afnemen / toenemen 
bij (2) makkelijker / moeilijker 
bij (3) verhogen / verlagen 
bij (4) afneemt / toeneemt 
bij (5) afnemen / toenemen 
bij (6) dalen / stijgen 
 
In figuur 5 is de groei van het nationale product van Nederland in beeld gebracht.  
    
                                            groei nationaal product (volume) 

1p 17  In welk jaar of in welke jaren is het nationale product van Nederland gedaald?  
 
Hieronder staan enkele economische ontwikkelingen: 
1 In Duitsland worden de belastingen voor de burgers verlaagd. 
2 De koers van de euro stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 
3 De rentevoet in Nederland daalt. 
4 In de Verenigde Staten van Amerika neemt het consumentenvertrouwen toe. 
5 De Nederlandse overheid gaat bezuinigen op haar uitgaven. 
Drie van deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan conjunctureel herstel in Nederland. 

2p 18  Welke drie ontwikkelingen zijn dat? 
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Opgave 6 
 
 
Speciale aanbieding! 
De in de wijde omtrek beroemde appelflappen van bakker Tim van de Broek worden 
normaal verkocht voor € 1,00 per stuk. Januari is − na de drukte van de feestdagen − altijd 
een rustige maand. Daarom houdt Tim in januari 2004 een speciale actie (figuur 6). 
Normaal verkoopt Tim in januari 1.200 appelflappen maar in januari 2004 blijken er 1.475 
verkocht te zijn: 295 voor de normale prijs en de rest voor de actieprijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 19  Bereken de omzet die Tim in januari 2004 met zijn appelflappen maakte. 
 
In het vakblad van de bakkerijbranche staan de onderstaande prijselasticiteiten van 
bakkerijproducten: 
wit brood −0,3 
bruin brood  −0,4 
volkorenbrood −0,5 
gebak   −1,4 
müslibollen −0,7 
stokbrood −0,8 
Hieronder staan vier uitspraken: 
uitspraak 1 
De vraag naar wit brood is prijsinelastisch. 
uitspraak 2 
De vraag naar gebak is prijsinelastischer dan die van de overige genoemde 
bakkerijproducten. 
uitspraak 3 
Indien de prijs van stokbrood met 5% wordt verlaagd zal er 4% meer stokbrood worden 
verkocht. 
uitspraak 4 
Indien de prijs van volkorenbrood wordt verhoogd zal de omzet van volkorenbrood 
toenemen. 

3p 20  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 

figuur 6  
Als het echt lekker moet zijn! 

 
Bakkerij Tim van de Broek 

 
Speciale aanbieding in januari 2004 
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Opgave 7 
 
 
Begrotingsperikelen 
In een dagblad stond begin 2004 een artikel over de begrotingsproblemen van overheden in 
enkele landen. Hieronder staan enkele fragmenten uit dat artikel. 

• Het Amerikaanse begrotingstekort wordt gefinancierd met staatsobligaties die voor het 
grootste deel buiten Amerika worden geplaatst. 

• De overheden van de eurolanden financieren hun sterk oplopende tekorten met 
staatsobligaties die voor het grootste deel in Europa worden geplaatst. 

• Op de ministeries maken werkgroepen plannen voor bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven. 
 
Doordat de Amerikaanse staatsobligaties voor het grootste deel buiten Amerika worden 
geplaatst, zal op de valutamarkten ...(1)... dollars ...(2)..., waardoor de koers van de dollar 
zal ...(3).... 

2p 21  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) de vraag naar / het aanbod van  
bij (2) afnemen / toenemen 
bij (3) dalen / stijgen 
 
Als de overheden van de eurolanden hun tekorten sterk laten oplopen, zal de rente in de 
eurolanden ...(1).... Door deze renteontwikkeling zullen de particuliere investeringen in de 
eurolanden ...(2)..., waardoor de Europese conjunctuur zal worden ...(3).... 

2p 22  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) dalen / stijgen 
bij (2) afnemen / toenemen 
bij (3) afgeremd / gestimuleerd 
 
Een werkgroep heeft het onderstaande voorstel voor bezuinigingen opgesteld: 

• minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen € 200 miljoen 
• minder uitgaven aan scholenbouw en wegenaanleg € 100 miljoen 
• minder uitgaven aan ambtenaren op de ministeries € 220 miljoen 
• minder uitgaven aan subsidies voor diverse maatschappelijke instellingen €   50 miljoen 

In dit voorstel wordt € ...(1)... miljoen bezuinigd op overheidsinvesteringen, 
€ ...(2)... miljoen op overheidsconsumptie en € …(3)… miljoen op overdrachtsuitgaven. 

2p 23  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) 50 / 100 / 220 
bij (2) 100 / 220 / 320  
bij (3) 200 / 250 / 470 
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Opgave 8 
 
 
uit een krant (augustus 2003): 
Sombere toekomst bankbiljet 
In 2002 waren in de eurolanden meer dan 8 miljard eurobiljetten in omloop met een 
gezamenlijke waarde van bijna € 400 miljard. Er komen steeds meer valse eurobiljetten in 
omloop. In de eerste zes maanden van 2003 zijn in de eurolanden 60% meer valse 
eurobiljetten uit omloop gehaald dan in de eerste zes maanden van 2002. Omdat elk vals 
biljet er een teveel is, gaat De Nederlandsche Bank (DNB) publiek en winkeliers 
voorlichten over de veiligheidskenmerken van de bankbiljetten. 
Vanwege het risico accepteren veel winkeliers biljetten van € 500 en € 200 niet. Volgens 
sommige economen zal het niet lang duren voordat ook de biljetten van € 100 en € 50 niet 
meer algemeen geaccepteerd worden. De groei van het aantal vervalsingen zal het gebruik 
van pinpassen, internetbankieren en chipknip stimuleren.  
    
              aantal uit omloop genomen valse eurobiljetten 
                        in de eerste zes maanden van 2003 

2p 24  Bereken het totale aantal valse eurobiljetten dat in de eerste zes maanden van 2002 uit 
omloop werd gehaald. 
 

1p 25  Welke geldfunctie dreigen de biljetten van € 500 en € 200 volgens de tekst te verliezen?  
 
We maken onderscheid tussen de nominale en de reële waarde van geld. 
Hieronder staan drie uitspraken: 
uitspraak 1 
Op biljetten en munten staat de waarde van het biljet respectievelijk de munt aangegeven. 
uitspraak 2 
Op een biljet van € 200 komt het cijfer 200 op de voorzijde vier keer voor.  
uitspraak 3 
In 2003 kende Nederland een inflatie van 1,4%, waardoor de koopkracht van de euro 
daalde. 

2p 26  Geef voor elke uitspraak aan op welke waarde de uitspraak betrekking heeft.  
 
We maken onderscheid tussen chartaal en giraal geld. Op dit moment is de verhouding 15% 
chartaal en 85% giraal. 

1p 27  Zal het aandeel van giraal geld toenemen, afnemen of gelijk blijven als er steeds meer vals 
geld in omloop komt? Verklaar het antwoord met behulp van de tekst. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

figuur 7 
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Niet zo super 
Van een Nederlands supermarktconcern bedroeg in 2003 het aandeel in de totale omzet van 
de supermarkten 24,2%. In 2004 liep dat aandeel terug naar 21,8%. Dat zijn slechts een 
paar procentpunten maar toch gaat het om een bedrag van € 600 miljoen. In een poging 
marktaandeel terug te winnen, verlaagde het supermarktconcern zijn prijzen. De andere 
supermarktconcerns reageerden onmiddellijk. Die lagere prijzen zijn prettig voor de 
consument maar minder prettig voor de kleine supermarkten. Neem bijvoorbeeld de 
dorpssuper van Gerrit Hofstra in het Friese Augustinusga. Janneke de Bruin rekent er voor 
de laatste keer haar boodschappen af. “Treurig dat de winkel dichtgaat”, moppert ze, 
“vooral voor de ouderen in het dorp die niet mobiel zijn. Maar ook ik zal mijn dagelijkse 
loopje naar de winkel en de gezelligheid missen.” 
 
Stel dat de totale omzet van de Nederlandse supermarkten in 2004 gelijk is aan die in 2003. 

2p 28  Bereken de totale omzet van de Nederlandse supermarkten in 2004. 
 
Supermarktconcerns concurreren bij voorkeur niet met hun prijzen. Liever proberen ze hun 
marktaandeel te vergroten met de andere onderdelen van de marketingmix. 

2p 29  Noem twee van die andere onderdelen van de marketingmix en beschrijf bij elk genoemd 
onderdeel hoe een supermarktconcern dat kan toepassen. 
 
Gerrit Hofstra begrijpt de teleurstelling van Janneke de Bruin, maar zegt dat er voor hem 
niets anders op zit dan zijn dorpssuper te sluiten. “Om te zorgen dat mijn huidige klanten 
evenveel producten blijven kopen moet ik mijn prijzen ...(1).... Dat betekent dat mijn 
…(2)… daalt. Aangezien mijn inkoopprijzen gelijk blijven, blijft er te weinig …(3)… over 
om de winkel open te kunnen houden.” 

2p 30  Wat moet er in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) gelijk houden / verhogen / verlagen  
bij (2) afzet / omzet 
bij (3) overdrachtsinkomen / toegevoegde waarde / vermogen 
 
 Einde 
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Vraag 3 
 
 
                           totale kosten Schols na de vangstbeperking 
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Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
De illegale economie: meer lawaai dan inhoud? 
Naast de officieel gemeten productie via het bruto binnenlands product (BBP) bestaat in 
Nederland een omvangrijke informele economie. Activiteiten die tot de informele economie 
worden gerekend, zijn bijvoorbeeld betaald werk verrichten zonder belasting en premies te 
betalen en activiteiten in het grijze circuit. Een opvallend onderdeel van de informele 
economie is de illegale economie. Activiteiten als drugshandel en gedwongen prostitutie 
eisen in de nieuwsmedia veel aandacht op. 
 
Voor 2001 wordt de toegevoegde waarde van activiteiten in de illegale economie (tabel 1) 
geschat op 0,9% van het officiële BBP. Deze schatting moet met de nodige voorzichtigheid 
worden gebruikt omdat de illegale economie zich zeer moeilijk laat meten. Als rekening zou 
worden gehouden met de negatieve externe effecten van de productie in de illegale economie, 
zou dit percentage lager worden. 
 

toegevoegde waarde 
(bedragen in miljoenen euro’s) 
 

 

drugshandel 1.960 
prostitutie en mensenhandel 460 
gokbedrijven 130 
handel in gestolen goederen (heling) 190 
handel in kopieën van software, videobanden en muziek 90 
koppelbazen en uitzendbureaus      90 
overige    400 
totaal 3.320 

 
2p 1  Geef een voorbeeld van een negatief extern effect van een activiteit die in tabel 1 staat. Licht 

toe waardoor dit effect negatief is.  
1p 2  Geef een voorbeeld van een activiteit in het grijze circuit.  
2p 3  Is de omzet in 2001 in de illegale handel in drugs groter, kleiner of gelijk aan 

1.960 miljoen euro? Verklaar het antwoord. 
2p 4  Bereken in tenminste twee decimalen nauwkeurig de toegevoegde waarde van illegale 

activiteiten in de gokbedrijven als percentage van het officiële BBP in 2001. 
 
 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
uit een krant (2004): 
China deelt de lakens uit 
“Het voortbestaan van de Europese textielindustrie komt in gevaar. Door toenemende 
concurrentie, vooral uit China, verdwijnen er steeds meer banen.” Aldus Filiep Libeert, de 
voorzitter van de Europese textielproducenten.  
In 1994 is binnen de wereldhandelsorganisatie (WTO) afgesproken dat een groot aantal 
handelsbelemmeringen, zoals importquota en invoertarieven, tussen 1995 en 2005 in 
stappen zal worden afgeschaft. De WTO wil hiermee de vrijhandel bevorderen.  
Lagelonenlanden als China profiteren steeds meer van de toenemende vrijhandel, 
waardoor het voor de Europese textielindustrie steeds moeilijker wordt tegen 
concurrerende prijzen te produceren. Sinds 1990 verdwenen hierdoor in de Europese 
textielindustrie al 1 miljoen banen. Als op 1 januari 2005 de laatste 
handelsbelemmeringen zijn opgeheven, heeft de concurrentie vrij spel in Europa. 
Libeert vreest dat er de komende jaren nog 1 miljoen banen zullen verdwijnen. “Vooral 
China heeft ervan geprofiteerd dat er sinds 2002 geen beperkingen meer worden 
opgelegd aan het aantal ingevoerde trainingspakken in Europa. In 2002 was het Chinese 
aandeel in de omzet op de Europese markt voor trainingspakken nog maar 16 procent. In 
2003 is dit aandeel gestegen naar 43 procent, terwijl de omzet op deze markt in dezelfde 
periode met 8 procent daalde. Het laat zich raden wat er na 1 januari 2005 zal gebeuren”, 
aldus Libeert. 
 

2p 5  Leidt het afschaffen van importquota door Europa tot daling of stijging van de inflatie in 
Europa? Verklaar het antwoord. 

2p 6  Noem een andere protectionistische maatregel dan de in het krantenbericht genoemde 
maatregelen. 

2p 7  Bereken met hoeveel procent de omzet van Chinese trainingspakken in Europa in 2003 ten 
opzichte van 2002 is veranderd. 
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uit een krant: 
Langdurig werklozen zorgenkindjes?  
Personen die een jaar of langer werkloos zijn, de langdurig werklozen, maken zelfs bij 
een krappe arbeidsmarkt weinig kans op een betaalde baan. De overheid streeft ernaar 
de kansen van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarom heeft de 
overheid enige jaren geleden een loonkostensubsidie ingesteld in de vorm van een 
vrijstelling van het betalen van het werkgeversaandeel in de sociale premies.  
Het grootste deel van de langdurig werklozen is laaggeschoold. Door scholing aan te 
bieden, probeert de overheid de drempel voor langdurig werklozen naar een baan te 
verlagen. Om deze scholingsprogramma’s te financieren, heeft de overheid voorgesteld 
de loonkostensubsidie af te schaffen. De vakbond verzet zich tegen dit voorstel. 
 
In een ingezonden brief reageert Ingrid op bovenstaand artikel. Ze is het met de vakbond eens 
dat al het mogelijke moet worden gedaan om de drempel voor langdurig werklozen naar 
betaald werk te verlagen. Ingrid vindt dat de zwakke positie van langdurig werklozen niet 
moet worden overdreven. Ze baseert haar mening op onderstaande gegevens over de 
ontwikkeling op de arbeidsmarkt in zeven opeenvolgende jaren. Ingrid formuleert de 
volgende stelling: uit tabel 2 kan worden afgeleid dat het aandeel van de langdurige 
werkloosheid in de totale werkloosheid daalt als de arbeidsmarkt krapper wordt. 
 
Geregistreerde werklozen in personen naar duur van inschrijving en openstaande 
vacatures  
 

jaar korter dan een jaar werkloos een jaar en langer werkloos openstaande 
vacatures 

 aantal mutatie* aantal mutatie*  
1996 171.000          - 135.000            - 71.000 
1997 227.000 + 32,75 188.000 + 39,26 41.000 
1998 242.000 +   6,61 244.000 + 29,79 39.000 
1999 244.000 +   0,83 247.000 +   1,23 39.000 
2000 219.000 − 10,25 221.000 − 10,53 68.000 
2001 196.000 − 10,50 195.000 − 11,76 85.000 
2002 162.000 − 17,35 155.000 − 20,51 124.000 

*procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 

2p 8  Leidt het instellen van een loonkostensubsidie tot vergroting of verkleining van de wig? 
Verklaar het antwoord. 

2p 9  Is de stelling van Ingrid juist? Verklaar het antwoord zonder berekening. 
 
 
 

tabel 2 
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Bijten productie en milieu elkaar? 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs bekendgemaakt dat ondanks de 
groei van de productie in Nederland de milieuvervuiling is afgenomen. 

 
Met bovenstaande inleiding begint een artikel in een krant. Naar aanleiding van dit artikel 
verschijnen er veel ingezonden brieven in de krant. De briefschrijvers zijn in grote lijnen in 
twee kampen te verdelen. Aan de ene kant is er een groep die er van overtuigd is dat de 
productie moet worden verminderd om de milieuvervuiling verder te beperken. Aan de andere 
kant is er een groep die in de constatering van het CBS haar mening ziet bevestigd dat de 
aandacht voor het milieu in Nederland wordt overdreven. 
 
Stel je de volgende situatie voor:  
Jij besluit ook een brief naar de krant te sturen waarin je duidelijk wilt maken dat beide 
kampen gelijk hebben. Het streven naar vermindering van de productie is volgens jou niet 
realistisch en ondergraaft zelfs op den duur de mogelijkheden om het milieu te ontzien. Aan 
de andere kant wordt door anderen bij het meten van de hoogte van de productie te veel op 
kwantiteit en te weinig op het duurzame karakter van de productie gelet. 
 
De brief begint als volgt: 
“Geachte redactie, 
In de afgelopen periode zijn er veel ingezonden brieven gepubliceerd over de vraag of 
productie en milieu elkaar wel of niet bijten. Daarover bestaat blijkbaar verschil van mening. 
Ik wil proberen dit verschil te overbruggen. Economische groei zou moeten worden gemeten 
in duurzame productiegroei. De overheid moet maatregelen nemen om duurzame 
productiegroei te stimuleren.” 
 

6p 10  Schrijf het vervolg van deze brief. 
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a de mogelijkheid die productiegroei biedt om innovatie op milieugebied te realiseren. 
b een beschrijving van een overheidsmaatregel die via het marktmechanisme bijdraagt aan 
duurzame productiegroei. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze een van de onderstaande aspecten aan de orde 
komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 een voorbeeld van een conflict tussen het streven naar duurzame groei van de productie en 
een andere doelstelling van economische politiek; 
2 een oorzaak waardoor productiegroei niet hoeft te leiden tot groei van de welvaart; 
3 het verband tussen de hoogte van het inkomen en de bereidheid van consumenten om via 
het consumptiegedrag duurzame productiegroei te bevorderen. 
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Regering en oppositie botsen bij economische neergang  
In de Tweede Kamer heeft bij de bespreking van de miljoenennota een fel debat 
plaatsgevonden tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen. Drie oppositiepartijen 
presenteerden tijdens het debat elk hun eigen begroting. Duidelijk is dat er zeer verschillend 
wordt gedacht over de vraag hoe moet worden gereageerd op een dreigende economische 
neergang. De regeringspartijen stellen dat het onmogelijk is de werkloosheid te bestrijden 
zonder dat het financieringstekort oploopt tot meer dan 1% van het nationaal inkomen. De 
oppositie is het met de regeringspartijen eens, dat werkloosheidsbestrijding op korte termijn 
tot een hoger financieringstekort leidt. Een woordvoerder van de oppositie stelt echter dat 
succesvolle werkloosheidsbestrijding op den duur tot een kleiner financieringstekort kan 
leiden.  

2p 11  Geef een argument voor de stelling van de woordvoerder van de oppositie. 
 
Een economisch onderzoeksbureau maakt een vergelijking tussen de gevolgen van het 
regeringsbeleid in de miljoenennota en de begrotingen van de oppositiepartijen A, B en C.  
Bij deze vergelijking maakt dit bureau gebruik van tabel 3. Uit tabel 3 is bijvoorbeeld af te 
lezen dat uitvoering van de begroting van partij C tot gevolg zou hebben dat de stijging van 
het reëel nationaal inkomen 0,4 procentpunt per jaar hoger uitkomt dan uitvoering van het 
regeringsbeleid en op 1,9% zou uitkomen. 
 

 economische 
voorspellingen bij 
uitvoering van de 
miljoenennota 

afwijkingen ten opzichte van de miljoenennota bij uitvoering 
van de begrotingen van de oppositiepartijen 

  partij A partij B partij C 
financieringssaldo 
uitgedrukt in het 
nationaal inkomen 

− 1,0% − 0,5 procentpunt + 0,5 procentpunt + 0,3 procentpunt 

verandering reëel 
nationaal inkomen + 1,5% + 0,75 procentpunt + 0,1 procentpunt + 0,4 procentpunt 

verandering 
werkgelegenheid − 20.000 personen + 40.000 personen + 2.000 personen + 10.000 personen 

 
2p 12  Wordt bij de economische voorspellingen bij uitvoering van de miljoenennota verwacht dat 

de arbeidsproductiviteit stijgt? Verklaar het antwoord. 
2p 13  Zal uitvoering van de begroting van partij B volgens het onderzoeksbureau tot gevolg hebben 

dat er een financieringsoverschot ontstaat? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

tabel 3 
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In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan vijf statistieken. De bron van vier statistieken is een rapport uit 2002 
van de Sociaal Economische Raad (SER) over de arbeidsongeschiktheidsproblematiek in 
Nederland. Naar aanleiding van de statistieken worden in deze opgave zes vragen gesteld.  
 
Voor mensen met een handicap zijn er in Nederland diverse wettelijke regelingen die er voor 
zorgen dat deze mensen ondanks hun handicap een inkomen krijgen. Vanaf de jaren negentig 
van de vorige eeuw zijn in deze wettelijke regelingen veel veranderingen aangebracht. De 
overheid hoopt door deze veranderingen het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
te verminderen. Om het eenvoudig te houden, wordt in deze opgave geen informatie gegeven 
over de afzonderlijke wettelijke regelingen, maar over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
samen. 
 
De SER bestaat voor eenderde deel uit onafhankelijke deskundigen, benoemd door de 
regering. De overige leden van de SER vertegenwoordigen belangengroepen. 

2p 14  Welke twee belangengroepen zijn vertegenwoordigd in de SER? 
 

2p 15  Zijn de uitgaven aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als percentage van het bruto 
binnenlands product (BBP) in 2000 ten opzichte van 1995 gedaald of gestegen? Verklaar het 
antwoord met behulp van een berekening. 

2p 16  Bereken met hoeveel euro de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering per persoon in 
2000 ten opzichte van 1990 is gedaald. 
 
De daling van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering is het gevolg van een daling 
van het gemiddelde afkeuringpercentage. Dat komt onder andere tot uiting in een afnemend 
aantal volledig afgekeurde arbeidsongeschikten. 
Stel dat uit de gegevens van statistiek 2 afkeuringpercentages kunnen worden afgeleid. In 
deze statistiek worden vier groepen genoemd: mannen jonger en ouder dan 45 jaar en 
vrouwen jonger en ouder dan 45 jaar. 

2p 17  Bij welke van deze vier groepen is het gemiddelde afkeuringpercentage het hoogst? Verklaar 
het antwoord met behulp van een berekening. 
 
In de periode 1990 – 2000 is de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering niet in alle jaren 
gedaald. Zo is in 1996 de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering ten opzichte van 1994, 
uitgedrukt in euro’s, met 1,6% gestegen. Om te berekenen of in 1996 ten opzichte van 1994 
ook de koopkracht van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering is gestegen, zijn meer 
gegevens nodig. 

2p 18  Noem de gegevens uit de statistieken die voor deze berekening nodig zijn. 
 
In statistiek 5 staat van een aantal Europese landen het aantal uitkeringsjaren uitgedrukt als 
percentage van de werkgelegenheid in arbeidsjaren. Dit percentage staat uitgesplitst per soort 
uitkering weergegeven en wordt de i/a-ratio genoemd. De i/a-ratio in de laatste kolom in 
statistiek 5 is de som van de percentages die in de vijf kolommen daarvoor staan. 
 
Het percentage arbeidsongeschikten is in Nederland relatief hoog. Toch moet men voorzichtig 
zijn bij het maken van internationale vergelijkingen. Zo ontvangen mensen met een handicap 
in Nederland vaak een arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl in andere landen deze mensen 
vaak een andere uitkering krijgen. En ook de overige soorten uitkering, in de een na laatste 
kolom in statistiek 5, verschillen heel sterk van land tot land. 
 
In statistiek 5 ontbreekt de i/a-ratio betreffende arbeidsongeschiktheid in Nederland. Dit 
ontbrekende cijfer kan op twee manieren worden berekend: 

• met behulp van gegevens uit statistiek 5; 
• met behulp van gegevens uit statistiek 1 en 2. 

2p 19  Toon aan dat het cijfer in de kolom “arbeidsongeschiktheid” in statistiek 5 bij Nederland op 
twee manieren kan worden berekend. 
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Zit er muziek in The Weegees? 
The Weegees is een popgroep die uit leerlingen van havo 5 bestaat. Omdat The Weegees veel 
succes hebben op schoolfeesten, spelen de bandleden met de gedachte enkele nummers op te 
nemen in een muziekstudio en op CD uit te brengen. Ze vragen zich af of dit project 
financieel haalbaar is en gaan naar hun economieleraar om advies. De economieleraar maakt 
er meteen een praktische opdracht van voor Irene en Jacob, twee leden van de Weegees.  
 
De hoofdvraag van de praktische opdracht voor Irene luidt: breng de kosten en opbrengsten in 
kaart van het opnemen van een CD door The Weegees. Een van de deelvragen van de 
praktische opdracht luidt: bij welke afzet wordt geen winst of verlies gemaakt? Ga bij de 
opbrengst uit van een vaste verkoopprijs.  
 
Irene presenteert een maand later de volgende resultaten:  
Ik heb twee mogelijkheden bekeken. Mogelijkheid 1 is gebruikmaken van de studio van een 
kennis, mogelijkheid 2 is een professionele studio inschakelen. 
Mogelijkheid 1: het opnemen van de muziek kost € 900. Per geproduceerde CD komt daar 

nog € 3 bij. De totale constante kosten bedragen dus € 900 en de gemiddelde 
variabele kosten € 3 per CD.  

Mogelijkheid 2: het opnemen van de muziek kost € 2.250. Per geproduceerde CD komt daar 
nog € 5 bij. De totale constante kosten bedragen in dit geval dus € 2.250 en 
de gemiddelde variabele kosten € 5 per CD. 

 
Er is verschil in kwaliteit van de door de kennis en door de professionele studio 
geproduceerde CD. Daarom ben ik uitgegaan van een verkoopprijs van € 12 bij de keuze van 
mogelijkheid 1 en € 20 bij de keuze van mogelijkheid 2.  
 
Bovendien heeft Irene een grafiek gemaakt van de totale opbrengsten en de totale kosten voor 
mogelijkheid 1 en 2. In de grafiek heeft zij echter de lijnen nog niet benoemd en nagelaten 
een schaalaanduiding op de assen te maken.  
 

 
2p 20  Neem de onderstaande tabel over en vul de ontbrekende letters in.   

mogelijkheid letter in figuur 1 die de break-even afzet aangeeft 
1 … 
2 … 

 

figuur 1 
opbrengsten

en kosten
in euro's

A B C D
aantal CD's
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Stel dat er bij beide mogelijkheden 400 CD’s worden verkocht. 
2p 21  Bereken bij welke mogelijkheid de winst het hoogst is. 

 
Vier maanden later is de CD af. Er is gekozen voor mogelijkheid 1 waarbij de CD is 
geproduceerd door de kennis. Er worden 400 CD’s geproduceerd en verkocht tegen een prijs 
van € 12.  
 
De hoofdvraag van de praktische opdracht voor Jacob luidt: in welke mate zouden de afzet en 
omzet zijn veranderd als de prijs van een CD van The Weegees hoger zou zijn geweest? 
 
Jacob presenteert een maand later de volgende resultaten: 
Ik heb een marktonderzoek uitgevoerd naar de afzet van onze CD. Daaruit blijkt dat als de 
verkoopprijs van onze CD € 15 was geweest, van iedere 25 kopers van onze CD er 3 hadden 
afgezien van aanschaf van onze CD. Ik trek hieruit de volgende conclusies: 

• De vraag naar onze CD is prijsinelastisch. 
• Omdat de vraag prijsinelastisch is, daalt de omzet door een prijsverhoging. 

2p 22  Is de conclusie van Jacob juist dat de vraag naar de CD prijsinelastisch is als de prijs stijgt 
van € 12 naar € 15? Licht het antwoord toe met behulp van een berekening. 

2p 23  Is de conclusie van Jacob juist dat een prijsverhoging bij een inelastische vraag tot een 
kleinere omzet zal leiden? Licht het antwoord toe zonder berekening. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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uit een krant (begin 2003): 
Van hoogconjunctuur naar laagconjunctuur 
Na jaren van forse economische groei en hoogconjunctuur werd het groeitempo van de 
economie van Nederland aan het begin van deze eeuw lager. Als maatstaf voor 
economische groei wordt het volume van het bruto binnenlands product (BBP) gebruikt. 
Hierbij wordt het BBP in een bepaald kwartaal vergeleken met het BBP in hetzelfde 
kwartaal van het voorafgaande jaar. Eind 1999 bedroeg de economische groei in 
Nederland nog 4,8% en sindsdien is deze groei bijna ieder kwartaal afgenomen. 
De hapering van de economische groei was in 2001 nog niet zichtbaar in de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid groeide in 2001 ten opzichte van 2000 met 
1,8 procent, terwijl de arbeidsproductiviteit in 2001 ten opzichte van 2000 met 0,4 procent 
daalde. 
De arbeidsmarkt in Nederland was in 2002 nog steeds krap, zeker vergeleken met andere 
lidstaten van de Europese Unie (EU). Ondernemers bleven hun vacatures vervullen 
ondanks de geringe stijging van de productie. Hierdoor was het aantal openstaande 
vacatures gedaald.  
Ondanks een daling in 2001 bleef de inflatie in Nederland in 2002, vergeleken met de 
andere lidstaten van de EU, aan de hoge kant. Alleen in Ierland en Portugal was de 
inflatie hoger dan in Nederland. In landen als Duitsland, Finland, België en Frankrijk ging 
de relatief lage inflatie in 2001 gepaard met een sterke verbetering van het 
consumentenvertrouwen. In landen als Nederland en Portugal daalde het 
consumentenvertrouwen in 2001. 
 
De economische groei in het tweede kwartaal van 2002 kan, naast de in het krantenartikel 
genoemde vergelijking, ook worden bepaald door het BBP in het tweede kwartaal 2002 te 
vergelijken met het BBP in het voorafgaande kwartaal. 

2p 24  Welke van beide vergelijkingen is voor het aflezen van de conjuncturele ontwikkeling het 
meest geschikt? Verklaar het antwoord. 
 
In 2002 had Nederland te maken met de gevolgen van de hoogconjunctuur in de voorafgaande 
jaren.  

2p 25  Welke twee gevolgen worden in het krantenartikel genoemd? Licht toe hoe deze gevolgen 
door hoogconjunctuur zijn veroorzaakt. 
 

2p 26  Uit welk(e) gegeven(s) blijkt dat de groei van het BBP in Nederland in 2001 kleiner moet zijn 
geweest dan 1,8%? Licht het antwoord toe. 
 
Begin 2002 voorspelde een econoom dat de conjunctuur in 2002 niet zou verbeteren. Hij 
stelde dat zowel de consumptieve bestedingen als de export een negatieve invloed zouden 
hebben op de conjunctuur. In het krantenartikel staan twee aanwijzingen die de voorspelling 
van de econoom ondersteunen. Een eerste aanwijzing is het dalende consumentenvertrouwen 
in Nederland waardoor de consumptieve bestedingen negatief kunnen worden beïnvloed. De 
tweede aanwijzing heeft betrekking op de export. 

2p 27  Noem deze tweede aanwijzing. Licht het antwoord toe. 
 
 Einde 
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Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkgelegenheid 
 

 eenheid 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen 

personen  
(× 1.000)  880,8  912,4  894,3  855,3  904,8  952,6 

werkgelegenheid arbeidsjaren 
(× 1.000) 4.858,2 4.987,9 5.014,0 5.579,8 5.832,3 6.087,3 

 
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2000 
 

aantal uitkeringen aantal uitkeringen omgerekend naar volledige 
uitkeringsjaren* 

mannen jonger dan 45 jaar 140.337 mannen jonger dan 45 jaar 117.067 
mannen ouder dan 45 jaar 409.514 mannen ouder dan 45 jaar 329.020 
totaal mannen 549.851 totaal mannen 446.087 
   
vrouwen jonger dan 45 jaar 162.746 vrouwen jonger dan 45 jaar 141.017 
vrouwen ouder dan 45 jaar 240.034 vrouwen ouder dan 45 jaar 211.979 
totaal vrouwen 402.780 totaal vrouwen 352.996 
   
totaal mannen en vrouwen 952.631 totaal mannen en vrouwen 799.083 

*Een gedeelte van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op 
mensen die voor 15 tot 80% zijn afgekeurd. Deze uitkeringen worden herleid tot volledige 
uitkeringen. Zo zijn bijvoorbeeld twee uitkeringen wegens 50% arbeidsongeschiktheid hier 
meegeteld als één volledig uitkeringsjaar.    
 
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bruto binnenlands product (BBP)  

 
 
Consumentenprijsindex (CPI) 
 

CPI eenheid 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 indexcijfer 100,0 102,5 105,7 109,1 111,9 114,9 117,2 119,7 122,3 124,8 127,5 
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i/a-ratio’s in 2000 voor personen 15 - 64 jaar 
(het aantal uitkeringsjaren als % van de werkgelegenheid in arbeidsjaren) 
 

 eenheid arbeids- 
ongeschiktheid

werkloosheid bijstand vervroegde 
uittreding 

overig totale 
i/a- 

ratio 
België % 6,7 23,5 4,6 7,8 14,6 57,2 
Denemarken % 9,5 6,8 11,0 4,8 9,4 41,5 
Duitsland % 7,4 13,3 4,5 10,6 14,4 50,2 
Frankrijk % 10,0 12,1 5,0 13,3 9,0 49,4 
Nederland % …. 5,5 6,5 3,0 8,0 36,1 
VK* % 9,4 0,9 16,4 6,2 5,3 38,2 
Zweden % 11,9 9,2 2,2 0,8 13,0 37,1 

*Verenigd Koninkrijk 
 
 

statistiek 5 

Einde 
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ec
on

om
ie

 1 20 05
Tijdvak 1

Maandag 23 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 21 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
Werklozen stromen in en uit 
In een land bestaat werkloosheid. Dat betreft echter niet steeds dezelfde mensen. 
Zoals figuur 1 laat zien vindt een deel van de werklozen werk (de uitstroom), terwijl andere mensen 
juist werkloos worden (de instroom).        

In figuur 2 zijn cijfers betreffende de instroom en uitstroom in dit land weergegeven. Deze cijfers geven 
informatie over de conjuncturele situatie in dit land. 
 

 
2p 1  Was eind 2001 de werkloosheid groter dan, kleiner dan of gelijk aan de werkloosheid begin 2001? 

Verklaar het antwoord. 
 

2p 2  Kan uit figuur 2 worden afgeleid hoeveel personen eind 2003 werkloos waren? Verklaar het antwoord. 
 

2p 3  Wijzen de cijfers in figuur 2 voor de jaren 2001 tot en met 2003 op een economische opleving of op een 
economische neergang? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

figuur 1 
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500017-1-19o 3 Lees verder 

Opgave 2 
 
 
Dollarkoers op drift 
Het Europese bedrijf Conotech koopt in de Verenigde Staten van Amerika (VS) elektronicaproducten 
die in de eurolanden worden verkocht. Conotech moet de leveranciers in dollars betalen. 
Het Europese bedrijf Voltax produceert fotomaterialen die op de Amerikaanse markt worden verkocht. 
De afnemers moeten Voltax in euro’s betalen. 
Zowel Conotech als Voltax ondervinden gevolgen van de ontwikkeling van de koers van de dollar. 
In een bepaald jaar dreigt de inflatie in de VS toe te nemen waarop de Amerikaanse centrale bank 
reageert met een aanpassing van de rentetarieven. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet in dat jaar 
geen reden de rente te veranderen. In het begin van dat jaar bedraagt de dollarkoers € 1,10 en aan het 
einde van dat jaar € 1,18. Deskundigen schrijven deze koersstijging van de dollar toe aan het gevoerde 
rentebeleid.  
 
De inflatiedreiging in de VS heeft geleid tot een ...(1)... van de rente in de VS, waardoor beleggen in de 
VS ...(2)... werd en op de valutamarkt ...(3)... dollars toenam, zodat de dollar ...(4)....  

2p 4  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) verhoging / verlaging 
bij (2) aantrekkelijker / minder aantrekkelijk 
bij (3) de vraag naar / het aanbod van 
bij (4) apprecieerde / deprecieerde 
 

2p 5  Leg uit dat door de koersstijging van de dollar de winst van Conotech kleiner kan worden. 
 

2p 6  Leg uit dat door de koersstijging van de dollar de afzet van Voltax groter kan worden. 
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500017-1-19o 4 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
Herleefde spaarzin 
In een land was in 2000 sprake van een bestedingsgolf waardoor de particuliere besparingen inzakten. 
In 2001 sloeg het economische klimaat om en dreigde er zelfs een recessie te ontstaan. Ondanks de lage 
economische groei nam de inflatie toe. Deze ontwikkeling stelde het consumentenvertrouwen*) zwaar 
op de proef. De particuliere besparingen namen in 2001 toe, ondanks de lage rente op spaarrekeningen 
van gemiddeld 3,2%. 
 
*) het vertrouwen van consumenten in de toekomst dat invloed heeft op de bereidheid van consumenten 
om bestedingen te doen     
 

 
 
In de tekst komt de functie van geld als spaarmiddel tot uitdrukking. 

2p 7  Noem twee andere functies van geld. 
 

1p 8  Welke conclusie kan men trekken op basis van figuur 3? 
Kies één van de onderstaande antwoorden. 

• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro op spaarrekeningen gestort. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro van spaarrekeningen opgenomen. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro meer op spaarrekeningen gestort dan opgenomen. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro minder op spaarrekeningen gestort dan opgenomen. 

 
2p 9  Leg uit hoe een afnemend consumentenvertrouwen kan leiden tot een toenemend spaartegoed van 

particulieren. 
 
Hieronder staan vier uitspraken over de reële rente in 2001: 
uitspraak 1 
De reële rente is positief want het rentepercentage is groter dan nul. 
uitspraak 2 
De reële rente is positief want de particuliere besparingen nemen toe. 
uitspraak 3 
De reële rente is negatief want er is sprake van een lage rentevergoeding. 
uitspraak 4 
De reële rente is negatief want het rentepercentage is lager dan de inflatie. 

1p 10  Welke uitspraak is juist? 

figuur 3 figuur 4 tegoed op particuliere spaarrekeningen
aan het einde van het kwartaal
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Opgave 4 
 
 
uit een krant: 
Welvarend Drenthe 
Drenthe is een provincie met veel natuurschoon, ruimte en rust: bijna driekwart van de provincie is 
landelijk gebied. In de rest van Nederland is dat iets meer dan de helft. Gaat al dat natuurschoon niet 
ten koste van de welvaart van de 468.000 Drentenaren? Dat valt te bezien. 
Tussen 1995 en 2000 groeide het nationale product van Nederland met 17% en het Drentse provinciale 
product met slechts 10%. In de genoemde periode nam de bevolking in Nederland met 2,8% toe en nam 
de bevolking van Drenthe met 1,9% af. In 2000 was de participatiegraad1) in Drenthe 62% tegenover 
64% in Nederland; de werkloosheid2) lag in Drenthe toen met 4,8% boven het landelijk gemiddelde van 
3,6%. 
In 2000 bedroeg het besteedbare inkomen per Drentenaar € 20.900. Dat is minder dan de € 22.000 die 
de gemiddelde Nederlander te besteden had. De afgelopen jaren groeide het besteedbare inkomen per 
Drentenaar procentueel echter meer dan dat van de gemiddelde Nederlander.  
 
1) beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar 
2) in procenten van de beroepsbevolking 
 
Hieronder staan drie uitspraken over Drenthe: 
uitspraak 1 
In 2000 is het provinciale product per Drentenaar met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 1995. 
uitspraak 2 
In 2000 zijn 4,8% van 468.000 = 22.464 Drentenaren werkloos.  
uitspraak 3 
Als de groei van het besteedbare inkomen niet verandert, zal het besteedbare inkomen per Drentenaar in 
de toekomst groter zijn dan dat van de gemiddelde Nederlander. 

3p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
Bas en Anita discussiëren over de vraag of de Drentenaren in 2000 welvarender zijn dan de andere 
Nederlanders. Bas vindt van niet, Anita vindt van wel. Beiden hanteren blijkbaar een andere definitie 
van het begrip welvaart.  

1p 12  Geef een verklaring voor de opvatting van Bas. 
1p 13  Geef een verklaring voor de opvatting van Anita. 

 
 
 

Pagina: 741Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500017-1-19o 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Tennisclub ‘De Broekhoek’ gaat uitbreiden 
Tennisvereniging ‘De Broekhoek’ heeft 500 leden. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, want er staan 
300 mensen op de wachtlijst. Het probleem is dat het tennispark op bepaalde uren overbezet is. 
‘De Broekhoek’ werkt daardoor niet kostendekkend. Het gemeentebestuur vult met een subsidie het 
tekort aan. 
 
Het verband tussen het ledental (Q), de totale kosten (TK in euro’s) en de totale opbrengsten (TO in 
euro’s) is als volgt: 
TK = 20Q + 100.000 
TO = 180Q 

2p 14  Bereken het subsidiebedrag dat de gemeente aan ‘De Broekhoek’ betaalt. 
 
Het capaciteitsprobleem wordt aangepakt met een elektronisch pasjessysteem. Leden kunnen voor 
bepaalde uren baanruimte reserveren waardoor 200 mensen, die nu op de wachtlijst staan, kunnen 
worden toegelaten. Dit systeem kost € 20.000 per jaar. Het lidmaatschapsgeld blijft ongewijzigd.  
 
In figuur 5 zijn de totale-opbrengstenlijn en vier totale-kostenlijnen getekend. 
 

2p 15  Welke van de vier TK-lijnen is de totale-kostenlijn na invoering van het pasjessysteem? 
 

2p 16  Werkt ‘De Broekhoek’ na invoering van het pasjessysteem kostendekkend? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

 

figuur 5 
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Opgave 6 
 
 
Het is hier fantastisch! 
De familie Kip viert elke zomer ergens in Europa vakantie. Het daarvoor beschikbare bedrag wordt 
helemaal opgemaakt. In 1995 was dat bedrag € 3.000. De familie Kip past dat bedrag elk jaar aan op 
basis van de Nederlandse consumentenprijsindex (cpi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). In 2003 gaat de familie op vakantie in Portugal. Tijdens de vakantie wordt er niet gekookt en 
gaat de familie elke dag in een restaurant eten. Bij een vakantie in Nederland zou dat € 50 per dag 
kosten.  
 

consumentenprijsindex in Nederland (1995 = 100) 
artikelgroep wegingsfactor prijsindex 2002 prijsindex 2003 
voeding   18 108 111 
kleding     6 105 104 
huisvesting   34 116 121 
recreatie en vervoer   22 107 110 
overige   20 104 107 
totaal 100 ... 113 

 
consumentenprijsindex van enkele artikelgroepen in 2003 

(gemiddelde Europese Unie = 100) 
 melk, kaas  

en eieren 
alcohol en 
frisdrank 

gezondheidszorg restaurant 

Nederland 91 90 75 98 
Portugal 89 64 86 68 

 
1p 17  Hoe heet het onderzoek op basis waarvan het CBS de wegingsfactoren vaststelt? 

 
2p 18  Bereken de consumentenprijsindex voor Nederland in 2002. 

 
2p 19  Bereken het beschikbare bedrag van de familie Kip voor de vakantie in 2003.  

 
2p 20  Is de familie Kip met eten in een restaurant in Portugal goedkoper of duurder uit dan in Nederland? 

Verklaar het antwoord. 
 
 
 

tabel 1 

tabel 2 
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Opgave 7 
 
 
De meidengroep en de Lorenzcurve 
Tijdens een economieles maken werkgroepen van elk vijf leerlingen een Lorenzcurve van de 
inkomensverdeling van hun eigen groep. Een van die groepen bestaat uit vijf meiden. Ze hebben 
vastgesteld over welk bedrag ze gemiddeld per maand beschikken en dat in tabel 3 opgeschreven.  
 

naam gemiddeld 
maandbedrag 

Mieke € 150 
Elke € 300 
Maike € 225 
Mariël € 450 
Fleur € 375 

 
Twee andere werkgroepen, de ‘werkgroep Janet’ en de ‘werkgroep Jos’, hebben hun Lorenzcurve al af.             
 

 
4p 21  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de Lorenzcurve van de meidengroep. Laat de berekeningen 

zien. 
 
Hieronder staan drie uitspraken: 
uitspraak 1 
De inkomens in de ‘werkgroep Janet’ zijn gemiddeld hoger dan die in de ‘werkgroep Jos’. 
uitspraak 2 
De inkomensverschillen in de ‘werkgroep Janet’ zijn groter dan die in de ‘werkgroep Jos’. 
uitspraak 3 
De inkomensverdeling in de ‘werkgroep Janet’ is rechtvaardiger dan die in de ‘werkgroep Jos’. 

3p 22  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

tabel 3 
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Terugtredende overheid speelt andere rol 
De Nederlandse overheid is de laatste decennia een andere rol gaan spelen in het economische proces. 
Lag vroeger de nadruk op de inkomensherverdelende functie van de overheid, tegenwoordig ligt die 
meer op de sturing van de consumptie en de productie in ons land. Die rolverandering heeft invloed 
gehad op de overheidsfinanciën (zie tabel 4). Zo is er een verschuiving opgetreden van directe 
belastingen − in 1991 nog bijna 53% van de overheidsontvangsten − naar indirecte belastingen. 
Sommige politici betreuren deze ontwikkeling. Zij stellen dat de overheid in haar nieuwe rol minder 
aandacht besteedt aan inkomensbeleid waardoor de inkomensverschillen na belasting groter worden. 
 

overheidsfinanciën 
(bedragen in miljarden euro’s)  

1991 2002 % verandering 

loon- en inkomstenbelasting 29,6 37,0 25  
vennootschapsbelasting 9,7 19,1 97  
overige belastingen op inkomen, winst en vermogen 2,4 5,6 133  
accijnzen 4,5 8,0 78  
omzetbelasting (BTW) 17,3 35,0 102  
overige prijsverhogende belastingen 15,6 24,9 60  
totale rijksinkomsten* 79,1 129,6
totale rijksuitgaven 89,4 125,7
totale rijksuitgaven in % van het nationale product 41 28

 

* De niet-belastinginkomsten worden hier buiten beschouwing gelaten. 
 
In de periode 1991-2002 is er economisch gezien sprake van een terugtredende overheid. 

1p 23  Hoe blijkt dat uit tabel 4? 
Kies één van de onderstaande antwoorden. 

• uit het feit dat de loon- en inkomstenbelasting relatief het minst is toegenomen 
• uit het feit dat het verschil tussen rijksuitgaven en rijksinkomsten is afgenomen 
• uit het feit dat het aandeel van de rijksuitgaven in het nationale product is afgenomen 

 
2p 24  Bereken hoeveel procent van de totale rijksinkomsten in 2002 bestond uit directe belastingen. 

 
2p 25  Leg uit dat de overheid met behulp van indirecte belastingen de consumptie kan sturen. 

 
Bij ...(1)... belastingen wordt geen rekening gehouden worden met verschillen in inkomen. Door een 
verschuiving van directe naar indirecte belastingen worden mensen met een laag inkomen relatief 
...(2)... belast dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft een ...(3)... invloed op de 
inkomensverdeling na belasting. 

2p 26  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) directe / indirecte 
bij (2) minder zwaar / zwaarder 
bij (3) denivellerende / nivellerende 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

tabel 4 
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Olie te goedkoop           
De OPEC is een organisatie van olie-exporterende landen met als doel afspraken te maken over de 
hoeveelheid aan te bieden olie. Omdat veel OPEC-landen grotendeels afhankelijk zijn van de olie-
inkomsten, vindt de OPEC een sterk schommelende olieprijs niet aantrekkelijk. De OPEC ziet het liefst 
een olieprijs die niet lager is dan 22 dollar per vat en niet hoger dan 28 dollar per vat.  
In figuur 8 is de denkbeeldige situatie op de wereldoliemarkt weergegeven op 1 juli 2003. Stel dat: 

• in de tweede helft van 2003 de conjunctuur wereldwijd stagneert en dat bij een gelijkblijvend aanbod de 
olieprijs daalt; 

• op 31 december 2003 de olieprijs op de wereldoliemarkt 15 dollar per vat bedraagt; 
• begin 2004 de OPEC besluit in actie te komen om te proberen de olieprijs omhoog te krijgen. 

 

 
De OPEC neemt 60% van het aanbod op de wereldoliemarkt voor haar rekening. 

2p 27  Bereken het totale bedrag dat de OPEC-landen op 1 juli 2003 voor hun olie krijgen. 
 

2p 28  In de tweede helft van 2003 verschuift op de wereldoliemarkt de vraaglijn van olie ...(1)... en de 
aanbodlijn van olie ...(2).... 
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) niet / naar links / naar rechts 
bij (2) niet / naar links / naar rechts 
 
Hieronder staan vier uitspraken met betrekking tot de OPEC en de wereldoliemarkt: 
uitspraak 1 
Een samenwerkingsverband als dat van de OPEC wordt een productiekartel genoemd. 
uitspraak 2 
Om de olieprijs omhoog te krijgen, moeten de OPEC-landen het aanbod van olie vergroten. 
uitspraak 3 
De actie van de OPEC om de olieprijs omhoog te krijgen, wordt een prijsoorlog genoemd. 
uitspraak 4 
Of de actie van de OPEC slaagt, is onzeker omdat ook andere landen olie produceren. 

3p 29  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant (december 2001): 
Vangstbeperking voor tong 
Om overbevissing te voorkomen, maken de lidstaten van de Europese Unie afspraken 
over de maximale hoeveelheid die jaarlijks per soort vis mag worden gevangen. Eén 
van de vissoorten waarvoor zo’n visquotum geldt, is tong die wordt gevangen in de 
Noordzee. Volgens visserijbiologen is in 2002 een beperking van het quotum tot 
14.500 ton voor Nederland noodzakelijk om te bereiken dat er op langere termijn 
voldoende tong in de Noordzee aanwezig is. In 2001 bedroeg het quotum voor tong 
19.000 ton. De tongvissers vinden de verlaging tot 14.500 ton te ingrijpend en beweren 
dat door de voorgestelde verlaging van het quotum de gemiddelde tongvisser in 2002 
verlies zal lijden. 
 
Stel dat er zowel in 2001 als in 2002 totaal 152 tongvissers zijn die precies dezelfde kosten- 
en opbrengstensituatie hebben. De kosten- en opbrengstensituatie die per tongvisser in 
zowel 2001 als 2002 geldt, staat weergegeven in figuur 1. Het quotum per tongvisser in 
2001 bedroeg 125 ton (125.000 kilogram).  

2p 1  Hoeveel bedraagt de opbrengst per kilogram tong volgens figuur 1? Licht het antwoord toe. 
2p 2  Kan met behulp van figuur 1 de bewering van de tongvissers worden bevestigd, dat de 

gemiddelde tongvisser in 2002 verlies zal lijden? Verklaar het antwoord met behulp van een 
berekening. 
 
In figuur 1 is ervan uitgegaan dat de verkoopprijs van tong in 2002 ten opzichte van 2001 
gelijk blijft. Het is echter aannemelijk dat de verkoopprijs in 2002 verandert door de 
beperking van het visquotum voor tong. Daardoor loopt de totale opbrengstenlijn voor 2002 
anders dan in figuur 1. 

2p 3  Zal het break-even-punt in figuur 1 voor 2002 hierdoor naar links of naar rechts 
verschuiven? Verklaar het antwoord. 
 

figuur 1 
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Opgave 2 
 
 
De valkuil van de sociale zekerheid 
Sommige economen zien in het bestaan van een stelsel van sociale zekerheid een gevaar 
voor de economische ontwikkeling. Volgens deze visie kan een verslechtering van de 
economische situatie door een stelsel van sociale zekerheid worden versterkt. Dit wordt de 
valkuil van de sociale zekerheid genoemd. 
 
Deze valkuil kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van de volgende redenering. Als de 
werkgelegenheid in een land daalt, kan daardoor de werkloosheid stijgen. De verhouding 
tussen het aantal mensen met een uitkering en het aantal mensen met werk zal dan groter 
worden en de uitgaven voor de sociale zekerheid zullen toenemen. Omdat de toenemende 
uitgaven voor de sociale zekerheid opgebracht moeten worden door een kleiner aantal 
mensen, zullen de premies voor de sociale zekerheid stijgen waardoor de collectieve lasten 
stijgen. De premieverhoging zal door de werknemers worden afgewenteld op de 
werkgevers, die daardoor hun loonkosten zien stijgen. Deze stijging van de loonkosten zal 
tot afname van de werkgelegenheid leiden waarna het hele proces weer van voor af aan 
begint.  
 
De redenering over de valkuil van de sociale zekerheid staat in figuur 2 samengevat. Iedere 
pijl geeft een oorzaak-gevolg verband weer. Een + bij een pijl duidt op een positief verband 
tussen oorzaak en gevolg. Wanneer er een − bij een pijl staat, is dit verband negatief. Zo zal 
een stijging van de werkgelegenheid tot gevolg hebben dat de verhouding tussen inactieven 
en actieven (de i/a-ratio) daalt en zal een daling van de werkgelegenheid tot gevolg hebben 
dat de i/a-ratio stijgt.  
 

2p 4  Geef een verklaring voor het negatieve verband tussen loonkosten en werkgelegenheid. 
 
De overheid kan reageren op verslechterende economische omstandigheden zodat de 
economie minder snel in de valkuil van de sociale zekerheid terechtkomt. Zo kan de 
overheid maatregelen nemen die: 

• de gevolgen van een stijging van de i/a-ratio voor de omvang van de sociale 
zekerheidsuitgaven beperken (pijl 2). 

• voorkomen dat een stijging van de sociale zekerheidsuitgaven tot verhoging van de 
collectieve lasten leidt (pijl 3). 

2p 5  Kies één van beide pijlen 2 of 3. Schrijf het nummer op en noem een maatregel die de 
overheid in dat geval kan nemen. 
 
Een econoom van de vakbond zegt na het bestuderen van figuur 2: “In de werkelijkheid 
spelen meer verbanden een rol. Als bijvoorbeeld de werkgelegenheid sterk daalt, zullen de 
looneisen worden verlaagd. Ik zou daarom in figuur 2 een extra pijl trekken”. 

2p 6  Tussen welke twee begrippen in figuur 2 moet volgens de vakbondseconoom een pijl 
worden getrokken? Geef aan waar deze pijl begint en licht toe of bij deze pijl een + of een − 
moet worden gezet. 

figuur 2 
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Opgave 3 
 
 
Euro witwasmiddel? 
In oktober 2001, twee maanden voor de invoering van de chartale euro op 1 januari 2002, 
zijn in Nederland in vergelijking met het eurogebied veel bankbiljetten bij banken 
ingeleverd en op een rekening gestort. Opvallend was, dat het daarbij vooral om 
bankbiljetten met een hoge nominale waarde ging. Sommige economen zagen hierin een 
aanwijzing dat zwart geld werd witgewassen.  
 
Bij deze stortingen van bankbiljetten ging het onder andere om de volgende drie vormen: 
1 storting op betaalrekeningen;  
2 storting op kortlopende valutategoeden en spaarrekeningen met een korte looptijd; 
3 storting op een rekening waarmee in aandelen wordt belegd. 
 
De stortingen van bankbiljetten in oktober 2001 leidden in Nederland tot een daling van de 
waarde van bankbiljetten in handen van het publiek met 8,2%.  
 

2p 7  Uit welk gegeven in de tekst kan worden afgeleid dat het aantal bankbiljetten in handen van 
het publiek in Nederland in oktober 2001 met minder dan 8,2% is gedaald? Verklaar het 
antwoord. 

2p 8  Bij welke van de drie vormen van stortingen van bankbiljetten is er sprake van substitutie? 
Verklaar het antwoord.  
 
Samenstelling liquiditeitenmassa Nederland en eurogebied  
(bedragen in miljoenen euro’s) 
 

 Nederland eurogebied 
 1 oktober 2001 31 oktober 2001 1 oktober 2001 31 oktober 2001 
chartaal geld 13.254 12.165 280.606 294.685 
giraal geld 137.066 137.462 1.821.303 1.819.284 
secundaire liquiditeiten 230.041 235.567 3.132.429 3.160.131 

 
2p 9  Toon met behulp van de gegevens in tabel 1 aan dat de verandering van de waarde van 

munten en bankbiljetten in oktober 2001 in Nederland afweek van die in het eurogebied. 
2p 10  Is het aandeel van de waarde van het chartale geld in de maatschappelijke geldhoeveelheid 

in oktober 2001 in het eurogebied afgenomen of toegenomen? Verklaar het antwoord met 
behulp van de gegevens in tabel 1, maar zonder een berekening te maken. 

tabel 1 
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Soedan uitgemolken? 
Op reis door Afrika ziet Johan in Soedan in winkels blikken melkpoeder liggen, die 
afkomstig zijn uit onder andere Nederland en Frankrijk. Zijn Soedanese kennis Marwan 
vertelt hem dat veel Soedanezen dit goedkope melkpoeder kopen als alternatief voor verse 
melk, die in Soedan wordt geproduceerd. Deze verse melk, afkomstig van een moderne 
Soedanese melkfabriek, is kwalitatief uitstekend maar naar verhouding duur. Daarnaast 
wordt er door straathandelaren goedkope melk verkocht die van slechte kwaliteit is. 
Marwan begrijpt niet dat melkpoeder uit Europa goedkoper kan zijn dan verse melk van de 
Soedanese melkfabriek. Johan herinnert zich van zijn economielessen op de middelbare 
school dat dit te maken heeft met het Europese landbouwbeleid. Johan belooft voor Marwan 
uit te zoeken hoe het Europese landbouwbeleid in elkaar zit en welke gevolgen dit beleid 
voor Soedan kan hebben. 
 
Thuisgekomen in Nederland verzamelt Johan informatie over het Europese landbouwbeleid. 
Daaruit begrijpt Johan dat het systeem van interventieprijzen (garantieprijzen) het 
belangrijkste instrument is van het Europese landbouwbeleid. Vervolgens schrijft hij 
Marwan de beloofde brief. Daarin zet Johan eerst de werking van het Europese 
landbouwbeleid uiteen en vervolgens neemt hij stelling tegen dit beleid door een negatief 
gevolg voor Soedan van dit beleid uiteen te zetten.  
 
De brief van Johan begint als volgt: 
“Beste Marwan,  
Zoals beloofd, heb ik uitgezocht hoe het Europese landbouwbeleid in elkaar zit en welke 
gevolgen dit beleid heeft voor Soedanese melkproducenten. Het doel van het Europese 
landbouwbeleid is vooral het verdedigen van de belangen van de Europese boeren.” 
 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief. 
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a een argument om in Europa een interventieprijs voor melk te hanteren; 
b de wijze waarop interventieprijzen in Europa een melkoverschot veroorzaken. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 
komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 het gevolg van het wegwerken van melkoverschotten door Europa voor melkproducenten 
in Soedan; 
2 het gevolg voor de welvaart van de Soedanese burgers van de beschikbaarheid van 
Europees melkpoeder; 
3 het gevolg van het Europese landbouwbeleid voor de efficiëntie van de internationale 
arbeidsverdeling. 
 
Aanwijzingen 

• Gebruik de verplichte aspecten a en b om de werking van het Europese landbouwbeleid 
uiteen te zetten en het keuze-aspect om stelling tegen dit beleid te nemen. 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant (februari 2002): 
Een gele kaart voor Duitsland? 
De Europese ministers van Financiën geven Duitsland in februari 2002 mogelijk een 
officiële waarschuwing, een soort gele kaart, omdat het tekort van de Duitse overheid 
sterk oploopt. Bij de invoering van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn 
voorwaarden afgesproken waaraan landen moeten voldoen om toe te mogen treden tot 
de EMU. Ook na toetreding tot de EMU blijven deze voorwaarden gelden. De 
belangrijkste voorwaarde is dat het tekort van de overheid maximaal 3% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Beperking van het tekort van de overheid heeft 
meestal een gunstige invloed op de staatsschuldquote. De staatsschuldquote is de 
omvang van de staatsschuld aan het eind van een jaar in verhouding tot het BBP van 
dat jaar. Duitsland heeft bij de totstandkoming van de EMU sterk aangedrongen op 
beperking van het overheidstekort en lijkt nu het eerste “slachtoffer” te worden van deze 
afspraken. De Duitse minister van Financiën zal in eigen land bij zijn collega-ministers 
moeten aandringen op sterke bezuinigingen en dat zal niet makkelijk gaan met de 
verkiezingen in het vooruitzicht. 
 
In krantenartikelen is vaak niet duidelijk wat met het tekort van de overheid wordt bedoeld.  
In deze opgave wordt ervan uitgegaan dat met het genoemde tekort van de overheid steeds 
het financieringstekort wordt bedoeld. Naast het financieringstekort wordt door economen 
het begrip begrotingstekort onderscheiden. Het begrotingstekort is meestal groter dan het 
financieringstekort. 
 
De volgende gegevens over Duitsland waren aanleiding voor de bezorgdheid van de 
Europese ministers van Financiën: 

• eind 2001 bedroeg de staatsschuld € 1.205 miljard en het BBP in 2001 bedroeg 
€ 2.055 miljard;  

• voor 2002 wordt verwacht dat het financieringstekort € 60 miljard zal bedragen en dat het 
BBP ten opzichte van 2001 met 0,8% stijgt. 
 

2p 12  Leg uit dat de staatsschuld van een land ertoe kan leiden dat het begrotingstekort groter is 
dan het financieringstekort. 

2p 13  Voldoet Duitsland naar verwachting in het jaar 2002 aan de voorwaarde met betrekking tot 
het financieringstekort? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 

2p 14  Is de verwachte staatsschuldquote van Duitsland eind 2002 groter of kleiner dan eind 2001? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 
De EMU is een economische en monetaire unie. Men spreekt van een economische en 
monetaire unie wanneer een groep landen aan een aantal kenmerken voldoet. Twee van die 
kenmerken zijn het vrije verkeer van goederen en diensten en een gemeenschappelijke 
munt, in dit geval de euro. 

2p 15  Noem twee andere kenmerken van een economische en monetaire unie. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan zes statistieken over vier Europese landen: Nederland, Duitsland, 
België en het Verenigd Koninkrijk. In deze statistieken worden deze landen vergeleken op 
gebieden als vergrijzing, deeltijdwerk en ontwikkelingen in economische sectoren. Alle 
gegevens in de statistieken hebben betrekking op hetzelfde jaar. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
In statistiek 2 ontbreekt een gegeven. 

2p 16  Bereken hoeveel dollar het Bruto Binnenlands Product (BBP) van België bedraagt. 
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In deze vier Europese landen wordt een steeds groter deel van de arbeidsplaatsen 
ingenomen door deeltijdwerkers. Daarnaast worden deze vier landen geconfronteerd met 
een vergrijzende bevolking. Om de mate van vergrijzing te meten wordt het begrip grijze 
druk gebruikt. Hierbij wordt het aantal 65-plussers in een land uitgedrukt in een percentage 
van de beroepsgeschikte bevolking in dat land.  

2p 17  Is het aantal deeltijdwerkers in Nederland naar verhouding groter of kleiner dan in België? 
Verklaar het antwoord. 

2p 18  Is de grijze druk in Nederland groter of kleiner dan in België? Verklaar het antwoord met 
behulp van een berekening. 
 
Er kan worden berekend dat Duitsland van de vier landen de laagste arbeidsproductiviteit 
(de productie per arbeidsjaar) in de landbouw heeft. 

2p 19  Bereken hoeveel dollar de arbeidsproductiviteit in de landbouw in Duitsland bedraagt. 
 
Aan de hand van twee gegevens uit de statistieken kan worden geconcludeerd dat de 
arbeidsproductiviteit in de landbouw in Nederland lager ligt dan de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit in de totale Nederlandse economie. 

2p 20  Noem de twee gegevens die met elkaar vergeleken moeten worden om deze conclusie te 
trekken. 
 
 
Opgave 7 
 
Nederland handelsland 
De concurrentiepositie van een land in het internationale handelsverkeer wordt onder 
andere beïnvloed door de ontwikkeling van het prijspeil en de wisselkoers van de valuta van 
dat land. 
 
Prijspeil in Nederland  
(procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
consumentenprijzen  2,2  2,0 2,2 2,6 4,5 
invoerprijzen (in euro’s) 2,3  4,0 3,1 5,0 4,8 
uitvoerprijzen (in euro’s) 2,3  −2,0 0,4 9,8 1,8 

 
Wisselkoers euro in Amerikaanse dollars (jaargemiddelde)  

2p 21  Leg uit hoe een stijging van het invoerprijspeil van een land kan leiden tot een stijging van 
het uitvoerprijspeil van dat land. 

2p 22  Worden de invoerprijzen in euro’s in Nederland hoger of lager door een koersdaling van de 
euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar? Verklaar het antwoord. 
 
In 2000 hebben de Verenigde Staten van Amerika (VS) voor import uit Nederland 
€ 11,5 miljard betaald. Omgerekend in dollars was met deze import $ 10,58 miljard 
gemoeid. Stel dat de VS in 2001 hetzelfde importpakket uit Nederland koopt. 

2p 23  Bereken hoeveel Amerikaanse dollars de VS voor dit importpakket in 2001 moet betalen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

tabel 2 

figuur 3 

1997 1998 1999 2000 2001

1,13 1,11
1,07

0,92
0,88

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

dollar
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500017-1-20o 8 Lees verder 

Opgave 8 
 
 
Rem op roken 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert een beleid gericht op 
het ontmoedigen van roken. De centrale doelstelling van dat beleid is een vermindering van 
het tabaksverbruik in Nederland. Een belangrijk wapen van de overheid in de strijd tegen 
het roken is het verhogen van de tabaksaccijns. Het succes van een accijnsverhoging hangt 
af van de prijselasticiteit van de vraag naar tabaksproducten.  
 
De gevolgen van een accijnsverhoging kunnen worden onderzocht aan de hand van een 
model van de Nederlandse sigarettenmarkt. In dat model wordt er van uitgegaan dat op de 
Nederlandse sigarettenmarkt steeds de volgende vraagvergelijking geldt: 
 
Qv = –10P + 150 
 
P = de prijs van een pakje sigaretten in euro’s 
Qv = de gevraagde hoeveelheid sigaretten per maand in miljoenen pakjes 
 
Verdere gegevens: 

• in de uitgangssituatie (vóór accijnsverhoging) bedraagt de prijs van een pakje sigaretten 
€ 3,-; 

• in de uitgangssituatie bedraagt de accijns 65% van de prijs; 
• in de uitgangssituatie wordt de waarde van de prijselasticiteit van de vraag naar sigaretten 

geschat op –0,25; 
• de accijnsverhoging bedraagt € 0,75 per pakje sigaretten en leidt tot een nieuwe prijs van 

€ 3,67; 
• andere indirecte belastingen worden in dit model buiten beschouwing gelaten. 

 
2p 24  Bereken de daling van de gevraagde hoeveelheid pakjes sigaretten als gevolg van de 

accijnsverhoging. 
2p 25  Bereken hoeveel procent van de prijs na de accijnsverhoging uit accijns bestaat. 

 
Melle van Nelle is medewerker van het ministerie van VWS. Melle is van mening dat in het 
model het verwachte succes van een accijnsverhoging, als middel om roken te ontmoedigen, 
wordt overschat. 

2p 26  Welke waarde van de prijselasticiteit van de vraag naar sigaretten is volgens Melle meer 
aannemelijk, –0,1 of –0,4? Verklaar het antwoord. 
 
Volgens Melle is een verbod op roken in cafés en restaurants een effectiever middel in de 
strijd tegen het roken dan het verhogen van de tabaksaccijns. Zo’n verbod op roken heeft 
invloed op de vraag naar sigaretten, waardoor de vraagvergelijking in het bovenstaande 
model zou moeten worden aangepast. Melle twijfelt bij deze aanpassing tussen twee 
mogelijkheden: 
mogelijkheid A: Qv = –10P + 120; 
mogelijkheid B: Qv = –10P + 180. 

2p 27  Welke mogelijkheid is juist? Verklaar het antwoord. 
 
 Einde 
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500017-1-20b 2 Lees verder 

Omvang en samenstelling van de bevolking 
 

 eenheid Nederland Duitsland België Verenigd 
Koninkrijk 

      
bevolkingsomvang miljoenen personen 15,6 81,8 10,2 58,7 
waarvan   

• jonger dan 15 jaar miljoenen personen 2,9 13,0 1,9 11,3
• 15 - 65 jaar miljoenen personen 10,6 55,9 6,7 38,2
• 65 jaar en ouder miljoenen personen 2,1 12,9 1,6 9,2
 
 
Bruto Binnenlands Product (BBP) 
totaal; per hoofd van de bevolking 
 

 eenheid Nederland Duitsland België Verenigd 
Koninkrijk 

      
BBP totaal miljoenen $  327.407  1.741.276  …….   1.219.218 
   
BBP per hoofd van 
de bevolking 

 
$ 

 
21.123 

 
21.261 

 
22.750  

 
20.735

 
 
Aandeel van de sectoren in het Bruto Binnenlands Product (BBP) 
 

 eenheid Nederland Duitsland België Verenigd 
Koninkrijk 

      
landbouw % 3,1 1,1 1,1 1,7 
industrie % 27,1 29,1 27,6 27,5 
diensten % 69,8 69,8 71,3 70,8 

 
 
Beroepsbevolking en werkgelegenheid   

 

statistiek 1 

statistiek 2 

statistiek 3 

statistiek 4 
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500017-1-20b 3 Lees verder 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 
totaal; per sector 
 

 eenheid Nederland Duitsland België Verenigd 
Koninkrijk 

      
totaal miljoenen arbeidsjaren 5,62 30,18 3,56 25,60 
waarvan      

• landbouw miljoenen arbeidsjaren 0,21 0,97 0,08 0,49 
• industrie miljoenen arbeidsjaren 1,25 11,03 0,93 6,88 
• diensten miljoenen arbeidsjaren 4,16 18,18 2,55 18,23 
 
 
Aandeel van de sectoren in de werkgelegenheid in arbeidsjaren   

 
 

statistiek 5 

statistiek 6 

diensten

industrie

landbouw

Verenigd KoninkrijkBelgië

DuitslandNederland

Legenda:
3,74%

22,24%

74,02%

2,25%

26,12%

71,63%

1,91%

26,88%

71,21%

3,21%

36,55%

60,24%

Einde 
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Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
36 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 

Vragen 1 tot en met 19 
 
In dit deel staan de vragen waarbij de 
computer niet wordt gebruikt. 
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H-ec1_compex-o1 2 Lees verder 

Opgave 1 
 
 
Werklozen stromen in en uit 
In een land bestaat werkloosheid. Dat betreft echter niet steeds dezelfde mensen. 
Zoals figuur 1 laat zien vindt een deel van de werklozen werk (de uitstroom), terwijl andere mensen 
juist werkloos worden (de instroom).       
 

In figuur 2 zijn cijfers betreffende de instroom en uitstroom in dit land weergegeven. Deze cijfers geven 
informatie over de conjuncturele situatie in dit land. 
 

 
2p 1  Was eind 2001 de werkloosheid groter dan, kleiner dan of gelijk aan de werkloosheid begin 2001? 

Verklaar het antwoord. 
 

2p 2  Kan uit figuur 2 worden afgeleid hoeveel personen eind 2003 werkloos waren? Verklaar het antwoord. 
 

2p 3  Wijzen de cijfers in figuur 2 voor de jaren 2001 tot en met 2003 op een economische opleving of op een 
economische neergang? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

werkloosheid
instroom uitstroom

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5
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2003200220012000199919981997
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(x 1.000)

jaren

uitstroom
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instroom

0

figuur 2 

figuur 1 
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H-ec1_compex-o1 3 Lees verder 

Opgave 2 
 
 
Dollarkoers op drift 
Het Europese bedrijf Conotech koopt in de Verenigde Staten van Amerika (VS) elektronicaproducten 
die in de eurolanden worden verkocht. Conotech moet de leveranciers in dollars betalen. 
Het Europese bedrijf Voltax produceert fotomaterialen die op de Amerikaanse markt worden verkocht. 
De afnemers moeten Voltax in euro’s betalen. 
Zowel Conotech als Voltax ondervinden gevolgen van de ontwikkeling van de koers van de dollar. 
In een bepaald jaar dreigt de inflatie in de VS toe te nemen waarop de Amerikaanse centrale bank 
reageert met een aanpassing van de rentetarieven. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet in dat jaar 
geen reden de rente te veranderen. In het begin van dat jaar bedraagt de dollarkoers € 1,10 en aan het 
einde van dat jaar € 1,18. Deskundigen schrijven deze koersstijging van de dollar toe aan het gevoerde 
rentebeleid.  
 
De inflatiedreiging in de VS heeft geleid tot een ...(1)... van de rente in de VS, waardoor beleggen in de 
VS ...(2)... werd en op de valutamarkt ...(3)... dollars toenam, zodat de dollar ...(4)....  

2p 4  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) verhoging / verlaging 
bij (2) aantrekkelijker / minder aantrekkelijk 
bij (3) de vraag naar / het aanbod van 
bij (4) apprecieerde / deprecieerde 
 

2p 5  Leg uit dat door de koersstijging van de dollar de winst van Conotech kleiner kan worden. 
 

2p 6  Leg uit dat door de koersstijging van de dollar de afzet van Voltax groter kan worden. 
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H-ec1_compex-o1 4 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
Herleefde spaarzin 
In een land was in 2000 sprake van een bestedingsgolf waardoor de particuliere besparingen inzakten. 
In 2001 sloeg het economische klimaat om en dreigde er zelfs een recessie te ontstaan. Ondanks de lage 
economische groei nam de inflatie toe. Deze ontwikkeling stelde het consumentenvertrouwen*) zwaar 
op de proef. De particuliere besparingen namen in 2001 toe, ondanks de lage rente op spaarrekeningen 
van gemiddeld 3,2%. 
 
*) het vertrouwen van consumenten in de toekomst dat invloed heeft op de bereidheid van consumenten 
om bestedingen te doen     
 

 
In de tekst komt de functie van geld als spaarmiddel tot uitdrukking. 

2p 7  Noem twee andere functies van geld. 
 

1p 8  Welke conclusie kan men trekken op basis van figuur 3? 
Kies één van de onderstaande antwoorden. 

• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro op spaarrekeningen gestort. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro van spaarrekeningen opgenomen. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro meer op spaarrekeningen gestort dan opgenomen. 
• In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro minder op spaarrekeningen gestort dan opgenomen. 

 
2p 9  Leg uit hoe een afnemend consumentenvertrouwen kan leiden tot een toenemend spaartegoed van 

particulieren. 
 
Hieronder staan vier uitspraken over de reële rente in 2001: 
uitspraak 1 
De reële rente is positief want het rentepercentage is groter dan nul. 
uitspraak 2 
De reële rente is positief want de particuliere besparingen nemen toe. 
uitspraak 3 
De reële rente is negatief want er is sprake van een lage rentevergoeding. 
uitspraak 4 
De reële rente is negatief want het rentepercentage is lager dan de inflatie. 

1p 10  Welke uitspraak is juist? 

figuur 3 figuur 4 tegoed op particuliere spaarrekeningen
aan het einde van het kwartaal
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H-ec1_compex-o1 5 Lees verder 

Opgave 4 
 
 
uit een krant: 
Welvarend Drenthe 
Drenthe is een provincie met veel natuurschoon, ruimte en rust: bijna driekwart van de provincie is 
landelijk gebied. In de rest van Nederland is dat iets meer dan de helft. Gaat al dat natuurschoon niet 
ten koste van de welvaart van de 468.000 Drentenaren? Dat valt te bezien. 
Tussen 1995 en 2000 groeide het nationale product van Nederland met 17% en het Drentse provinciale 
product met slechts 10%. In de genoemde periode nam de bevolking in Nederland met 2,8% toe en nam 
de bevolking van Drenthe met 1,9% af. In 2000 was de participatiegraad1) in Drenthe 62% tegenover 
64% in Nederland; de werkloosheid2) lag in Drenthe toen met 4,8% boven het landelijk gemiddelde van 
3,6%. 
In 2000 bedroeg het besteedbare inkomen per Drentenaar € 20.900. Dat is minder dan de € 22.000 die 
de gemiddelde Nederlander te besteden had. De afgelopen jaren groeide het besteedbare inkomen per 
Drentenaar procentueel echter meer dan dat van de gemiddelde Nederlander.  
 
1) beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar 
2) in procenten van de beroepsbevolking 
 
Hieronder staan drie uitspraken over Drenthe: 
uitspraak 1 
In 2000 is het provinciale product per Drentenaar met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 1995. 
uitspraak 2 
In 2000 zijn 4,8% van 468.000 = 22.464 Drentenaren werkloos.  
uitspraak 3 
Als de groei van het besteedbare inkomen niet verandert, zal het besteedbare inkomen per Drentenaar in 
de toekomst groter zijn dan dat van de gemiddelde Nederlander. 

3p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
Bas en Anita discussiëren over de vraag of de Drentenaren in 2000 welvarender zijn dan de andere 
Nederlanders. Bas vindt van niet, Anita vindt van wel. Beiden hanteren blijkbaar een andere definitie 
van het begrip welvaart.  

1p 12  Geef een verklaring voor de opvatting van Bas. 
1p 13  Geef een verklaring voor de opvatting van Anita. 
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H-ec1_compex-o1 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Tennisclub ‘De Broekhoek’ gaat uitbreiden 
Tennisvereniging ‘De Broekhoek’ heeft 500 leden. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, want er staan 
300 mensen op de wachtlijst. Het probleem is dat het tennispark op bepaalde uren overbezet is. 
‘De Broekhoek’ werkt daardoor niet kostendekkend. Het gemeentebestuur vult met een subsidie het 
tekort aan. 
 
Het verband tussen het ledental (Q), de totale kosten (TK in euro’s) en de totale opbrengsten (TO in 
euro’s) is als volgt: 
TK = 20Q + 100.000 
TO = 180Q 

2p 14  Bereken het subsidiebedrag dat de gemeente aan ‘De Broekhoek’ betaalt. 
 
Het capaciteitsprobleem wordt aangepakt met een elektronisch pasjessysteem. Leden kunnen voor 
bepaalde uren baanruimte reserveren waardoor 200 mensen, die nu op de wachtlijst staan, kunnen 
worden toegelaten. Dit systeem kost € 20.000 per jaar. Het lidmaatschapsgeld blijft ongewijzigd.  
 
In figuur 5 zijn de totale-opbrengstenlijn en vier totale-kostenlijnen getekend. 
 

2p 15  Welke van de vier TK-lijnen is de totale-kostenlijn na invoering van het pasjessysteem? 
 

2p 16  Werkt ‘De Broekhoek’ na invoering van het pasjessysteem kostendekkend? Verklaar het antwoord. 
 
 

 

figuur 5 
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Opgave 6 
 
 
Olie te goedkoop           
De OPEC is een organisatie van olie-exporterende landen met als doel afspraken te maken over de 
hoeveelheid aan te bieden olie. Omdat veel OPEC-landen grotendeels afhankelijk zijn van de olie-
inkomsten, vindt de OPEC een sterk schommelende olieprijs niet aantrekkelijk. De OPEC ziet het liefst 
een olieprijs die niet lager is dan 22 dollar per vat en niet hoger dan 28 dollar per vat.  
In figuur 6 is de denkbeeldige situatie op de wereldoliemarkt weergegeven op 1 juli 2003. Stel dat: 

• in de tweede helft van 2003 de conjunctuur wereldwijd stagneert en dat bij een gelijkblijvend aanbod de 
olieprijs daalt; 

• op 31 december 2003 de olieprijs op de wereldoliemarkt 15 dollar per vat bedraagt; 
• begin 2004 de OPEC besluit in actie te komen om te proberen de olieprijs omhoog te krijgen. 

 

 
De OPEC neemt 60% van het aanbod op de wereldoliemarkt voor haar rekening. 

2p 17  Bereken het totale bedrag dat de OPEC-landen op 1 juli 2003 voor hun olie krijgen. 
 

2p 18  In de tweede helft van 2003 verschuift op de wereldoliemarkt de vraaglijn van olie ...(1)... en de 
aanbodlijn van olie ...(2).... 
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) niet / naar links / naar rechts 
bij (2) niet / naar links / naar rechts 
 
Hieronder staan vier uitspraken met betrekking tot de OPEC en de wereldoliemarkt: 
uitspraak 1 
Een samenwerkingsverband als dat van de OPEC wordt een productiekartel genoemd. 
uitspraak 2 
Om de olieprijs omhoog te krijgen, moeten de OPEC-landen het aanbod van olie vergroten. 
uitspraak 3 
De actie van de OPEC om de olieprijs omhoog te krijgen, wordt een prijsoorlog genoemd. 
uitspraak 4 
Of de actie van de OPEC slaagt, is onzeker omdat ook andere landen olie produceren. 

3p 19  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
 
 

figuur 6 
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Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 8 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
Kortere carrièrelijnen in het onderwijs 
Henk van Vlessen is al jarenlang werkzaam als docent economie aan het Blijstein College 
in Udel. Hij leest met instemming de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De 
onderhandelaars hebben namelijk afgesproken om in de nieuwe CAO iets te doen aan de 
lange carrièrelijnen. Nu doet een docent er 21 jaar over om het maximale salaris te 
bereiken. In de nieuwe CAO is dat verkort tot 18 jaar. De onderhandelaars verwachten dat 
de situatie op de arbeidsmarkt een verdere verkorting in de toekomst noodzakelijk maakt. 
 
In tabel 1 staan gegevens volgens de oude en de nieuwe CAO. Henk heeft in juli een bruto 
maandsalaris van € 3.014. De nieuwe CAO gaat per 1 augustus in.  
 

bruto maandsalaris in € 
salarisregel* volgens oude CAO volgens nieuwe CAO 

16 2.911 3.074 
17 3.014 3.179 
18 3.117 3.285 
19 3.221 3.285 

 
2p 1  Welke partijen onderhandelen over een CAO? 

 
2p 2  Bereken hoeveel euro het bruto maandsalaris van Henk in augustus hoger is dan in juli. 

 
2p 3  Is er volgens de onderhandelaars sprake van een krappe of van een ruime arbeidsmarkt? 

Verklaar het antwoord. 
 
Hieronder staan twee uitspraken. 
uitspraak 1 
Het verkorten van de carrièrelijnen is een aanpassing van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
uitspraak 2 
Een CAO is een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. 

2p 4  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

* Een docent gaat elk 
jaar in augustus naar 
een hogere salarisregel 
tot het maximale salaris 
bereikt is.  

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
Mag het iets (on)gelijker? 
In een land wonen 10 miljoen mensen die samen een inkomen verdienen van bruto 
€ 500 miljard. In dit land worden binnenkort parlementsverkiezingen gehouden. Een vijftal 
partijen pleit voor veranderingen in het belastingsysteem om zodoende de 
inkomensverdeling na belastingheffing te veranderen.  

• Partij A wil de hypotheekrenteaftrek beperken tot maximaal de rente over een lening van 
€ 200.000; tot nu toe is de hypotheekrenteaftrek onbeperkt. 

• Partij B streeft naar een ‘vlaktaks’: iedereen betaalt over het inkomen een gelijk percentage 
aan belasting. 

• Partij C wenst het tarief van de hoogste schijf te verhogen van 52 naar 72 procent. 
• Partij D is voorstander van een verhoging van de algemene heffingskorting*. 
• Partij E vindt dat na belastingheffing het hoogste inkomen maximaal vijf keer het laagste 

inkomen mag zijn. 
 
* Een voor iedere belastingbetaler gelijk bedrag dat in mindering mag worden gebracht op 
de verschuldigde inkomstenbelasting. 
 
Van dit land is over het jaar voorafgaand aan de verkiezingen de inkomensverdeling na 
belastingheffing bekend (tabel 2 en figuur 1). 
 

  
 
 
 
 
 

2p 5  Welk getal stelt de letter P in figuur 1 voor? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 

2p 6  Voldoet de gegeven inkomensverdeling aan de wens van partij E? Verklaar het antwoord. 
 
Als partij A haar zin krijgt, zal de gegeven inkomensverdeling ...(1)... worden. Worden de 
plannen van partij B werkelijkheid, dan wordt deze inkomensverdeling ...(2)... en als de 
wens van partij C uitkomt, is er sprake van ...(3).... 

2p 7  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) gelijker / rechtvaardiger 
bij (2) ongelijker / onrechtvaardiger 
bij (3) nivellering / denivellering 
 

1p 8  Teken in de uitwerkbijlage bij deze opgave een lijn die de inkomensverdeling zou kunnen 
weergeven als het plan van partij D wordt uitgevoerd. 
 
 
 

inkomensgroep 
(20%-groepen) 

aandeel in totaal 
inkomen  

(%) 
eerste groep 5  
tweede groep 11  
derde groep 16  
vierde groep 23  
vijfde groep 45  

tabel 2 figuur 1 100
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Opgave 3 
 
 
De dolende dollar 
“In januari 2003 bereikte de koers van de euro ten opzichte van de dollar een niveau dat 
sinds twee jaar niet meer was voorgekomen”, aldus de opening van een artikel in een 
Nederlands dagblad. “In september 2001 was de euro nog maar 0,86 dollar waard, maar nu 
piekt hij op 1,08 dollar”, vervolgt het artikel. Ter illustratie staat bij het artikel de grafiek in 
figuur 2 afgedrukt. 
 
                                        euro in trek 

 
2p 9  Bereken met hoeveel procent de waarde van de dollar ten opzichte van de euro is gedaald 

tussen september 2001 en januari 2003. 
 
Uit het krantenartikel zijn ook de onderstaande citaten afkomstig. 
citaat 1 
“De Russische regering heeft laten weten dat zij haar financiële reserves die tot vorig jaar 
overwegend uit dollars bestonden, in 2002 heeft omgezet in euro’s.”  
citaat 2 
“De Verenigde Staten van Amerika (VS) kampen met een groeiend tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans dat in 2002 opliep tot bijna 5 procent van het nationale 
product.”  
citaat 3 
“De Amerikaanse centrale bank heeft in 2002 de rente regelmatig verlaagd om zo de 
Amerikaanse economie te stimuleren.” 

2p 10  Welk(e) van de citaten zou(den) een oorzaak kunnen aangeven voor de waardedaling van de 
dollar in 2002? 
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figuur 2 
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In een economiegroep van havo 5 wordt aan de hand van het krantenartikel gediscussieerd 
over de gevolgen van de koersdaling van de dollar voor een aantal belanghebbenden.  
 
belanghebbende 1 
Onderneming ASRO, gevestigd in 
Nederland, heeft ook een vestiging in de VS. 
Deze vestiging maakte in 2002 een winst in 
dollars die gelijk is aan die in 2001. ASRO 
verwerkt de winst van die vestiging in het 
jaarverslag dat in euro’s luidt. 
 

uitspraak 1 
De in het jaarverslag vermelde winst van de 
Amerikaanse vestiging van ASRO zal door 
de koersdaling van de dollar in 2002 hoger 
uitvallen dan in 2001. 

belanghebbende 2 
Onderneming BOTAK, gevestigd in 
Nederland, exporteert in Nederland 
geproduceerde halffabrikaten naar de VS en 
stelt de rekening daarvoor op in euro’s. 
 

uitspraak 2 
De concurrentiepositie van BOTAK op de 
Amerikaanse markt is door de koersdaling 
van de dollar in 2002 verslechterd. 

belanghebbende 3 
De heer Versluys uit Schiedam heeft in 
november 2001 plannen gemaakt voor een 
vakantie en vertrok in maart 2002 voor een 
trektocht van enkele maanden door de VS. 
 

uitspraak 3 
De vakantie van de heer Versluys werd door 
de koersdaling van de dollar duurder dan hij 
in november had verwacht. 

belanghebbende 4 
De Nederlandse financieringsmaatschappij 
CREDO heeft in januari 2001 een bedrag in 
euro’s omgezet in dollars en uitgeleend aan 
een bedrijf in de VS. Tussen oktober 2001 
en oktober 2002 is deze lening afgelost en is 
het bedrag weer omgezet in euro’s. 

uitspraak 4 
CREDO heeft op de lening aan het 
Amerikaanse bedrijf door de koersdaling 
van de dollar koerswinst gemaakt. 

 
3p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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Opgave 4 
 
 
Afvalperikelen in Udenoord 
De gemeente Udenoord probeert de hoeveelheid huishoudelijk afval in te dammen. Het 
huishoudelijke afval in deze gemeente bestaat uit Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) 
en restafval. Een van de maatregelen om dat te bereiken is dat huishoudens naast een vast 
bedrag per jaar een tarief per kilo afval aan de gemeente betalen (tabel 3). In de 
gemeenteraad van Udenoord vindt in 2005 een discussie plaats over een verfijning van dit 
systeem in 2006. Deze discussie is onder andere gebaseerd op resultaten van onderzoek. 
 

hoeveelheid afval en tarieven in de gemeente Udenoord in 2005 
aantal huishoudens 14.285
per huishouden ingezamelde hoeveelheid GFT-afval 395 kg
per huishouden ingezamelde hoeveelheid restafval 395 kg
vastrecht* per jaar € 70,00
tarief per kilo afval € 0,15
* bedrag dat een huishouden moet betalen ongeacht de hoeveelheid afval 
 
uit een krant (april 2005): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 

Diftar werkt! 
Onderzoek wijst uit dat bij 
huisvuilverwerking een Diftarsysteem 
een kleinere afvalstroom tot gevolg 
heeft. Diftar staat voor 
‘gedifferentieerde tarieven’: hoe meer 
afval een huishouden aanbiedt, hoe meer 
het daarvoor moet betalen. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat: 
een tariefsverhoging bij GFT-afval van 
1% leidt tot 1,5% minder GFT-afval; 
een tariefsverhoging bij restafval van 
1% leidt tot 0,5% minder restafval. 

 Gemeenteraad oneens over Diftar 
De discussie in de gemeenteraad leidt tot 
twee voorstellen. De heer Verhoef 
(Zelfstandig Udenoord) is voorstander 
van een verfijning van het tariefsysteem 
in 2006. Hij pleit voor een tarief van 
€ 0,18 voor GFT-afval en van € 0,15 voor 
restafval. 
Mevrouw Geenen (Udenoordse Belangen) 
kan wel instemmen met het idee van 
Verhoef, maar is voorstander van een 
tarief van € 0,15 voor GFT-afval en van 
€ 0,18 voor restafval.  

 
2p 12  Bereken het bedrag dat de Udenoordse huishoudens in 2005 voor het inzamelen van afval in 

totaal betaalden.   
2p 13  Welk van beide voorstellen in de gemeenteraad leidt tot de kleinste totale stroom 

huishoudelijk afval? Verklaar het antwoord. 
2p 14  Welk van beide voorstellen in de gemeenteraad leidt tot hogere inkomsten voor de 

gemeente? Verklaar het antwoord. 
 
 

tabel 3 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant (januari 2003): 
Koffie met een bittere smaak 
Door een steeds groter aanbod ligt de wereldmarktprijs van ruwe koffiebonen − die in 1998 
nog een recordhoogte van $ 0,98 per 500 gram bereikte − thans op een historisch dieptepunt 
(figuur 3). De koffietelers krijgen een prijs die in veel gevallen de productiekosten niet 
meer dekt. De IKO (Internationale Koffie Organisatie*) wenst de positie van de koffietelers 
te verbeteren en stelt voor een deel van de grond tijdelijk niet voor koffieteelt te gebruiken. 
Marktanalisten zien daar echter niets in. Zij zien liever dat de koffietelers een 
kwaliteitsverbetering realiseren waardoor de toegevoegde waarde van ruwe koffiebonen kan 
toenemen.  
 
* Een samenwerkingsverband van de belangrijkste koffie-exporterende en -importerende 
landen. 
 
                      wereldmarktprijs ruwe koffiebonen (jaargemiddelde) 

 
2p 15  Bereken de gemiddelde wereldmarktprijs van ruwe koffiebonen in 2002 in dollars per 

500 gram. 
 

1p 16  Welke van de onderstaande grafieken brengt het voorstel van de IKO juist in beeld? 
 

 
2p 17  Leg uit waarom een verhoging van de toegevoegde waarde van belang is voor de 

koffietelers. 
 

figuur 3 
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Opgave 6 
 
 
Kommer en kwel 
De economie van een land is sterk afhankelijk van geïmporteerde olie. Begin 2004 
publiceerde het planbureau een voorspelling van de economische ontwikkeling in dat land 
voor 2005. In de loop van 2004 stegen de olieprijzen zo fors dat de economie er door werd 
beïnvloed. Het planbureau kwam daarom eind 2004 met een aangepaste voorspelling voor 
2005 (tabel 4). De cijfers betreffen de procentuele verandering in 2005 ten opzichte van 
2004. 
 

 oorspronkelijke 
voorspelling 

aangepaste 
voorspelling 

volume van de wereldhandel 5,25  2,00  
CAO-lonen (nominaal) 2,75  2,75  
nationaal product (nominaal) 3,00  2,25  
werkgelegenheid −0,75  −1,75  
exportvolume 2,50  −1,30  
importvolume 1,50  −1,00  
volume particuliere consumptie 0,75  −1,25  
gemiddeld prijsniveau 2,25  2,50  

 
Een politieke partij reageerde op de aangepaste voorspelling met de stelling dat de 
belastingopbrengsten in 2005 zouden gaan tegenvallen. De partij vindt een stijging van de 
staatsschuld ontoelaatbaar en wil dat elke tegenvaller bij de overheidsinkomsten leidt tot 
een bezuiniging op de overheidsuitgaven.  
 
Met behulp van de gegevens in tabel 4 kan de reële CAO-loonstijging worden berekend. 

2p 18  Is de reële CAO-loonstijging in de aangepaste voorspelling groter dan, gelijk aan of kleiner 
dan in de oorspronkelijke voorspelling? Verklaar het antwoord. 
 

2p 19  Leg met behulp van een regel in tabel 4 uit waarom de politieke partij tegenvallende 
belastingopbrengsten verwacht. 

2p 20  Leg uit hoe een bezuiniging van de overheid op de overdrachtsuitgaven de werkgelegenheid 
kan aantasten. 
 
Een journalist doet aan de hand van tabel 4 de volgende uitspraken. 
uitspraak 1 
In beide voorspellingen wordt het aandeel van dit land in de wereldhandel kleiner. 
uitspraak 2 
In beide voorspellingen stijgt het bedrag van de particuliere consumptie. 

2p 21  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

tabel 4 
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Kloppen de cijfers van het CBS wel? 
In 2003 werd er nog steeds flink gemopperd over de gevolgen van de invoering van de euro 
voor de inflatie. In een krant schreef een journalist dat de invoering van de euro tot forse 
prijsstijgingen had geleid. Hij sprak zelfs van euroflatie. Hij becijferde op basis van eigen 
onderzoek dat in de periode 2001-2003 de gemiddelde prijsstijging maar liefst 49% had 
bedragen.  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestreed dat. Dagelijks zijn 300 medewerkers 
van het CBS op pad om van een groot aantal artikelen de prijzen te registreren. Deze prijzen 
worden gebruikt om de consumentenprijsindex (CPI) te berekenen. Daarnaast onderzoekt 
het CBS regelmatig de uitgaven van de huishoudens. De samenstelling van deze uitgaven is 
van belang bij het berekenen van de CPI. Op basis van zijn berekeningen kwam het CBS 
voor de periode 2001-2003 uit op een veel lager inflatiecijfer dan de 49% van de journalist. 
 

consumentenprijsindex CBS (2000 = 100) 
jaar CPI 
2001 104,2 
2002 107,8 
2003 109,8 

 
2p 22  Bereken hoeveel procent volgens het CBS de prijzen in 2003 hoger waren dan in 2001. 

 
Bij ‘euroflatie’ kan er sprake zijn van kosteninflatie, winstinflatie en / of bestedingsinflatie. 

2p 23  Kies één van deze drie inflatiesoorten en leg uit waarom die inflatie het gevolg kan zijn van 
het invoeren van de euro. 
 
De CPI is een samengesteld gewogen indexcijfer. 

1p 24  Citeer de zin in de tekst waaruit blijkt dat de CPI een samengesteld indexcijfer is. 
1p 25  Citeer de zin in de tekst waaruit blijkt dat de CPI een gewogen indexcijfer is. 

 
2p 26  Geef een verklaring voor het verschil tussen het inflatiecijfer volgens de journalist en dat 

van het CBS. Ga er van uit dat de journalist en het CBS geen rekenfouten hebben gemaakt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 

tabel 5 
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Een hete herfst en bevroren lonen 
In de herfst van 2003 onderhandelden regering, vakbonden en werkgevers over de 
loonstijging in de jaren na 2003. Het ging er heet aan toe. Regering en werkgevers eisten 
langdurige bevriezing van de lonen, dat wil zeggen dat de lonen gelijk moesten blijven. De 
vakbonden voelden daar aanvankelijk niets voor, maar gingen uiteindelijk toch akkoord.  
Een belangrijke rol hierbij speelde de groei van de werkloosheid. De Nederlandse economie 
had al jaren te maken met verlies aan concurrentiekracht doordat de arbeidskosten sterker 
stegen dan die in andere Europese landen. Bevriezing van de lonen zou de groei van de 
werkloosheid een halt kunnen toeroepen ook al betekende die bevriezing − gezien de 
verwachte inflatie − een daling van de koopkracht van de lonen met zo’n 1,5% per jaar. 
 

2p 27  Ging het bij de bevriezing van de lonen om bevriezing van de nominale lonen of van de 
reële lonen? Verklaar het antwoord. 
 
De lonen worden bevroren om een stijging van de loonkosten per eenheid product te 
voorkomen. Het is zelfs mogelijk dat bij een stijging van de lonen, de loonkosten per 
eenheid product toch dalen. 

2p 28  Geef daarvoor de verklaring. 
 

2p 29  Leg uit hoe lagere loonkosten per eenheid product kunnen leiden tot een sterkere 
internationale concurrentiepositie. 
 

2p 30  Leg uit hoe versterking van de internationale concurrentiepositie de groei van de 
werkloosheid kan afremmen. 
 
 Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 22 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant: 
Meer melk, minder winst 
Op het bedrijf van een Nederlandse melkveehouder in de gemeente Maastricht is een 
Belgische melkveehouder op heterdaad betrapt op het overhevelen van melk. In 
tegenstelling tot zijn Belgische collega had de Nederlandse melkveehouder al meer 
melk verkocht dan zijn productiequotum toeliet. De Belgische melkveehouder heeft de 
overgehevelde melk aan zijn melkfabriek in België geleverd alsof het om melkproductie 
van zijn eigen bedrijf ging en voor deze melk de interventieprijs van € 0,37 per liter 
ontvangen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze 50.000 liter melk die 
het productiequotum van de Nederlandse melkveehouder te boven ging, op papier is 
geproduceerd binnen het productiequotum van de Belgische melkveehouder. De 
Nederlandse melkveehouder, voor wie de kostprijs per liter melk op € 0,11 ligt, heeft 
hierdoor € 17.500 aan superheffing ontdoken. 
 
In de Europese Unie (EU) geldt in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
voor melk een interventieprijs. Voor elke liter geproduceerde melk ontvangt een 
melkveehouder deze interventieprijs. Daarnaast geldt voor melk sinds 1984 voor iedere 
melkveehouder een productiequotum. Voor elke liter melk boven het productiequotum moet 
een heffing worden betaald, de zogenaamde superheffing.  

2p 1  Noem twee doelstellingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU. 
2p 2  Is het instellen van een productiequotum een aanvullende maatregel op het instellen van een 

minimumprijs of op het instellen van een maximumprijs voor een product? Verklaar het 
antwoord. 

2p 3  Toon met behulp van een berekening aan dat in de gegeven situatie de superheffing hoog 
genoeg is om melkproductie boven het productiequotum verliesgevend te maken. 
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Opgave 2 
 
 
De glazen bol van het CPB 
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het kader van de Macro Economische Verkenning 
onderzoek gedaan naar de economische ontwikkelingen voor het volgende jaar. Voor 
volgend jaar wordt een voorzichtig herstel van de economische groei verwacht, onder 
andere omdat een einde van de daling van de bedrijfsinvesteringen wordt verwacht. 
 
De resultaten van het onderzoek van het CPB zijn samengevat in tabel 1. In de kolom 
“centrale voorspelling voor volgend jaar” staat de voorspelling voor volgend jaar. In deze 
voorspelling is uitgegaan van: € 1 = $ 1,15. Omdat de hoogte van deze wisselkoers erg 
onzeker is, is alternatief A opgenomen, waarin is uitgegaan van een andere wisselkoers van 
de euro ten opzichte van de dollar. 
Een andere onzekere factor in de centrale voorspelling voor volgend jaar is de groei van het 
Bruto Binnenlands Product (BBP) van de handelspartners van Nederland. Daarom is 
alternatief B opgenomen, waarin is uitgegaan van een lagere groei van het BBP van de 
handelspartners dan in de centrale voorspelling. 
 

 centrale voorspelling 
voor volgend jaar 

afwijking ten opzichte van de  
centrale voorspelling 

 (verandering ten 
opzichte van dit jaar) 

alternatief A alternatief B 

    
Bruto Binnenlands Product 
(BBP) 

1,3 % + 0,2 procentpunt − 0,4 procentpunt 

particuliere consumptie 1,0 % − 0,1 procentpunt + 0,2 procentpunt 
bedrijfsinvesteringen 0,3 % + 0,4 procentpunt − 0,9 procentpunt 
consumentenprijsindex (CPI) 1,0 % + 0,3 procentpunt − 0,3 procentpunt 
werkgelegenheid 0,0 % + 0,2 procentpunt − 0,4 procentpunt 

 
Uit tabel 1 is bijvoorbeeld af te lezen dat de bedrijfsinvesteringen volgens de centrale 
voorspelling van het CPB volgend jaar ten opzichte van dit jaar met 0,3% groeien. Mocht 
de groei van het BBP van de handelspartners van Nederland tegenvallen, dan wordt een 
daling van de bedrijfsinvesteringen met 0,6% verwacht. 
 

1p 4  Noem een bestedingscategorie die in tabel 1 ontbreekt. 
2p 5  Hoe blijkt uit tabel 1 dat in de centrale voorspelling voor volgend jaar een stijging van de 

arbeidsproductiviteit wordt verwacht? 
2p 6  Gaat het CPB bij alternatief A uit van een hogere of van een lagere wisselkoers van de euro 

dan $ 1,15? Verklaar het antwoord aan de hand van één regel uit tabel 1. 
 
Bij alternatief B is de stijging van de consumentenprijsindex kleiner dan in de centrale 
voorspelling. 

2p 7  Geef daarvoor een verklaring. 
 
 

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 
Belastingen aangepast 
In Nederland worden de bedragen die aan inkomstenbelasting en premies 
volksverzekeringen moeten worden betaald, berekend met behulp van het schijventarief. De 
belasting en de premies moeten aan de fiscus worden afgedragen. Ieder jaar worden met 
ingang van 1 januari het schijventarief en de heffingskortingen gewijzigd.  
 
Op pagina 5 staan de bedragen en percentages van het schijventarief zoals die voor twee 
achtereenvolgende jaren gelden. In de laatste tabel op pagina 5 staan de belangrijkste 
heffingskortingen.  
 
Met behulp van de gegevens op pagina 5 kan worden onderzocht of de belastingdruk in 
jaar 2 ten opzichte van jaar 1 is gewijzigd. Onder de belastingdruk wordt in deze opgave 
verstaan: de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in procenten van het 
belastbaar inkomen. 
 
In tabel 2 is de belastingdruk in jaar 1 en 2 berekend. Bij deze berekening is uitgegaan van 
personen jonger dan 57 jaar die in beide jaren naast de algemene heffingskorting uitsluitend 
recht hebben op de arbeidskorting van personen jonger dan 57 jaar. 
 

 jaar 1 jaar 2 
belastbaar inkomen belasting en premies volksverzekeringen 

in % van het belastbaar inkomen 
belasting en premies volksverzekeringen 
in % van het belastbaar inkomen 

€   10.000   6,4   4,2 
€   20.000 20,7 19,7 
€   40.000 30,5 30,0 
€   70.000 38,6 38,1 
€ 100.000 42,6 42,3 

 
3p 8  Toon met behulp van een berekening aan dat voor een persoon met een belastbaar inkomen 

van € 40.000 in jaar 2 de belastingdruk 30,0% is. 
 
In jaar 2 is het prijspeil ten opzichte van jaar 1 met 3,6% gestegen. Bij één van de 
aanpassingen van de heffingskortingen in jaar 2 op pagina 5 is niet alleen rekening 
gehouden met deze inflatie, maar ook met de beperkte draagkracht van een groep 
belastingbetalers. 

2p 9  Welke groep belastingbetalers wordt hier bedoeld? Verklaar het antwoord. 
 
De AOW wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel. Dit houdt in dat wanneer de 
uitgaven voor de AOW stijgen, de premie-inkomsten voor de AOW ook moeten stijgen. Eén 
van de aanpassingen van de gegevens in jaar 2 op pagina 5 kan het gevolg zijn van 
overheidsbeleid om de premie-inkomsten voor de AOW in jaar 2 ten opzichte van jaar 1 te 
vergroten. 

2p 10  Welke aanpassing wordt hier bedoeld?  
 

tabel 2 
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Informatie bij opgave 3 
 
Het schijventarief voor personen jonger dan 65 jaar 
 
jaar 1 

belastbaar inkomen 
meer dan 

doch niet 
meer dan 

belastingtarief tarief premie 
volksverzekeringen 

totaal 
tarief 

heffing over totaal 
van de schijven 

       − € 15.331   2,95 % 29,40 % 32,35 % €   4.959 
€ 15.331 € 27.847   8,45 % 29,40 % 37,85 % €   9.696 
€ 27.847 € 47.745 42,00 %       − 42,00 % € 18.053 
€ 47.745  52,00 %       − 52,00 %  

 
jaar 2 

belastbaar inkomen 
meer dan 

doch niet 
meer dan 

belastingtarief tarief premie 
volksverzekeringen 

totaal 
tarief 

heffing over totaal 
van de schijven 

       − € 15.883  1,70 % 31,20 % 32,90 % €   5.225 
€ 15.883 € 28.850  7,20 % 31,20 % 38,40 % € 10.204 
€ 28.850 € 49.464 42,00 %       − 42,00 % € 18.861 
€ 49.464  52,00 %       − 52,00 %  

 
 
 
Heffingskortingen voor personen jonger dan 65 jaar 
 

 jaar 1 jaar 2 
algemene heffingskorting € 1.647 € 1.766 
arbeidskorting  

- jonger dan 57 jaar 

- 57, 58 of 59 jaar 

- 60 of 61 jaar 

- 62 jaar of ouder 

 

€ 1.066 

€ 1.293 

€ 1.520 

€ 1.747 

 

€ 1.104 

€ 1.339 

€ 1.574 

€ 1.809 

kinderkorting €      40 €      41 
aanvullende kinderkorting voor inkomens lager dan € 27.438 €    428 €    534 
alleenstaande ouderkorting € 1.302 € 1.348 
aanvullende alleenstaande ouderkorting € 1.302 € 1.348 
jong gehandicaptenkorting €    500 €    518 
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Opgave 4 
 
 
uit een krant (september 2001):
Recordaantal aanvragen voor 
cultuursubsidie  
In totaal 734 culturele instellingen en 
gezelschappen (zoals toneel- en 
muziekgezelschappen) hebben een 
aanvraag bij het Rijk ingediend voor een 
subsidie in de periode 2001-2004. 
Gezamenlijk vragen de instellingen om 
€ 453 miljoen subsidie.  
Er is voor dit doel een budget beschikbaar 
van € 261 miljoen. 
De Raad voor Cultuur, die een advies 
uitbrengt over de toekenning van de 
subsidies, zal moeten kiezen welke 
instellingen en gezelschappen subsidie 
krijgen en welke niet. 

De helft van CKV budget blijft onbenut 
Zeventig procent van de havo/vwo-
scholieren die Culturele en Kunstzinnige 
Vorming (CKV) volgen, ging in het 
schooljaar 1999/2000 met CKV-bonnen 
naar films, toneelvoorstellingen, concerten 
en tentoonstellingen. Deze ruim 57.000 
leerlingen hebben 51 procent van het CKV-
bonnenbudget uitgegeven. 
Onze verslaggever legde deze cijfers voor 
aan CKV-docente Lidia Drent, lerares aan 
een scholengemeenschap. Zij zegt: “Dit is 
typerend voor de onverschillige houding 
van de huidige generatie leerlingen. Zelfs 
als het gratis is, loopt een groot gedeelte 
van de middelbare scholieren niet warm 
voor cultuur”. 
 

Peter Latjes is leerling van Lidia Drent. Hij is het niet eens met zijn CKV-docente. Peter 
besluit een brief te schrijven aan de staatssecretaris van Cultuur waarin hij een pleidooi 
houdt voor extra subsidie voor culturele instellingen en gezelschappen. 
 
De brief begint als volgt: 
“Geachte staatssecretaris, 
Middelbare scholieren maken nog onvoldoende gebruik van CKV-bonnen. Ik denk dat dit 
komt doordat scholieren te weinig keuze hebben en niet omdat scholieren te onverschillig 
zijn en geen belangstelling voor cultuur hebben. Als u de CKV-bonnen tot een succes wilt 
maken, moet u meer subsidie geven aan cultuuraanbod dat zich richt op jongeren. Extra 
subsidies brengen inverdieneffecten met zich mee. Deze inverdieneffecten houden in dat de 
extra overheidsuitgaven aan subsidies voor een deel worden terugverdiend. Extra subsidies 
kunnen namelijk leiden tot een toename van de belastingontvangsten en een afname van de 
uitgaven aan de sociale zekerheid.” 
 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief.  
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a de wijze waarop de inverdieneffecten tot een toename van de belastingontvangsten 
kunnen leiden. 
b de wijze waarop de inverdieneffecten tot een afname van de uitgaven aan de sociale 
zekerheid kunnen leiden. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 
komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 de positieve externe effecten die zonder de extra subsidies worden misgelopen; 
2 het multipliereffect voor de Nederlandse economie dat kan optreden als gevolg van de 
extra subsidies; 
3 een fiscaal alternatief voor de extra subsidies. 
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten.  
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant: 
Een concurrentiewaakhond 
De vereniging die de belangen behartigt van de losse handel in bloemen (marktkramen, 
bloemenstalletjes) heeft bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een klacht 
ingediend. De klacht betreft de tariefsverhoging van het inschrijfgeld voor handelaren 
op de bloemenveiling in Aalsmeer. De vereniging vindt dat de veiling misbruik maakt 
van haar economische machtspositie. 
Op de bloemenveiling in Aalsmeer worden partijen bloemen gekocht door grote 
handelaren in bloemen, de losse handel in bloemen, bloemenwinkels, supermarkten en 
tuincentra. Kleinere handelaren, zoals de losse handel in bloemen, beschikken naast 
zelf inkopen op de bloemenveiling in Aalsmeer over voldoende andere kanalen om 
bloemen in te kopen (bijvoorbeeld bij kleinere bloemenveilingen of bij grote 
handelaren).  
Elke handelaar op de veiling in Aalsmeer moet zich bij de veiling inschrijven. Het 
inschrijftarief bedroeg tot nu toe € 150. De veiling wil dit tarief verhogen tot € 6.000. 
Volgens de veiling is deze tariefsverhoging nodig omdat consumenten steeds hogere 
eisen stellen aan de houdbaarheid van de bloemen, waardoor de opslagkosten voor de 
veiling stijgen. Ook brengt de losse handel met zijn vele kleine handelaren relatief veel 
kosten voor de veiling met zich mee.  
Marktkoopman Van der Neut, vertegenwoordiger van de losse handel in bloemen, heeft 
het gevoel dat zijn branche door deze tariefsverhoging wordt weggejaagd van de 
bloemenveiling. Van der Neut stelt: “De tariefsverhoging van de bloemenveiling in 
Aalsmeer bedreigt de winstgevendheid van de losse handel in bloemen. Als losse 
handelaren overschakelen op inkoop van bloemen via grote handelaren leidt dat tot een 
hogere kostprijs van bloemen doordat er een schakel in de handel is bijgekomen. Als 
losse handelaren in bloemen zelf blijven inkopen op de bloemenveiling in Aalsmeer, zal 
door de tariefsverhoging de kostprijs van bloemen voor losse handelaren sterker stijgen 
dan voor grote handelaren. Wat losse handelaren in bloemen ook doen, de 
tariefsverhoging pakt voor hen altijd nadelig uit.” 
 

2p 12  Bereken met hoeveel procent de bloemenveiling in Aalsmeer het inschrijftarief wil 
verhogen. 
 
In het krantenartikel is sprake van differentiatie in de bedrijfskolom voor bloemen. 

1p 13  Citeer de zin waaruit dat blijkt. 
 
Een aantal kleine handelaren blijft na de tariefsverhoging op de veiling van Aalsmeer 
kopen. 

2p 14  Leg uit dat door de tariefsverhoging van de veiling de kostprijs van bloemen voor de grote 
handelaren minder stijgt dan voor deze kleine handelaren. 
 
Om de concurrentie tussen Nederlandse bedrijven te bevorderen, heeft de overheid onder 
andere de NMa in het leven geroepen. De NMa behandelt klachten van ondernemingen of 
consumenten die misbruik vermoeden van een economische machtspositie. Ook bedrijven 
die willen fuseren, moeten een vergunning aanvragen bij de NMa. 
 
De NMa heeft de klacht van de vereniging van de losse handel afgewezen. 

2p 15  Citeer de zin uit het krantenartikel waarin een argument genoemd wordt dat de NMa 
gebruikt kan hebben bij dit besluit. Verklaar het antwoord.  
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Opgave 6 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. 
In het informatieboekje staan vier statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
In 2001 is het aantal werklozen ten opzichte van 1997 gedaald. 

2p 16  Toon zonder berekening aan dat het werkloosheidspercentage in 2001 ten opzichte van 1997 
is gedaald. 
 
Een daling van het werkloosheidspercentage heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de 
gegevens in statistiek 2. 

2p 17  Noem een voorbeeld van zo’n gegevensreeks uit statistiek 2. Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat een voltijdbaan zowel in 1997 als in 2001 per jaar 1.600 uur omvat. Met behulp van 
de gegevens kan worden berekend dat er in 1997 gemiddeld per werknemer (afgerond) 
1.452 uur wordt gewerkt. 

2p 18  Bereken hoeveel uur er gemiddeld per werknemer in 2001 wordt gewerkt. 
 
In Nederland is in de periode 1997-2001 ieder jaar sprake geweest van een stijging van de 
loonkosten per eenheid product. 

2p 19  Uit welke statistiek blijkt dit? Verklaar hoe deze stijging uit deze statistiek blijkt. 
 
In de sector bedrijven is de werkgelegenheid in arbeidsjaren in 1998 ten opzichte van 1997 
sterker gegroeid dan de totale werkgelegenheid. Een econoom berekent met behulp van de 
statistieken 3 en 4 dat in 1998 ten opzichte van 1997 de groei van de werkgelegenheid in 
arbeidsjaren in de sector bedrijven (afgerond) 3,37% bedraagt. 

2p 20  Toon aan dat de berekening van de econoom juist is. 
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Opgave 7 
 
 
Fatima’s economisch onderzoek  
De economiedocent van Fatima heeft in de klas verteld dat Nederland, vergeleken met de 
andere landen van het eurogebied, in 2000 een hoge inflatie had. Een oorzaak van deze 
hoge inflatie was volgens hem de in vergelijking met andere landen krappe arbeidsmarkt in 
Nederland.  
 
Fatima maakt een praktische opdracht over de internationale economische ontwikkeling in 
2000. Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft zij het  
macro-economisch overzicht uit de publicatie ‘De Nederlandse economie in 2000’ 
gevonden. Daaruit heeft zij onderstaande gegevens over inflatie en werkloosheid in een 
aantal landen overgenomen. 
 

 inflatiepercentage werkloosheid in % van de 
beroepsbevolking 

eurogebied 2,3 9,0 
 -Duitsland 2,1 7,9 
 -Frankrijk 1,8 9,5 
 -Nederland 2,3 2,7 
Verenigd Koninkrijk 0,8 5,5 

 
2p 21  Kan Fatima uit de cijfers in tabel 3 de conclusie trekken dat Nederland in 2000 de hoogste 

inflatie van alle landen in het eurogebied had? Verklaar het antwoord. 
2p 22  Wijzen de cijfers in tabel 3 op een verbetering of op een verslechtering van de 

concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk? Verklaar het 
antwoord. 

2p 23  Leg uit hoe een krappe arbeidsmarkt kan leiden tot een hoge inflatie in een land.  
 
 

tabel 3 
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Opgave 8 
 
 
uit een krant: 
Filippijns exportproduct: de au pair  
Ongeveer 20 jaar geleden vond een omslag plaats in de inkomsten uit toerisme van de 
Filippijnen: na een jarenlange groei begonnen deze inkomsten te dalen. De Filippijnse 
regering heeft naar mogelijkheden gezocht om andere bronnen van deviezen aan te 
boren. Een van de mogelijkheden bleek het stimuleren van au pairs om in westerse 
landen aan de slag gaan. In rijke westerse landen is gebrek aan laaggeschoold 
personeel dat kan worden ingezet bij kinderopvang en huishoudelijke arbeid. Filippijnse 
au pairs blijken uitstekend in de vraag naar dit personeel te kunnen voorzien. Van het 
geld dat de au pairs in westerse landen verdienen, sturen zij het grootste deel naar de 
Filippijnen, waar het gebruikt wordt om in het levensonderhoud van familieleden te 
voorzien. 
 
In tabel 4 staan enkele gegevens van de betalingsbalans van de Filippijnen van de jaren 
1990 en 2000. 
 

 1990 2000 
(bedragen in miljoenen Amerikaanse dollars)   
saldo goederen- en dienstenrekening  − 2.537 + 5.009 
saldo inkomensrekening      − 30 + 4.216 
saldo lopende rekening  − 2.567 + 9.225 
saldo betalingsbalans      − 93    − 420 

 
2p 24  Is er in 2000 sprake van een overschot of van een tekort op de kapitaalrekening van de 

betalingsbalans van de Filippijnen? Verklaar het antwoord. 
 
Het toenemende aantal Filippijnse au pairs in westerse landen heeft tussen 1990 en 2000 
geleid tot een toename van inkomsten van deviezen voor de Filippijnen.  

2p 25  Uit welk(e) gegeven(s) in tabel 4 kan dit blijken? Verklaar het antwoord.  

tabel 4 
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Een schraal bakje troost 
De prijs op de wereldmarkt voor koffie is gedaald tot € 0,60 per 500 gram. Oorzaak van de 
prijsdaling van koffie op de wereldmarkt is een verschuiving van de aanbodfunctie 
waardoor de gevraagde hoeveelheid met 8 miljoen zakken per jaar is toegenomen. De 
Columbiaanse econoom Valdez stelt: “In de praktijk is de opbrengst voor de koffieboeren 
50% van de wereldmarktprijs. De prijsdaling van koffie leidt ertoe dat veel koffieboeren 
failliet gaan. Koffieboeren moeten minstens € 0,50 per 500 gram ontvangen om een redelijk 
inkomen te verdienen.” 
 
De vraag naar koffie op de wereldmarkt    

In tabel 5 is weergegeven hoe de winkelprijs van een pak koffie van 500 gram tot stand 
komt. Daarbij is uitgegaan van een wereldmarktprijs van € 0,60 per 500 gram en van de 
veronderstelling dat er precies 500 gram koffiebonen nodig is voor een pak koffie van 500 
gram in de winkel. 
 

de opbrengst gaat naar de   berekeningswijze 
    
koffieboer  € 0,30 50% van de wereldmarktprijs 
tussenhandel in producerende land  € 0,30 50% van de wereldmarktprijs 
 wereldmarktprijs € 0,60  
branderijen en groothandelaren  € 0,90 vast bedrag per 500 gram 
 groothandelsprijs € 1,50  
detailhandel  € 0,30 20% van de groothandelsprijs 
 winkelprijs exclusief BTW € 1,80  
Nederlandse overheid (BTW)  € 0,34 19% van de prijs zonder BTW 
 winkelprijs inclusief BTW € 2,14  

 
2p 26  Hoeveel bedroeg de prijs op de wereldmarkt vóór de verschuiving van de aanbodfunctie? 

Verklaar het antwoord. 
 
Veronderstel dat de berekeningswijze bij de prijsopbouw zoals gegeven in tabel 5 
ongewijzigd blijft.  

2p 27  Bereken hoe hoog de winkelprijs inclusief BTW van een pak koffie van 500 gram minstens 
moet zijn om koffieboeren een redelijk inkomen te laten verdienen. 
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Einde 
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Arbeidsmarkt 
 

 eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 
werkgelegenheid arbeidsjaren × 1.000 5.992 6.166 6.320 6.469 6.587 
werkgelegenheid (= actieven) personen × 1.000  6.604 6.820 7.000 7.172 7.303 
beroepsbevolking  personen × 1.000 7.042 7.168 7.292 7.439 7.543 
werkloze beroepsbevolking personen × 1.000 438 348 292 267 240 

 
 
Collectieve lasten 
 

 eenheid 1997 1998 1999 2000 2001 
Verhouding inactieven / actieven  0,726 0,699 0,680 0,663 0,655 
Wig bij het modale inkomen % van loonkosten 39 39 40 40 36 
Wig bij 2× het modale inkomen % van loonkosten 50 50 50 51 49 
Collectieve lastendruk % van het 

nationaal inkomen 
 

  41,0 
 

  40,5 
 

  41,6 
 

  41,3 
 

  39,6 
 
 
Loonkosten en arbeidsproductiviteit in bedrijven   
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Toegevoegde waarde en nationaal inkomen   
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Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 31 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant: 
Afrika wil meer handel 
Een aantal Afrikaanse ministers bezoekt Europa. Het gaat economisch namelijk niet zo goed 
met Afrika. De meeste Afrikaanse landen profiteren nauwelijks van de mogelijkheden die 
internationale handel biedt. 
Voor een deel wordt dat volgens deskundigen veroorzaakt door binnenlandse factoren. Zo 
missen veel Afrikaanse landen een behoorlijke infrastructuur. Ook wordt hun export soms 
belemmerd, doordat de overheid daarop belasting heft. Bovendien belasten deze landen 
vaak hun import. Het aandeel van Afrika in de wereldhandel blijft daardoor gering. 
Maar ook de Europese Unie (EU) valt volgens deze deskundigen iets te verwijten. De 
exportsubsidies voor EU-landbouwproducten en de EU-invoerheffingen op veel producten 
helpen Afrika niet. 
 
Tijdens een conferentie pleiten de Afrikaanse ministers voor afschaffing van de EU-
handelsbelemmeringen. Hun stelling is: het afschaffen van de EU-handelsbelemmeringen is 
niet alleen goed voor de economie van Afrika, maar ook voor die van de EU.  
 

1p 1  Hoe blijkt uit de tekst dat sommige Afrikaanse landen protectie toepassen? 
 

2p 2  Noem een argument waarmee protectie in het algemeen wordt verdedigd. Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 3  Geef een verklaring voor de stelling van de Afrikaanse ministers. Betrek daarin zowel 
Afrika als de EU. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
uit een krant: 
Winst onder druk ondanks groei 
In de jaren 1996-2001 groeide de Nederlandse economie jaarlijks met meer dan 3% bij een 
trendmatige groei van 2,5%. Ondanks deze ...(1)... conjunctuur nam de winstgevendheid 
van het Nederlandse bedrijfsleven af. Een belangrijke oorzaak daarvan was de 
loonontwikkeling: de lonen stegen ...(2)... dan de ...(3)..., waardoor de loonkosten per 
...(4)... toenamen. 
Verder kreeg het bedrijfsleven te maken met hogere kosten vanwege de ...(5)... koers van de 
dollar. Bedrijven konden deze kostenstijgingen ...(6)... afwentelen op hun ...(7)..., zodat ook 
hierdoor de winstgevendheid onder druk kwam te staan. Economen verwachtten dat deze 
ontwikkeling de groei van de werkgelegenheid na 2001 zou ...(8)..., doordat bedrijven 
zouden overgaan op ...(9)...-investeringen.  
 

3p 4  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) hoog / laag 
bij (2) meer / minder  
bij (3) arbeidsproductiviteit / productiecapaciteit 
bij (4) werknemer / product 
bij (5) dalende / stijgende  
bij (6) beperkt / volledig 
bij (7) klanten / leveranciers 
bij (8) afremmen / bevorderen 
bij (9) breedte / diepte 
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Opgave 3 
 
 
uit een krant (november 2000): 
Werkloosheid blijft dalen 
In de loop van 2000 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens 
over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland (zie tabel 1 en tabel 2). De minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was vooral verheugd over de relatief sterke daling 
van de langdurige werkloosheid. Een econoom merkte op dat de werkloosheidscijfers 
enigszins vertekend zijn, doordat er in 2000 sprake was van een zeer mooie zomer. 
Bovendien zei deze econoom dat, in personen gemeten, de werkloosheid hoger uitkomt dan 
de cijfers van het CBS. 
 

geregistreerde werkloosheid*) 
(arbeidsjaren) 

3de kwartaal 1999 3de kwartaal 2000 

totale werkloosheid 212.000  176.000  
langdurige werkloosheid 108.000  78.000  

*) niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden 
 

jaar p/a-ratio 
(aantal personen per arbeidsjaar) 

1998 1,29 
1999 1,30 
2000 1,31 

 
2p 5  Toon met een berekening aan dat de langdurige werkloosheid in het 3de kwartaal 2000 

vergeleken met het 3de kwartaal 1999 relatief sterker gedaald is dan de totale werkloosheid. 
 

2p 6  Wordt de totale werkloosheid in het 3de kwartaal 2000 hoger of lager dan 176.000 als dit 
getal wordt gecorrigeerd voor seizoeninvloeden? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7  Waardoor is de werkloosheid uitgedrukt in personen groter dan de werkloosheid uitgedrukt 
in arbeidsjaren? Verklaar het antwoord. 
 

2p 8  Bereken de langdurige werkloosheid uitgedrukt in personen in het 3de kwartaal 2000. 
 
 
 

tabel 1 

tabel 2 
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Opgave 4 
 
 
Melk moet 
In een land wordt de melkprijs in principe bepaald door vraag en aanbod. De overheid van 
dit land kan echter in de prijsvorming ingrijpen. Als daardoor overschotten ontstaan, 
worden deze door de overheid van dit land opgekocht. 
Figuur 1 geeft de situatie op de melkmarkt in dit land weer. De overheid heeft de melkprijs 
vastgesteld op € 0,30 per liter. Dat is de prijs die boeren ontvangen als ze melk aan de 
melkfabrieken leveren of als deze door de overheid wordt opgekocht.     
 

Als de overheid niet had ingegrepen zou de melkprijs per liter ...(1)... cent hebben 
bedragen. De vastgestelde prijs is daarom een ...(2)... prijs. Door dit ingrijpen van de 
overheid wordt het inkomen van de ...(3) ... beschermd.  

2p 9  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) 1,5 / 5 / 20 / 30 / 50 
bij (2) maximum / minimum 
bij (3) boeren / melkfabrieken / melkconsumenten 
 

1p 10  Ontstaat er door het ingrijpen van de overheid een aanbodoverschot of een vraagoverschot? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 11  Bereken voor welk totaalbedrag de overheid melk moet opkopen. 
 
Hieronder staan drie uitspraken over gevolgen voor de melkconsument van dit 
overheidsingrijpen op de melkmarkt. 
uitspraak 1 
Door dit overheidsingrijpen neemt het aanbod van melk af. 
uitspraak 2 
Door dit overheidsingrijpen kan de kwaliteit van melk niet langer gegarandeerd worden. 
uitspraak 3 
Door dit overheidsingrijpen wordt de melk in de winkel duurder. 

2p 12  Geef voor elk van deze uitspraken aan of deze juist of onjuist is. 
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Spijkerharde concurrentie 
Het confectiebedrijf Pepi produceert een bepaald merk spijkerbroeken. Pepi ondervindt 
hevige concurrentie van andere merken. Het management overweegt daarom de productie te 
innoveren met computergestuurde naaimachines. Daarbij wil het management de winst per 
product handhaven. Het management gaat uit van een prijselastische vraag. De verwachting 
van het management is dat na de innovatie met dezelfde hoeveelheid personeel een grotere 
omzet kan worden gerealiseerd.  
 
Hieronder staan enkele economische verschijnselen: 
1 De arbeidsproductiviteit stijgt. 
2 De concurrentiepositie verbetert. 
3 De kosten per spijkerbroek dalen. 
4 De verkoopprijzen worden verlaagd. 
5 De omzet neemt toe. 

2p 13  Zet deze verschijnselen in de volgorde die de verwachting van het management van Pepi 
juist beschrijft. Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 5. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
uit een krant (januari 2001): 
OESO waarschuwt voor inflatie 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrijft in een 
rapport dat in enkele Westerse landen de arbeidsmarkt in snel tempo krapper wordt. Ook 
dreigt in enkele landen de economie door sterk groeiende bestedingen oververhit te raken. 
De kans op inflatie neemt daardoor snel toe. De OESO waarschuwt dat deze inflatie de 
economie kan verstoren en dringt bij de regeringen aan op het nemen van maatregelen. 
Tabel 3 geeft OESO-verwachtingen voor het jaar 2001. 
 

 nationaal product1) consumentenprijzen1) werkloosheid2) 
Nederland 4,5 2,1 2,8 
België 4,4 2,2 8,1 
Ierland 7,8 4,7 2,6 
Verenigde Staten 5,0 3,0 3,9 

1) procentuele stijging ten opzichte van 2000 
2) procenten van de beroepsbevolking 
 

1p 14  In welk land in tabel 3 is volgens de OESO-verwachting in 2001 de inflatie het laagst? 
 

2p 15  Leg uit hoe een krapper wordende arbeidsmarkt in een land kan leiden tot kosteninflatie in 
dat land. 
 
Een OESO-econoom stelt dat de kans op oververhitting van de economie in Nederland 
groter is dan in België. 

2p 16  Geef op basis van tabel 3 een verklaring voor deze stelling.  
 
Inflatie kan op allerlei manieren invloed op de economie hebben. Zo heeft inflatie gevolgen 
voor de onderstaande economische grootheden: 

• de besparingen; 
• de schulden; 
• de internationale concurrentiepositie. 

2p 17  Kies één van de bovenstaande grootheden en beschrijf hoe deze door inflatie wordt 
beïnvloed. 

tabel 3 
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Olie en euro 
De prijs van olie en de koers van de euro zijn beide het resultaat van de vraag- en 
aanbodverhouding op de markt. In september 2000 bereikte de prijs van olie op de 
wereldmarkt het hoogste niveau in tien jaar. Op hetzelfde moment liet de euro een 
laagterecord zien. In figuur 2 zijn de prijsontwikkeling van olie en die van de euro in beeld 
gebracht. Deskundigen zijn het niet eens over de vraag hoe deze markten zich zullen 
ontwikkelen.       
 

2p 18  Is in september 2000 vergeleken met januari 2000 de olieprijs in euro’s uitgedrukt meer of 
minder gestegen dan de olieprijs in dollars uitgedrukt? Verklaar het antwoord. 
 
Hieronder staan vijf ontwikkelingen die de vraag- en aanbodverhouding op de 
wereldoliemarkt beïnvloeden: 
1 De olieproducerende landen verhogen de dagproductie met 500.000 vaten olie. 
2 De economie van de VS groeit harder dan was voorspeld. 
3 Europa verlaagt de strategische olievoorraad (die wordt aangehouden voor noodgevallen). 
4 In Europa en de VS is er sprake van een ongekend strenge winter. 
5 Er komen steeds meer substituten beschikbaar voor olie.  
Drie van deze ontwikkelingen leiden tot een neerwaartse druk op de olieprijs. 

3p 19  Welke drie zijn dat? Geef bij elke van deze drie ontwikkelingen aan waardoor deze leidt tot 
een neerwaartse druk op de olieprijs. 
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Opgave 8 
 
 
Automobiliteit omlaag 
Een politieke partij wil van het milieu een belangrijk thema maken. De partij wil met name 
de uitstoot van het schadelijke CO2 door het autoverkeer terugdringen. 
Bij het opstellen van het actieplan gaat de partij uit van de volgende gegevens: 

• De prijs van een liter benzine bedraagt € 1,20. 
• De prijselasticiteit van de vraag naar benzine bij die prijs bedraagt −0,25. 
• Per verbruikte liter benzine komt 2,5 kilo CO2 in de atmosfeer terecht. 

In het actieplan van de partij staan de volgende maatregelen: 
1 Invoeren van rekeningrijden: de automobilist betaalt per gereden kilometer een bedrag 
aan de overheid. 
2 Fors verhogen van de accijns op benzine. 
3 Extra investeren in het openbaar vervoer. 
4 Verlagen van de prijs van het openbaar vervoer. 
De partij verwacht dat door de uitvoering van het actieplan de vraaglijn naar benzine 
verschuift van V1 naar V2 (zie figuur 3).      
 

 
1p 20  Gaat men in het actieplan uit van een prijselastische of van een prijsinelastische vraag naar 

benzine? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat men in het actieplan als doel stelt de uitstoot van CO2 per jaar met 1 miljard kilo te 
verminderen. 

2p 21  Laat met een berekening zien dat de gevraagde hoeveelheid benzine met 8% moet afnemen 
om dat doel te bereiken. 

2p 22  Bereken met hoeveel procent de benzineprijs moet stijgen om die afname van de gevraagde 
hoeveelheid te bereiken. 
 

2p 23  Door welke maatregelen in het actieplan kan de vraaglijn verschuiven van V1 naar V2? 
 
Over autogebruik zijn de onderstaande twee uitspraken gegeven: 
uitspraak 1 
Als de milieukosten van autogebruik in de benzineprijs worden doorberekend, zijn deze 
milieukosten een voorbeeld van een negatief extern effect. 
uitspraak 2 
Als autorijden duurder wordt, daalt daardoor het reële inkomen van automobilisten. 

2p 24  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

figuur 3 
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Opgave 9 
 
 
Franse besognes 
 
Goedkoper eten - 12 juli 2002 
In bijna 5.000 restaurants in Frankrijk 
waren gisteren de gerechten aanzienlijk 
goedkoper dan normaal. In plaats van 
19,6% BTW brachten de restaurants 
slechts 5,5% BTW in rekening. Met deze 
publiciteitsstunt wilden de 
restauranthouders de regering ertoe 
bewegen het BTW-tarief van 19,6% te 
verlagen naar het tarief van 5,5% dat 
fastfood-restaurants hun klanten in 
rekening moeten brengen. 
 
 

Vakantie in Frankrijk 
Op de dag van de actie van de Franse 
restaurants bezocht de familie Vardoel − 
op vakantie in Frankrijk − het restaurant 
‘Chez le patron’. De rekening bedroeg 
€ 168 inclusief BTW. De tweeling Steffi 
en Luc − havo-leerlingen − raakt in 
discussie over de vraag wat er met de 
inkomsten van de Franse overheid zou 
gebeuren als de Franse regering het 
BTW-tarief voor restaurants naar de wens 
van de restauranthouders blijvend zou 
verlagen.  

De BTW is een ...(1)... belasting. In Europa wordt in het algemeen het hoge BTW-tarief 
geheven over ...(2)... goederen en het lage BTW-tarief over ...(3)... goederen. 

2p 25  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) directe / indirecte 
bij (2) luxe / primaire 
bij (3) luxe / primaire 
 

2p 26  Bereken het voordeel voor de familie Vardoel als gevolg van de actie van de Franse 
restauranthouders. 
 
Volgens Luc zal de Franse overheid bij een blijvende verlaging van het BTW-tarief meer 
inkomstenbelasting ontvangen. 

2p 27  Zet de onderstaande verschijnselen in de volgorde die de gedachtegang van Luc weergeeft. 
Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 6. 
1 Het BTW-tarief wordt verlaagd. 
2 De vraag naar personeel stijgt. 
3 De prijs in de restaurants daalt. 
4 Het looninkomen stijgt. 
5 De restaurants krijgen meer klanten. 
6 De overheid ontvangt meer inkomstenbelasting. 
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Opgave 10 
 
 
Hoe verdelen we het inkomen? 
De personele inkomensverdeling houdt veel mensen bezig. Sommigen vinden dat de 
verschillen in inkomen te klein zijn, anderen beweren juist het tegenovergestelde. De 
personele inkomensverdeling kan worden weergegeven door middel van een Lorenzcurve. 
In figuur 4 is zo’n Lorenzcurve getekend.       
 

 
Jan en Karel, beiden 28 jaar oud, werken allebei 40 uur per week bij dezelfde werkgever. 
Het loon van Jan bedraagt bruto per maand € 4.000 en het loon van Karel bedraagt € 2.500 
bruto per maand.  

2p 28  Noem twee oorzaken waardoor het brutoloon van Jan hoger kan zijn dan dat van Karel. 
Geef bij elke genoemde oorzaak een toelichting. 
 

1p 29  Wat kan geconcludeerd worden als de Lorenzcurve zou samenvallen met de stippellijn? 
Kies één van de onderstaande antwoorden: 

• dat de inkomens rechtvaardig verdeeld zijn 
• dat iedereen een even hoog inkomen heeft 
• dat er evenveel rijke als arme mensen zijn 

 
1p 30  Hoeveel procent van het totale inkomen wordt ontvangen door de minst verdienende helft 

van de personen? 
 
Stel dat het totale inkomen toeneemt. De minst verdienende helft van de personen ziet het 
gemiddelde inkomen per persoon stijgen. Het gemiddelde inkomen per persoon van de 
meest verdienende helft van de personen blijft gelijk.  

2p 31  Teken op de uitwerkbijlage bij deze vraag een lijn die aangeeft hoe de Lorenzcurve na deze 
inkomensverandering zou kunnen lopen. 
 

figuur 4 
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Vraag 31 
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Tijdvak 1
Vrijdag 28 mei

13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant (voorjaar 2001): 
Concurrentiepositie verslechtert 
Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt voor het jaar 2002 een verslechtering van de 
concurrentiepositie van Nederland. Een van de oorzaken van deze verslechtering is de, in 
vergelijking met de rest van Europa, krappe arbeidsmarkt in Nederland. Nederlandse 
producten kunnen daardoor naar verhouding duurder worden. Na de invoering van de euro 
kunnen wisselkoersaanpassingen niet meer worden ingezet om de concurrentiepositie te 
verbeteren. Het belang van de ontwikkeling van de loonkosten en de arbeidsproductiviteit 
in Nederland is hierdoor toegenomen. 
 

2p 1  Leg uit hoe een krappe arbeidsmarkt in een land tot verslechtering van de 
concurrentiepositie van dat land kan leiden. 

2p 2  Leidt een daling van de koers van de munt van een land tot verbetering of tot verslechtering 
van de concurrentiepositie van dat land? Verklaar het antwoord. 

2p 3  Leidt een daling van de arbeidsproductiviteit in een land tot verbetering of tot 
verslechtering van de concurrentiepositie van dat land? Verklaar het antwoord. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Kinderen opvoeden taak van man en vrouw 
Robert-Jan heeft bij economie gekozen voor de volgende praktische opdracht: 
Verzamel gegevens over de huidige regelingen die in Nederland gelden met betrekking tot 
zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Beoordeel in een schriftelijk verslag of deze 
regelingen de emancipatie bevorderen en de arbeidsmarkt verruimen. 
 
Het laatste deel uit het verslag van Robert-Jan: 
“Kinderen opvoeden is een taak van man en vrouw. Ik vind de regelingen om ouders 
gelegenheid te geven samen hun kinderen op te voeden in Nederland te beperkt. Het recht 
op zestien weken betaald zwangerschapsverlof is alleen bedoeld voor de periode dat 
vrouwen niet in staat geacht worden om te kunnen werken. Naast zwangerschapsverlof 
hebben mannen en vrouwen recht op dertien weken onbetaald ouderschapsverlof. In een 
land als Zweden kunnen ouders veel langer betaald ouderschapsverlof krijgen. Als de 
overheid wil dat meer mannen dan nu zorgtaken op zich nemen en wil voorkomen dat 
vrouwen stoppen met betaald werk als ze een kind krijgen, moet de overheid in Nederland 
ingrijpende maatregelen nemen. Dergelijke maatregelen bevorderen niet alleen de 
emancipatie, maar kunnen ook helpen om verkrapping op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 
Als de regering maatregelen neemt die de herverdeling van zorgtaken en betaald werk 
tussen man en vrouw echt bevorderen, heeft dit twee gevolgen: 
1 de participatiegraad van vrouwen zal stijgen;  
2 de p/a-ratio (dit is het aantal werkzame personen per arbeidsjaar) van mannen zal ook 
stijgen.  
Mijn conclusie is dat beide gevolgen de arbeidsmarkt verruimen.” 
 

2p 4  Leg uit dat uitbreiding van kinderopvang door bedrijven tot toename van de 
participatiegraad van vrouwen kan leiden. 

2p 5  Leg uit dat de emancipatie tot toename van de p/a-ratio van mannen kan leiden.  
3p 6  Welke fout maakt Robert-Jan in de conclusie van zijn verslag? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
Nederlandse staatsschuld op de helling 
Na vele jaren met een financieringstekort had de Nederlandse overheid in 2000 voor het 
eerst een financieringsoverschot. Volgens de Miljoenennota ging het om een bedrag van 
€ 3 miljard. Naast dit positieve financieringssaldo had Nederland in 2000 te maken met een 
sterke economische groei en een daling van de staatsschuldquote. 
 
Figuur 1 geeft informatie over de overheidsfinanciën in enkele Europese landen in het jaar 
2000. Het financieringssaldo is uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP). De staatsschuldquote is de staatsschuld aan het einde van 2000 uitgedrukt in 
procenten van het BBP. 
   

 
Jos ziet in figuur 1 de bevestiging van zijn stelling dat een daling van de staatsschuld een 
bijdrage kan leveren aan een positief financieringssaldo. Bas kijkt anders tegen figuur 1 
aan. Volgens Bas is de sterke economische groei in een land er de oorzaak van dat een 
positief financieringssaldo samenvalt met een dalende staatsschuldquote. Bas zegt: “Door 
economische groei stijgen de belastingontvangsten van de overheid. Deze extra ontvangsten 
kunnen worden gebruikt voor extra aflossing op de staatsschuld.” Carina gaat verder dan 
Bas. Carina beweert: “Zelfs als de staatsschuld gelijk blijft, daalt de staatsschuldquote door 
economische groei.” 
 

2p 7  Leidt een positief financieringssaldo van de overheid van een land tot afname of tot 
toename van de staatsschuld van dat land? Verklaar het antwoord. 

2p 8  Leg uit dat door economische groei de belastingontvangsten van de overheid kunnen 
toenemen. Betrek in het antwoord zowel de directe als de indirecte belastingen. 

3p 9  Bereken de omvang van de Nederlandse staatsschuld aan het einde van het jaar 2000. 
2p 10  Leg de stelling van Jos uit. 
2p 11  Leg de bewering van Carina uit. 

 
 
 

figuur 1 
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Opgave 4 
 
In het kader van de privatisering laat de overheid delen van de sociale zekerheid uitvoeren 
door bedrijven in de marktsector. Zo is de ziektewet enige jaren geleden grondig gewijzigd. 
Vóór deze wijziging waren alle werkgevers verplicht zich via de collectieve sector te 
verzekeren tegen het risico dat het loon van zieke werknemers 1 jaar moest worden 
doorbetaald. De premie die de werkgever moest betalen, was voor iedere werknemer 
hetzelfde percentage van het brutoloon. 
 
Ná de privatisering is de ziektewet gedeeltelijk vervangen door een wet die werkgevers 
verplicht het loon van zieke werknemers 1 jaar door te betalen. Werkgevers kunnen zich 
tegen dit risico niet meer verzekeren via de collectieve sector. Werkgevers zijn vrij om te 
kiezen tussen het zelf dragen van dit risico of zich daartegen te verzekeren bij een 
particuliere verzekeringsmaatschappij. Kleine bedrijven vinden dit risico meestal te groot 
om zelf te dragen en zullen zich eerder dan grote bedrijven verzekeren bij een particuliere 
verzekeringsmaatschappij. Door deze privatisering worden ook de mogelijkheden voor 
“premiedifferentiatie” vergroot. Met premiedifferentiatie wordt in dit geval bedoeld, dat de 
premie die een bedrijf voor de ziektewet moet betalen, naar verhouding hoger wordt als dat 
bedrijf een hoger bedrag aan uitkeringen nodig heeft dan andere bedrijven. 
 
Door deze verandering hoopt de overheid dat werkgevers zich meer inzetten om het 
ziekteverzuim in hun bedrijf terug te dringen. 
 
Stel je de volgende situatie voor: 
In de klas vindt een discussie plaats over de veranderingen in de ziektewet. Veel leerlingen 
vinden de geschetste veranderingen van de ziektewet slecht, omdat hierdoor de positie van 
risicogroepen zoals mensen met een zwakke gezondheid en gehandicapten op de 
arbeidsmarkt wordt verzwakt. Ook komt in de discussie naar voren dat werkgevers er 
waarschijnlijk van uitgaan dat het ziekteverzuim van risicogroepen naar verhouding hoog 
is. Daarom wordt verwacht dat werkgevers kosten zullen proberen te besparen door 
risicogroepen te mijden bij het vervullen van vacatures. Deze “selectie aan de poort” wordt 
in de discussie als discriminatie bestempeld.  
 
Jij vindt de discussie eenzijdig, omdat er vrijwel alleen wordt ingegaan op de negatieve 
gevolgen van de veranderingen in de ziektewet. Jij gaat voor de klas een betoog houden 
waarin de positieve kanten van de veranderingen in de ziektewet worden uiteengezet. 
Het betoog begint als volgt: 
“Beste klasgenoten, 
Aan onze discussie wil ik enkele positieve kanten van de veranderingen in de ziektewet 
toevoegen. Ik verwacht namelijk dat deze veranderingen uiteindelijk tot daling van het 
ziekteverzuim in Nederland zullen leiden.”  
 

6p 12  Schrijf het vervolg van het betoog. 
In het betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a De toename van het belang voor werkgevers om na de wijziging van de ziektewet het 
ziekteverzuim in het eigen bedrijf terug te dringen. 
b Een beschrijving van twee soorten maatregelen, anders dan “selectie aan de poort”, die 
werkgevers kunnen gebruiken om het ziekteverzuim terug te dringen. 
 
Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de 
orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 
1 het gevolg voor de internationale concurrentiepositie van Nederland via de loonkosten per 
product; 
2 het gevolg voor de structuurwerkloosheid in Nederland; 
3 een overheidsmaatregel of een CAO-afspraak om aan het bezwaar tegen “selectie aan de 
poort” tegemoet te komen. 
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant: 
Handel in afval draagt bij aan duurzame economische ontwikkeling 
Veel afval van West-Europese landen wordt in andere landen gerecycled. Zo wordt oud 
papier geëxporteerd naar India, oude autobanden naar Oost-Europa en afvalplastics naar 
China. De relatief goedkope arbeid in de afvalimporterende landen maakt het rendabel in 
die landen uit het afval materialen te selecteren die geschikt zijn voor hergebruik.  
Uit onderzoek door een milieu-econoom blijkt dat de export van recyclebaar afval door 
West-Europese landen een bijdrage kan leveren aan een meer duurzame economische 
ontwikkeling. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat secundaire grondstoffen1) 
voor de afvalimporterende landen een aantrekkelijk alternatief zijn voor de import van 
primaire grondstoffen2). Verwacht wordt dat door de recycling van afval de prijzen van 
primaire grondstoffen op de wereldmarkt dalen. Daarnaast wordt voor een afvalimporterend 
land als China een gunstig effect op het saldo van de lopende rekening van de 
betalingsbalans verwacht. 
 
1) Secundaire grondstoffen zijn via recycling teruggewonnen grondstoffen. 
2) Primaire grondstoffen zijn nog niet eerder in producten verwerkte grondstoffen. 
 

2p 13  Leg uit dat de verwerking van recyclebaar afval ertoe kan bijdragen dat de economische 
ontwikkeling duurzamer wordt. 

1p 14  Noem de deelrekening van de lopende rekening van de betalingsbalans van China waarop 
de import van afvalplastics wordt genoteerd. 

2p 15  Leg uit dat recycling van afvalplastics een gunstige invloed kan hebben op het saldo van de 
lopende rekening van de betalingsbalans van China. 

2p 16  Leg uit dat door recycling de prijzen van primaire grondstoffen op de wereldmarkt kunnen 
dalen. 
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400015-1-20o 6 Lees verder 

Opgave 6 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. 
In het informatieboekje staan vier statistieken uit een publicatie van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lidstaten van de OESO zijn 
voornamelijk de welvarende industrielanden, waaronder de Verenigde Staten, Japan en de 
lidstaten van de Economische en Monetaire Unie in Europa (EMU). Naar aanleiding van 
deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
Uit statistiek 1 blijkt dat het aandeel van de Verenigde Staten in het reële BBP van de 
OESO-landen in 2000 ten opzichte van 1999 is toegenomen.  

2p 17  Hoe blijkt dat uit statistiek 1?  
2p 18  Bereken, in ten minste twee decimalen, het percentage waarmee het reële BBP van de 

EMU-landen in 2002 ten opzichte van 2000 is gegroeid. 
 
Uit statistiek 3 kan worden afgelezen, dat er in Japan in het jaar 2000 ten opzichte van 1999 
sprake was van deflatie. Martijn beweert dat de deflatie in Japan ook kan worden afgeleid 
door gegevens uit statistiek 1 en 2 te combineren. Jeroen beweert dat de deflatie in Japan 
niet met behulp van de combinatie van gegevens uit statistiek 1 en 2 kan worden afgeleid. 

2p 19  Wie heeft gelijk, Martijn of Jeroen? Verklaar het antwoord. 
 
Uit de gegeven statistieken kan worden afgeleid, dat er in de periode 2000-2002 
onevenwichtigheden op de lopende rekening van de betalingsbalans bestaan.  

2p 20  Toon met behulp van een berekening aan, dat het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans van de Verenigde Staten in 2000 meer dan $ 400 miljard bedraagt. 
 
Co heeft in een economieboek de redenering gelezen, dat een afname van de groei van het 
reële BBP van een land tot afname van de groei van de import leidt, waardoor het saldo op 
de lopende rekening van de betalingsbalans van dat land verbetert. Co onderzoekt of de 
gegeven statistieken deze redenering bevestigen. Co formuleert de volgende stelling: “Voor 
alle (groepen van) landen geldt: als in een jaar de groei van het reële BBP afneemt ten 
opzichte van het voorafgaande jaar, verbetert het saldo op de lopende rekening in procenten 
van het nominale BBP in dat jaar.” 

2p 21  Wordt deze stelling door de statistieken bevestigd? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 7 
 
 
Beurskoersen reageren op economisch nieuws 
De aandelen van veel bedrijven worden verhandeld op de effectenbeurzen in onder andere 
Amsterdam en New York (Wall Street). Beursbarometers zoals de AEX-index en de 
Dow Jones-index geven informatie over de koersontwikkeling van de belangrijkste aandelen 
op deze beurzen. De aandelenkoersen worden beïnvloed door de winstverwachting van 
bedrijven. Deze winstverwachting is gevoelig voor het economische nieuws. De volgende 
twee krantenartikelen illustreren het verband tussen het economische nieuws en de 
aandelenkoersen. 
 

AEX schrikt van inflatiecijfers 
Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn 
de aandelenkoersen gisteren gedaald. 
De AEX-index sloot bijna 1% lager. 
Aanleiding voor de koersdaling was de 
bekendmaking van de inflatie in 
oktober in Europa. Beleggers vrezen 
dat de ontwikkeling van de inflatie ten 
opzichte van september voor de 
Europese Centrale Bank aanleiding is 
de rente te verhogen.  

 Wall Street maakt pas op de plaats 
 De aandelenkoersen zijn gisteren op  
 de beurs in Wall Street nauwelijks  
 van hun plaats gekomen.  
 De lauwe stemming leidde tot een 
 minimale daling van de  
 Dow Jones-index.  
 Reikhalzend wordt uitgezien naar de 
 nieuwe cijfers over de werkloosheid  
 in de Verenigde Staten die morgen 
 worden gepubliceerd. 
 

Samir en Vincent zijn leerlingen in havo 5 die in aandelen beleggen. In een discussie over 
aandelenkoersen zijn Samir en Vincent het met elkaar eens, dat een rentestijging tot daling 
van de aandelenkoersen kan leiden. Samir en Vincent verschillen van mening over de 
gevolgen van een krappe arbeidsmarkt voor de aandelenkoersen. Samir beredeneert dat een 
krappe arbeidsmarkt tot loonstijging leidt, waardoor de aandelenkoersen zullen stijgen. 
Vincent beredeneert dat de aandelenkoersen dan zullen dalen. 
 

2p 22  Is de inflatie in Europa in oktober ten opzichte van september gedaald of gestegen? 
Verklaar het antwoord. 
 
De redeneringen van Samir en Vincent over het gevolg van een loonstijging voor de 
aandelenkoersen kunnen beide juist zijn. 

2p 23  Leg de redenering van Samir uit. 
2p 24  Leg de redenering van Vincent uit. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
 
Beperkte mogelijkheden voor prijsverlaging studentenkamers  
In veel studentensteden in Nederland zijn de prijzen voor studentenkamers de pan 
uitgerezen. De roep van studenten om in te grijpen op de markt van studentenkamers neemt 
toe. Het gevaar van een sterke verlaging van de huurprijs is echter, dat aanbieders van 
studentenkamers zich van de markt terugtrekken.  
 
Verhuurkantoor Het Studiehuis is een van de aanbieders van studentenkamers in een grote 
stad. Omdat de huurprijzen voor studentenkamers te sterk stijgen, houdt de directeur er 
rekening mee dat er een maximumprijs per kamer wordt ingesteld. Het Studiehuis 
exploiteert 1.000 identieke studentenkamers waarbij tot nu toe werd gestreefd naar 
maximale winst. De administratie van Het Studiehuis heeft de gevolgen van het instellen 
van een maximumprijs in kaart gebracht. Het resultaat daarvan staat in figuur 2 
weergegeven. 
 

2p 25  Bereken de gehanteerde maximumprijs per kamer. 
2p 26  Bereken het break-even-punt van Het Studiehuis bij deze maximumprijs. 

 
Stel dat het gemeentebestuur van deze stad vindt dat de maximumprijs te hoog is. In een 
gesprek met de wethouder stelt de directeur van Het Studiehuis echter: “Als de prijzen nog 
verder omlaag gaan, kunnen wij in de verliezen terechtkomen, ook als we alle 1.000 kamers 
verhuren.” 

2p 27  Beneden welke prijs per kamer per maand leidt Het Studiehuis in dat geval verlies? Licht 
het antwoord toe met een berekening. 
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Reëel Bruto Binnenlands Product (BBP)   

 
 
 
Nominaal Bruto Binnenlands Product (miljarden dollars) 
 
 1999 2000 2001 2002
Verenigde Staten  8.708 9.326 9.699 10.191
Japan 5.362 5.360 5.348 5.384
EMU-landen 7.528 7.877 8.257 8.661
OESO-landen 25.387 27.089 28.466 30.011

 
 
 

statistiek 1 

statistiek 2 

0

1

2

3

4

5

6

2002

2001

2000

OESO-landenEMU-landenJapanVerenigde Staten

procentuele verandering
ten opzichte van het
voorafgaande jaar

Legenda:

5,0

1,7 1,7

3,1

1,0 1,1

3,4

2,6 2,7

4,1

2,0

2,8

Pagina: 810Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400015-1-20b 3 Lees verder 

Prijspeil   
 

 
 
Saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans   

 
 

Einde 
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Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
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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, 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant: 
Afrika wil meer handel 
Een aantal Afrikaanse ministers bezoekt Europa. Het gaat economisch namelijk niet zo goed 
met Afrika. De meeste Afrikaanse landen profiteren nauwelijks van de mogelijkheden die 
internationale handel biedt. 
Voor een deel wordt dat volgens deskundigen veroorzaakt door binnenlandse factoren. Zo 
missen veel Afrikaanse landen een behoorlijke infrastructuur. Ook wordt hun export soms 
belemmerd, doordat de overheid daarop belasting heft. Bovendien belasten deze landen 
vaak hun import. Het aandeel van Afrika in de wereldhandel blijft daardoor gering. 
Maar ook de Europese Unie (EU) valt volgens deze deskundigen iets te verwijten. De 
exportsubsidies voor EU-landbouwproducten en de EU-invoerheffingen op veel producten 
helpen Afrika niet. 
 
Tijdens een conferentie pleiten de Afrikaanse ministers voor afschaffing van de EU-
handelsbelemmeringen. Hun stelling is: het afschaffen van de EU-handelsbelemmeringen is 
niet alleen goed voor de economie van Afrika, maar ook voor die van de EU.  
 

1p 1  Hoe blijkt uit de tekst dat sommige Afrikaanse landen protectie toepassen? 
 

2p 2  Noem een argument waarmee protectie in het algemeen wordt verdedigd. Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 3  Geef een verklaring voor de stelling van de Afrikaanse ministers. Betrek daarin zowel 
Afrika als de EU. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
uit een krant: 
Winst onder druk ondanks groei 
In de jaren 1996-2001 groeide de Nederlandse economie jaarlijks met meer dan 3% bij een 
trendmatige groei van 2,5%. Ondanks deze ...(1)... conjunctuur nam de winstgevendheid 
van het Nederlandse bedrijfsleven af. Een belangrijke oorzaak daarvan was de 
loonontwikkeling: de lonen stegen ...(2)... dan de ...(3)..., waardoor de loonkosten per 
...(4)... toenamen. 
Verder kreeg het bedrijfsleven te maken met hogere kosten vanwege de ...(5)... koers van de 
dollar. Bedrijven konden deze kostenstijgingen ...(6)... afwentelen op hun ...(7)..., zodat ook 
hierdoor de winstgevendheid onder druk kwam te staan. Economen verwachtten dat deze 
ontwikkeling de groei van de werkgelegenheid na 2001 zou ...(8)..., doordat bedrijven 
zouden overgaan op ...(9)...-investeringen.  
 

3p 4  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) hoog / laag 
bij (2) meer / minder  
bij (3) arbeidsproductiviteit / productiecapaciteit 
bij (4) werknemer / product 
bij (5) dalende / stijgende  
bij (6) beperkt / volledig 
bij (7) klanten / leveranciers 
bij (8) afremmen / bevorderen 
bij (9) breedte / diepte 
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Opgave 3 
 
 
Spijkerharde concurrentie 
Het confectiebedrijf Pepi produceert een bepaald merk spijkerbroeken. Pepi ondervindt 
hevige concurrentie van andere merken. Het management overweegt daarom de productie te 
innoveren met computergestuurde naaimachines. Daarbij wil het management de winst per 
product handhaven. Het management gaat uit van een prijselastische vraag. De verwachting 
van het management is dat na de innovatie met dezelfde hoeveelheid personeel een grotere 
omzet kan worden gerealiseerd.  
 
Hieronder staan enkele economische verschijnselen: 
1 De arbeidsproductiviteit stijgt. 
2 De concurrentiepositie verbetert. 
3 De kosten per spijkerbroek dalen. 
4 De verkoopprijzen worden verlaagd. 
5 De omzet neemt toe. 

2p 5  Zet deze verschijnselen in de volgorde die de verwachting van het management van Pepi 
juist beschrijft. Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 5. 
 
 
 
Opgave 4 
 
 
uit een krant (januari 2001): 
OESO waarschuwt voor inflatie 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrijft in een 
rapport dat in enkele Westerse landen de arbeidsmarkt in snel tempo krapper wordt. Ook 
dreigt in enkele landen de economie door sterk groeiende bestedingen oververhit te raken. 
De kans op inflatie neemt daardoor snel toe. De OESO waarschuwt dat deze inflatie de 
economie kan verstoren en dringt bij de regeringen aan op het nemen van maatregelen. 
Tabel 1 geeft OESO-verwachtingen voor het jaar 2001. 
 

 nationaal product1) consumentenprijzen1) werkloosheid2) 
Nederland 4,5 2,1 2,8 
België 4,4 2,2 8,1 
Ierland 7,8 4,7 2,6 
Verenigde Staten 5,0 3,0 3,9 

 

1) procentuele stijging ten opzichte van 2000 
2) procenten van de beroepsbevolking 
 

1p 6  In welk land in tabel 1 is volgens de OESO-verwachting in 2001 de inflatie het laagst? 
 

2p 7  Leg uit hoe een krapper wordende arbeidsmarkt in een land kan leiden tot kosteninflatie in 
dat land. 
 
Een OESO-econoom stelt dat de kans op oververhitting van de economie in Nederland 
groter is dan in België. 

2p 8  Geef op basis van tabel 1 een verklaring voor deze stelling. 
 
Inflatie kan op allerlei manieren invloed op de economie hebben. Zo heeft inflatie gevolgen 
voor de onderstaande economische grootheden: 

• de besparingen; 
• de schulden; 
• de internationale concurrentiepositie. 

2p 9  Kies één van de bovenstaande grootheden en beschrijf hoe deze door inflatie wordt 
beïnvloed. 

tabel 1 
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Opgave 5 
 
 
Olie en euro 
De prijs van olie en de koers van de euro zijn beide het resultaat van de vraag- en 
aanbodverhouding op de markt. In september 2000 bereikte de prijs van olie op de 
wereldmarkt het hoogste niveau in tien jaar. Op hetzelfde moment liet de euro een 
laagterecord zien. In figuur 1 zijn de prijsontwikkeling van olie en die van de euro in beeld 
gebracht. Deskundigen zijn het niet eens over de vraag hoe deze markten zich zullen 
ontwikkelen.       
 

2p 10  Is in september 2000 vergeleken met januari 2000 de olieprijs in euro’s uitgedrukt meer of 
minder gestegen dan de olieprijs in dollars uitgedrukt? Verklaar het antwoord. 
 
Hieronder staan vijf ontwikkelingen die de vraag- en aanbodverhouding op de 
wereldoliemarkt beïnvloeden: 
1 De olieproducerende landen verhogen de dagproductie met 500.000 vaten olie. 
2 De economie van de VS groeit harder dan was voorspeld. 
3 Europa verlaagt de strategische olievoorraad (die wordt aangehouden voor noodgevallen). 
4 In Europa en de VS is er sprake van een ongekend strenge winter. 
5 Er komen steeds meer substituten beschikbaar voor olie.  
Drie van deze ontwikkelingen leiden tot een neerwaartse druk op de olieprijs. 

3p 11  Welke drie zijn dat? Geef bij elke van deze drie ontwikkelingen aan waardoor deze leidt tot 
een neerwaartse druk op de olieprijs. 
 
 
 

figuur 1 
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Opgave 6 
 
 
Automobiliteit omlaag 
Een politieke partij wil van het milieu een belangrijk thema maken. De partij wil met name 
de uitstoot van het schadelijke CO2 door het autoverkeer terugdringen. 
Bij het opstellen van het actieplan gaat de partij uit van de volgende gegevens: 

• De prijs van een liter benzine bedraagt € 1,20. 
• De prijselasticiteit van de vraag naar benzine bij die prijs bedraagt −0,25. 
• Per verbruikte liter benzine komt 2,5 kilo CO2 in de atmosfeer terecht. 

In het actieplan van de partij staan de volgende maatregelen: 
1 Invoeren van rekeningrijden: de automobilist betaalt per gereden kilometer een bedrag 
aan de overheid. 
2 Fors verhogen van de accijns op benzine. 
3 Extra investeren in het openbaar vervoer. 
4 Verlagen van de prijs van het openbaar vervoer. 
De partij verwacht dat door de uitvoering van het actieplan de vraaglijn naar benzine 
verschuift van V1 naar V2 (zie figuur 2).      
 

 
1p 12  Gaat men in het actieplan uit van een prijselastische of van een prijsinelastische vraag naar 

benzine? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat men in het actieplan als doel stelt de uitstoot van CO2 per jaar met 1 miljard kilo te 
verminderen. 

2p 13  Laat met een berekening zien dat de gevraagde hoeveelheid benzine met 8% moet afnemen 
om dat doel te bereiken. 

2p 14  Bereken met hoeveel procent de benzineprijs moet stijgen om die afname van de gevraagde 
hoeveelheid te bereiken. 
 

2p 15  Door welke maatregelen in het actieplan kan de vraaglijn verschuiven van V1 naar V2? 
 
Over autogebruik zijn de onderstaande twee uitspraken gegeven: 
uitspraak 1 
Als de milieukosten van autogebruik in de benzineprijs worden doorberekend, zijn deze 
milieukosten een voorbeeld van een negatief extern effect. 
uitspraak 2 
Als autorijden duurder wordt, daalt daardoor het reële inkomen van automobilisten. 

2p 16  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

figuur 2 
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H-ec1_comp-o 6 Lees verder 

Opgave 7 
 
 
Franse besognes 
 
Goedkoper eten - 12 juli 2002 
In bijna 5.000 restaurants in Frankrijk 
waren gisteren de gerechten aanzienlijk 
goedkoper dan normaal. In plaats van 
19,6% BTW brachten de restaurants 
slechts 5,5% BTW in rekening. Met deze 
publiciteitsstunt wilden de 
restauranthouders de regering ertoe 
bewegen het BTW-tarief van 19,6% te 
verlagen naar het tarief van 5,5% dat 
fastfood-restaurants hun klanten in 
rekening moeten brengen. 
 
 

Vakantie in Frankrijk 
Op de dag van de actie van de Franse 
restaurants bezocht de familie Vardoel − 
op vakantie in Frankrijk − het restaurant 
‘Chez le patron’. De rekening bedroeg 
€ 168 inclusief BTW. De tweeling Steffi 
en Luc − havo-leerlingen − raakt in 
discussie over de vraag wat er met de 
inkomsten van de Franse overheid zou 
gebeuren als de Franse regering het 
BTW-tarief voor restaurants naar de wens 
van de restauranthouders blijvend zou 
verlagen.  

De BTW is een ...(1)... belasting. In Europa wordt in het algemeen het hoge BTW-tarief 
geheven over ...(2)... goederen en het lage BTW-tarief over ...(3)... goederen. 

2p 17  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) directe / indirecte 
bij (2) luxe / primaire 
bij (3) luxe / primaire 
 

2p 18  Bereken het voordeel voor de familie Vardoel als gevolg van de actie van de Franse 
restauranthouders. 
 
Volgens Luc zal de Franse overheid bij een blijvende verlaging van het BTW-tarief meer 
inkomstenbelasting ontvangen. 

2p 19  Zet de onderstaande verschijnselen in de volgorde die de gedachtegang van Luc weergeeft. 
Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 6. 
1 Het BTW-tarief wordt verlaagd. 
2 De vraag naar personeel stijgt. 
3 De prijs in de restaurants daalt. 
4 Het looninkomen stijgt. 
5 De restaurants krijgen meer klanten. 
6 De overheid ontvangt meer inkomstenbelasting. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 
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H-ec1_comp-o 7 Lees verder 

Opgave 8 
 
 
Bij deze opgave hoort de map Scholierenonderzoek. 
 
Arme scholier bestaat niet meer 
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat middelbare 
scholieren steeds meer inkomen krijgen. In 2002 waren er 750.000 scholieren die op 
jaarbasis ruim € 1 miljard ontvingen. Dat komt voor de gemiddelde scholier neer op méér 
dan € 110 per maand. Meer dan de helft van de scholieren heeft een bijbaantje.  
 
 Gebruik bij vraag 20 de gegevens van het NIBUD (Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting). We beperken ons tot de groep scholieren van 14 tot en met 18 jaar en 
nemen aan dat elk van deze vijf leeftijdsgroepen uit evenveel scholieren bestaat. 
Open het Werkblad Lorenzcurve en werk de volgende stappen uit: 

• Vul de scholiereninkomens 1999 in van de scholieren van 14 tot en met 18 jaar. 
• Vul de scholiereninkomens 2002 in van de scholieren van 14 tot en met 18 jaar. 
• Klik op de knop Grafiek tekenen. 

2p 20  Is er bij de scholiereninkomens tussen 1999 en 2002 sprake geweest van nivellering, 
denivellering of van géén van beide? Verklaar het antwoord. 
 
 De heer Van de Berg, docent economie, heeft met een enquête inkomensgegevens van zijn 

economiegroep verzameld. De resultaten van de enquête vind je door in het Werkblad 
Lorenzcurve te klikken op Naar Economiegroep. Van één leerling ontbreekt nog het 
maandinkomen. Het enquêteformulier van deze leerling vind je door op de naam van de 
desbetreffende leerling te klikken. 

2p 21  Ga naar het enquêteformulier en werk de volgende stappen uit: 
• Bereken het ontbrekende gemiddelde maandinkomen en vul dat op het formulier in. 
• Ga terug naar het Werkblad Economiegroep en klik op de knop Grafiek tekenen. 
 Sla het resultaat op in de examenmap als examennummer_vr21, dus bijvoorbeeld 078_vr21 

indien 078 je examennummer is. 
 
De inkomensverdeling van de scholiereninkomens 2002 verschilt van die van de 
economiegroep. De heer Van de Berg stelt echter dat de beide verdelingen niet zonder meer 
vergeleken kunnen worden.   

2p 22  Geef een verklaring voor de stelling van de heer Van de Berg. 
 
 Sluit het werkblad af zodat je weer in het openingsscherm komt. Controleer of je resultaten 

zijn opgeslagen door op de knop Controleren te klikken.  
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H-ec1_comp-o 8 Lees verder 

Opgave 9 
 
 
Bij deze opgave hoort de map Aardappels van Jos. 
 
Bijeengeschraapte winst 
Jos verkoopt geschrapte aardappels waarmee hij probeert zo veel mogelijk winst te maken.  
Op de veiling koopt Jos ongeschrapte aardappels die hij vervolgens machinaal schrapt. Jos 
kan per week maximaal 1.500 kilogram (kg) aardappels schrappen en verkopen. Hij houdt 
zijn kosten, opbrengsten en winst bij in Excel. 
Van drie weken is het volgende gegeven:  

• week 1 
Klanten kunnen tegen de normale prijs geschrapte aardappels kopen. 

• week 2 
Jos heeft de aardappels in de aanbieding; klanten kunnen geschrapte aardappels kopen tegen 
een lagere prijs dan die in week 1. 

• week 3 
Jos heeft een nieuwe schrapmachine gekocht en in gebruik genomen waardoor zijn totale 
constante kosten € 50 per week hoger worden. De prijs van geschrapte aardappels is nu 
weer gelijk aan die in week 1. 
 
 Open de spreadsheet. 

2p 23  Bepaal in tabblad week 1 de maximale totale winst van Jos in week 1. Vermeld het bedrag 
van deze winst en de daarbij behorende afzet. Laat zien welk getal de winst voorstelt en 
welk getal de afzet. 

2p 24  Is in week 2 de maximale totale winst die Jos kan maken, groter dan, kleiner dan of gelijk 
aan die in week 1? Hoe blijkt dat in tabblad week 2? 

2p 25  Bepaal in tabblad week 3 bij welke hoeveelheid geschrapte aardappels het break-evenpunt 
ligt bij de nieuwe schrapmachine. Vermeld die hoeveelheid. 
 
 Sluit het werkblad af zodat je weer in het openingsscherm komt. 
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H-ec1_comp-o 9 Lees verder 

Opgave 10 
 
 
Bij deze opgave hoort de map Werkloosheid. 
 
Werkloosheid in beeld 
 
 Open de Video. 

1p 26  Hoe blijkt uit de video dat er in Nederland in maart 2003 onder andere sprake was van 
conjunctuurwerkloosheid? Vermeld één videofragment. 

1p 27  Hoe blijkt uit de video dat minister De Geus ook een structurele oorzaak zag van de 
werkloosheid in Nederland? Vermeld één videofragment. 

2p 28  Hoe groot is volgens de video bij benadering de omvang van de beroepsbevolking in 
Nederland in december 2004? Vermeld ook de berekening. 
 
Volgens minister De Geus hebben beide sociale partners (werkgevers en werknemers) 
belang bij loonmatiging.  

2p 29  Leg uit welk belang werkgevers hebben bij loonmatiging. 
2p 30  Leg uit welk belang werknemers hebben bij loonmatiging. 

 
De economische ontwikkeling in Nederland in 2002 was een voorbode van de oplopende 
werkloosheid in 2003. Dat blijkt onder andere uit de ontwikkeling van de productie in de 
Nederlandse industrie. 
 
 Open de Spreadsheet productie. 

2p 31  Maak met de Wizard grafieken een grafiek die de ontwikkeling van de industriële productie 
in 2002 laat zien. Werk de volgende stappen uit (als het fout gaat, klik dan op de knop 
Annuleren en begin opnieuw): 

• Selecteer de gegevensreeks die je gaat gebruiken en klik op Wizard grafieken. 
• Kies grafiektype Kolom of grafiektype Lijn. 
• Klik twee keer op de knop Volgende zodat het scherm Grafiekopties verschijnt: 
▬ vul een titel voor de grafiek in; 
▬ benoem de X-as (tijd-as); 
▬  benoem de Y-as (waarde-as). 

• Klik op de knop Volgende, kies voor Als een nieuw blad en voltooi de grafiek. 
 Sla het resultaat op in de examenmap als examennummer_vr31, dus bijvoorbeeld 078_vr31 

indien 078 je examennummer is. 
 
 Sluit het werkblad af zodat je weer in het openingsscherm komt. Controleer of je resultaten 

zijn opgeslagen door op de knop Controleren te klikken. 
 
 Lever je resultaten in door op de knop Inleveren en afsluiten te klikken. 

 
 Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
13.30 - 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 9 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
Help, de inflatie neemt toe! 
De Nederlandse economie liet in 2001 een relatief hoog inflatieniveau zien. Sommigen 
schreven dat vooral toe aan de forse verlaging van de inkomstenbelasting per 
1 januari 2001. Ook op andere terreinen bleek de overheid veroorzaker van inflatie te zijn. 
De consumentenprijsindex (CPI) steeg in 2001 namelijk ook door de verhoging van de 
BTW en de verhoging van de milieuheffing op aardgas en elektriciteit. 
 

consumentenprijsindex (CPI) in Nederland 
jaar CPI (1999 = 100) 
2000 102,6 
2001 107,2 
2002 111,0 
2003 113,7 

 
1p 1  Hoeveel procent bedroeg de inflatie in Nederland in 2000? 

 
2p 2  Noem twee nadelen van inflatie. Geef bij elk genoemd nadeel een toelichting. 

 
Economen maken onderscheid tussen bestedingsinflatie en kosteninflatie. 

1p 3  Welke zin wijst er op dat er in 2001 onder andere sprake kan zijn geweest van 
bestedingsinflatie?  
 
Hieronder staan drie ontwikkelingen die invloed hebben op kosteninflatie: 
1 Ondernemers passen in Nederland diepte-investeringen toe waardoor de 
arbeidsproductiviteit stijgt. 
2 De koers van de euro ten opzichte van de dollar en de yen stijgt. 
3 De Nederlandse overheid verhoogt de sociale premies. 

2p 4  Kies één van deze ontwikkelingen en leg uit of daardoor de kosteninflatie in Nederland 
toeneemt of afneemt. 
 
 
 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
Protest tegen BTW-verhoging op drinkwater 
Op 1 januari 1999 werd de BTW op drinkwater verhoogd van 6% naar 17,5%. Er ging een 
storm van protest door het land. De protesterende Nederlanders stelden dat drinkwater een 
eerste levensbehoefte is en dus onder het lage BTW-tarief moest blijven vallen. De kritiek 
had resultaat, want per 1 januari 2000 werd drinkwater weer onder het 6% BTW-tarief 
gebracht. Wel voerde de overheid toen een speciale belasting in van € 0,10 per kubieke 
meter (m3) drinkwater.  
 

tarieven waterleidingmaatschappij Wabemij 
 1998 1999 2000 
vastrecht* per jaar (exclusief BTW) € 27 € 27 € 30 
waterprijs per m3 (exclusief BTW) € 0,90 € 0,93 € 1,10 
waterbelasting per m3 (exclusief BTW) − − € 0,10 
BTW-tarief** 6% 17,5% 6% 
jaarverbruik drinkwater gemiddeld gezin 200 m3 200 m3 200 m3 
* bedrag dat voor water betaald moet worden ongeacht het verbruik 
** BTW wordt geheven over alle voorafgaande bedragen. 

 
2p 5  Bereken het bedrag dat een gemiddeld gezin over 2000 voor het verbruik van drinkwater 

moest betalen. 
 
De veranderingen van de belastingen in 2000 leverde een gemiddeld gezin voordeel op.  

2p 6  Bereken het bedrag dat een gemiddeld gezin over 2000 voor het verbruik van drinkwater 
had moeten betalen als in 2000 de belasting van 1999 van toepassing was geweest. 
 

2p 7  Wordt het argument van de protesterende Nederlanders om drinkwater onder het lage 
BTW-tarief te laten vallen door tabel 2 bevestigd of tegengesproken? Verklaar het 
antwoord. 
 
 
 

tabel 2 
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Opgave 3 
 
 
Politiek paait paupers 
In een West-Europees land zijn binnenkort parlementsverkiezingen. De politieke partijen 
zijn op verkiezingstournee en zij bezoeken daarbij onder andere de armste regio’s. Daar 
proberen zij stemmen te winnen met beloftes op het gebied van de inkomensontwikkeling. 
Daarbij spelen de gegevens over de personele inkomensverdeling in dit land een rol (zie 
figuur 1 en tabel 3).  
 

 
 

inkomensaandelen in 2002 
armste 20% 5% 
op één na armste 20% 15% 
middengroep 20% 
op één na rijkste 20% 25% 
rijkste 20% 35% 

 
1p 8  Zijn de inkomens in dit land tussen 1998 en 2002 genivelleerd of gedenivelleerd? Verklaar 

het antwoord. 
 

2p 9  Teken op de uitwerkbijlage bij deze vraag de Lorenzcurve van de personele 
inkomensverdeling van 2002. 
 
Hieronder staan enkele programmapunten van de politieke partijen: 

• het vergroten van de progressie in de inkomstenbelasting; 
• het uitbreiden van het aantal aftrekposten bij de inkomstenbelasting voor alle 

belastingbetalers; 
• het verhogen van de door de overheid betaalde overdrachtsinkomens; 
• het verlengen van de eerste schijf bij de inkomstenbelasting. 

Twee van deze programmapunten zouden in Nederland een nivellerende invloed op de 
secundaire personele inkomensverdeling hebben. 

2p 10  Welke twee programmapunten zijn dat? 
 
 
 

figuur 1 
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tabel 3 
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Opgave 4 
 
 
Voer voor vissen 
Een fabrikant van hengelsportartikelen brengt een geheel nieuw soort visaas op de markt. In 
een promotiecampagne zegt de fabrikant dat met zijn nieuwe aas aanzienlijk meer vissen 
gevangen kunnen worden dan met het gebruikelijke aas. De opbrengsten en kosten van dit 
product zijn weergegeven in figuur 2. 
 

4p 11  Neem de onderstaande cijfers 1 tot en met 4 over en schrijf op basis van figuur 2 de 
ontbrekende getallen er achter. 
1 De omzet bij 3.000 kilo aas bedraagt .... 
2 De totale constante kosten bedragen ....   
3 De break-evenafzet bedraagt .... 
4 De totale winst bij 6.000 kilo aas bedraagt .... 
 

1p 12  Bereken tegen welke prijs per kilo het nieuwe aas wordt verkocht. 
 
Nadat het aas op de markt is gebracht, besluit de overheid dat de fabrikant van het aas een 
milieuheffing moet gaan betalen. De milieuheffing bedraagt € 5 per kilo aas. De fabrikant 
berekent deze heffing niet door aan zijn klanten. 

2p 13  In welke van de grafieken in figuur 3 is deze milieuheffing correct verwerkt? 
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Tollen op de weg 
Op een autoweg ontstaan voortdurend files voor een brug. De beheerder van de weg, de 
provinciale overheid, overweegt voor het gebruik van de brug tol te gaan heffen. De 
bedoeling van de tol is, de lengte van de file met 75% te verminderen. Een 
onderzoeksbureau verstrekt de wegbeheerder de gegevens in tabel 4 en figuur 4. De daarin 
beschreven situatie heeft betrekking op een normale werkdag. De opbrengst van de tol is 
juist voldoende om alle kosten in verband met de tolheffing te dekken.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1p 14  Toon aan dat bij een verdubbeling van het aantal auto’s dat de brug gebruikt, de lengte van 
de file meer dan verdubbelt.  
 

2p 15  Bereken de totale tolopbrengst bij een toltarief van € 2,5. 
 
Zonder tolheffing zou de lengte van de file 8 kilometer zijn. 

2p 16  Welk toltarief zou de wegbeheerder moeten vaststellen om zijn doel te bereiken? Verklaar 
het antwoord. 
 
Hieronder staan enkele uitspraken in verband met de tol: 
uitspraak 1 
Bij tolheffing betaalt de automobilist voor het gebruik van de brug, wat voor de 
automobilist een negatief extern effect oplevert. 
uitspraak 2 
Bij een toltarief van € 4,0 is er bij de brug geen file meer, waardoor de brug niet langer een 
schaars goed is. 
uitspraak 3 
Door de invoering van de tolheffing wordt het gebruik van de brug een collectief goed.  

2p 17  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

aantal auto’s 
dat per dag de 
brug gebruikt 

kilometer 
file 

40.000  1 
60.000  2 
80.000  3 

100.000  4 
120.000  5 
140.000  6 
160.000  7 
180.000  8 

tabel 4 figuur 4 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lengte file (kilometers)

toltarief
(€)

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

verband tussen het toltarief en de
lengte van de file
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Opgave 6 
 
 
Blijft geld wel rollen? 
In 1960 bedroeg de totale geldhoeveelheid in Nederland € 5,129 miljard. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw gingen overheid en bedrijfsleven er massaal toe over de 
salarissen giraal te betalen. De Nederlandsche Bank (DNB) juichte dat toe: het 
betalingsverkeer zou goedkoper en veiliger worden. DNB vond dat belangrijk, omdat het 
betalingsverkeer een steeds grotere omvang kreeg: in 2000 was de totale geldhoeveelheid in 
Nederland 24 keer zo groot als in 1960. Volgens DNB zal dankzij de ontwikkeling van de 
computertechniek de opmars van moderne betaalvormen zoals chippen en pinnen de 
komende jaren verder doorgaan.  
 

 
 

1p 18  Hoe blijkt uit figuur 5 dat overheid en bedrijfsleven in de jaren zeventig de salarissen 
massaal giraal gingen betalen? 
 

2p 19  Bereken de girale geldhoeveelheid in 2000. 
 

2p 20  Wat zal er in de toekomst volgens DNB gebeuren met het aandeel van het girale geld in de 
totale geldhoeveelheid? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

figuur 5 
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Opgave 7 
 
 
uit een krant (maart 2002): 
Vrouwen kom terug! 
“Werkt u? Nee? En zou u willen werken?”, vraagt Tanja aan de winkelende Els. “Jawel, 
maar ik dacht, dat ze me na al die jaren toch niet meer konden gebruiken en dus heb ik geen 
moeite gedaan een baan te krijgen”, antwoordt de 52-jarige huisvrouw Els. Nu de kinderen 
de deur uit zijn, heeft Els tijd over. Voordat ze kinderen kreeg, heeft Els als 
verpleegkundige gewerkt. Volgens Tanja zou Els zo weer aan de slag kunnen, als ze dat zou 
willen. 
Tanja maakt deel uit van een Kom terug!-wervingsteam. Met deze teams, die naar markten 
en winkelcentra gaan om vrouwen aan te spreken, probeert de overheid vrouwen zoals Els 
te bewegen weer te gaan werken. De arbeidsmarkt is krap en ondanks de toegenomen 
arbeidsparticipatie van vrouwen bestaan er met name in de zorg en in het onderwijs grote 
personeelstekorten. 
 

geregistreerde werkloosheid 
jaar mannen vrouwen 
1999 115.000 106.000 
2001 77.000 69.000 

 

 
Met de Kom terug!-wervingsteams richt de overheid zich op de ...(1)... van de arbeidsmarkt. 
Als Els weer als verpleegkundige aan de slag gaat, neemt de ...(2)... af en groeit de ...(3)... 
in Nederland. 

2p 21  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) aanbodzijde / vraagzijde 
bij (2) frictiewerkloosheid / structuurwerkloosheid / verborgen werkloosheid 
bij (3) beroepsgeschikte bevolking / beroepsbevolking 
 

2p 22  Is volgens figuur 6 tussen 1999 en 2001 de vrouwelijke beroepsbevolking in personen 
groter of kleiner geworden? Verklaar het antwoord. 
 
Volgens tabel 5 is het aantal werkloze mannen in 2001 groter dan het aantal werkloze 
vrouwen.  

2p 23  Is het werkloosheidspercentage bij mannen in 2001 groter of kleiner dan dat bij vrouwen? 
Verklaar het antwoord. 
 
 

tabel 5 

figuur 6 

niet-beroepsbevolking

beroepsbevolking

Legenda:

totaal
5,26 miljoen

totaal
5,33 miljoen

totaal
5,40 miljoen

totaal
5,47 miljoen

vrouwelijke
bevolking van

15-64 jaar

arbeidsdeelname mannen en vrouwen
in 1999 en 2001

mannelijke
bevolking van

15-64 jaar

52%48%48% 54%46%46%
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Opgave 8 
 
 
uit een krant (juni 2001): 
Het ‘warmste’ ijs ter wereld 
Ben and Jerry’s ijs is mateloos populair. Het is namelijk erg lekker, doordat er veel verse 
ingrediënten in zijn verwerkt. Het is echter niet goedkoop: een halve liter kost al gauw vijf 
euro. Dat komt volgens de makers doordat het ijs op een maatschappelijk verantwoorde 
manier wordt geproduceerd. Zij wijzen in dat verband op de volgende aspecten: 
1 een deel van de winst wordt geïnvesteerd in Greystone Bakery waar daklozen werk wordt 
geboden; 
2 ingrediënten zoals melk, noten en fruit komen van leveranciers die milieuvriendelijk 
produceren; 
3 de Ben and Jerry’s ijswinkels maken gebruik van stroom uit zonne- en windenergie. 
Een klant koopt dus niet alleen een lekker ijsje, maar ook ‘een warm gevoel’.  
 
De makers van Ben and Jerry’s ijs vinden duurzame economische ontwikkeling belangrijk. 

2p 24  Uit welk(e) van de drie genoemde aspecten blijkt dat? Verklaar het antwoord. 
 

2p 25  Leg uit dat de reële consumptie van goederen kan dalen als alle bedrijven op een 
maatschappelijk verantwoorde manier zouden gaan produceren. 
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Sein op rood 
Na jaren van dalende werkloosheid kwam in maart 2002 de kentering: de voor het seizoen 
gecorrigeerde werkloosheid begon weer te groeien. Economen waren het er over eens, dat 
die groei voor een deel werd verklaard door een toename van de beroepsbevolking en voor 
een deel door een afname van de vraag naar arbeid. Zij waren het echter niet helemaal eens 
over de oorzaken van die afnemende vraag naar arbeid. Een econoom van de 
werkgeversorganisatie stelde, dat die afname vooral structurele oorzaken had. Een econoom 
van de vakbond was van mening, dat die afname vooral conjuncturele oorzaken had.  
 

tabel 6 
geregistreerde werkloosheid eerste kwartaal 

(personen, niet voor seizoen gecorrigeerd) 
jaar januari februari maart 
2000 201.000 217.000 201.000 
2001 184.000 176.000 155.000 
2002 152.000 161.000 167.000 

 
tabel 8 

consumentenvertrouwen en koopbereidheid 
(saldo positieve en negatieve verwachtingen) 

maand consumenten-
vertrouwen 

koopbereidheid 

maart 2000 25  23  
maart 2001 5  18  
maart 2002 −9  2  
juni 2002 −21  −9  

tabel 7 
geregistreerde werkloosheid 

(jaargemiddelde) 
jaar personen % beroepsbevolking 
2000 188.000 2,6  
2001 146.000 2,0  
2002 161.000 2,2  

 
tabel 9 

index arbeidskosten per eenheid product 
jaar Europese Unie Nederland 
2000 100  99,3  
2001 100  102,8  
2002 100  103,2  

 
 

 
De werkloosheidscijfers in tabel 6 zijn niet voor het seizoen gecorrigeerd. Toch kan uit die 
tabel worden geconcludeerd dat de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid in maart 
2002 weer begint te groeien. 

2p 26  Welke van de onderstaande uitspraken is in dit verband juist? 
uitspraak 1 
De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid begint in maart 2002 weer te groeien want 
de werkloosheid in maart 2002 is hoger dan in januari en februari 2002. 
uitspraak 2 
De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid begint in maart 2002 weer te groeien want 
de werkloosheid in maart 2002 is hoger dan in maart een jaar eerder, terwijl die in februari 
en januari nog lager lag dan een jaar eerder. 
 

2p 27  Welke tabel zal de econoom van de werkgeversorganisatie gebruiken om zijn stelling te 
ondersteunen? Beschrijf de redenering van deze econoom. 
 

2p 28  Welke tabel zal de econoom van de vakbonden gebruiken om zijn mening te ondersteunen? 
Beschrijf de redenering van deze econoom. 
 
 

tabellen 6 tot 
en met 9 
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Zorgen om de dollarkoers 
De familie Jansen is van plan een vakantie te boeken in de Verenigde Staten van Amerika 
(VS). Zo’n vakantie kost veel geld en daarom volgt de familie met grote belangstelling de 
ontwikkeling van de dollarkoers. In een krant staan op een dag de onderstaande berichten 
en de familie vraagt zich bezorgd af wat die voor gevolgen hebben voor de dollarkoers. 
 
tekort lopende rekening VS 
De lopende rekening van de 
betalingsbalans van de Verenigde 
Staten van Amerika laat al jaren een 
fors en groeiend tekort zien. 
 
afnemende groei VS 
De Amerikaanse overheid maakt zich 
zorgen over de afnemende 
economische groei in het land. 
 
 
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de VS kan tot gevolg hebben 
dat op de valutamarkt het aanbod van dollars ...(1)... is dan de vraag naar dollars waardoor 
de koers van de dollar ten opzichte van de euro zal ...(2)... en een vakantie in de VS ...(3)... 
zal worden.  

2p 29  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) groter / kleiner 
bij (2) dalen / stijgen 
bij (3) duurder / goedkoper 
 
De ontwikkeling van de rente in de VS leidt via een kleinere ...(1)... door de VS tot een 
daling van de dollarkoers. De lagere dollarkoers maakt de export van de VS ...(2)..., zodat 
de Amerikaanse bedrijven ...(3)... kunnen exporteren, waardoor de daling van de 
dollarkoers wordt ...(4).... 

2p 30  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) kapitaalexport / kapitaalimport 
bij (2) duurder / goedkoper 
bij (3) meer / minder  
bij (4) afgeremd / versterkt 
 

Einde 

figuur 7 
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 Uitwerkbijlage bij vraag 9 

Examen HAVO 2004 
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Tijdvak 2
Woensdag 23 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Gaat de FNV met de markt mee? 
Uit onderstaande twee krantenartikelen uit 2002 blijkt hoe de Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (FNV), de grootste werknemersorganisatie, op ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt kan reageren. 
 

De FNV ziet zich genoodzaakt de lonen 
van het eigen hoger personeel tussentijds 
met meer dan 10% te verhogen. Hoger 
personeel in dienst van de vakbond nam 
tot nu toe steeds genoegen met een lagere 
loonstijging dan hoger personeel in het 
bedrijfsleven. Een woordvoerder van de 
FNV stelt: “Onze werknemers hebben 
dezelfde rechten als andere werknemers. 
Deze loonsverhoging is een noodzakelijke 
aanpassing aan de gewijzigde situatie op 
de arbeidsmarkt.” 

De FNV heeft scherpe kritiek op de 
enorme stijging van de beloning van 
topfunctionarissen in het bedrijfsleven. 
Een woordvoerder van de FNV stelt: “Als 
dit zo doorgaat, zullen wij in het belang 
van onze leden de looneisen bij de 
komende CAO-onderhandelingen flink 
verhogen.” 

 
 
 
 

 
2p 1  In welk krantenartikel is de FNV zelf actief aan de vraagkant van de arbeidsmarkt? Verklaar het 

antwoord. 
2p 2  Wijst artikel 1 op een verruiming of op een verkrapping van de arbeidsmarkt voor hoger 

personeel? Verklaar het antwoord. 
2p 3  Uit welk artikel blijkt, dat de FNV wil voorkomen dat de inkomens te sterk denivelleren? 

Verklaar het antwoord. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Profiteren alleen de hoge inkomens?  
De Senaat van de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft het plan van president Bush 
goedgekeurd om in de periode tot 2011 de belastingen te verlagen met $ 1.700 miljard. 
Dit belastingvoordeel wordt als volgt verdeeld over de 180 miljoen inkomenstrekkers in de VS. 
Eenderde van de $ 1.700 miljard belastingverlaging gaat naar inkomenstrekkers met een bruto 
jaarinkomen van meer dan $ 375.000. Deze groep topinkomens omvat 1 procent van de 
inkomenstrekkers. Ook de inkomenstrekkers met een bruto jaarinkomen tussen $ 72.000 en 
$ 375.000 krijgen eenderde deel van de belastingverlaging. Deze groep middeninkomens omvat 
19 procent van de inkomenstrekkers. De rest van de belastingverlaging is voor de 
inkomenstrekkers met de laagste inkomens.  
 
Vooraanstaande economen reageren verdeeld op de plannen tot belastingverlaging van Bush. 
Voorstanders beweren dat het plan van Bush in de periode tot 2011 maar liefst 1,6 miljoen 
banen zal scheppen, waardoor de werkloosheid daalt tot 4,6 procent van de beroepsbevolking.  
 
Tegenstanders beweren dat het plan van Bush tot vergroting van de inkomensverschillen leidt 
en te laat komt om een recessie te voorkomen. Deze economen vrezen dat de conjuncturele 
gevolgen van het belastingplan van Bush te lang op zich laten wachten. Daardoor kan het 
anti-cyclische begrotingsbeleid dat zij wensen, zelfs worden tegengewerkt. 
 

2p 4  Bereken de totale belastingverlaging tot 2011 per inkomenstrekker uit de groep met de laagste 
inkomens volgens het plan van Bush (afgerond op hele dollars).  

2p 5  Leg uit hoe een belastingverlaging tot daling van de conjunctuurwerkloosheid kan leiden. 
2p 6  Leg uit hoe een belastingverlaging tot daling van de structuurwerkloosheid kan leiden. 
2p 7  Werkt het plan van Bush anti-cyclisch voor de conjunctuur, als de conjuncturele gevolgen 

merkbaar worden tijdens een hoogconjunctuur? Verklaar het antwoord. 

artikel 1 artikel 2 
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uit een krant: 
Kritiek op Europese aardappelmarkt  
De World Trade Organization (WTO) dringt voortdurend aan op afschaffing van de 
handelsbelemmeringen in de wereld. Deze handelsbelemmeringen gaan ten koste van de 
vrijhandel die de WTO propageert. Door het ontstaan van handelsblokken in diverse 
werelddelen is het aantal handelsbelemmeringen in de wereld toegenomen. Zo heeft de WTO 
onlangs kritiek gegeven op de handelsbelemmeringen die door Europa op de Europese 
aardappelmarkt zijn ingesteld. 
 
Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is een grote stap gezet 
in het economische integratieproces in Europa. Een kenmerk van een economische unie is het 
gemeenschappelijke buitentarief: alle lidstaten hanteren dezelfde invoertarieven ten opzichte 
van andere landen. 

2p 8  Noem twee andere kenmerken van een economische unie. 
 
Onderstaand vraag- en aanbodmodel geeft de uitgangssituatie weer op de Europese 
aardappelmarkt. Door Europese invoertarieven worden de buiten Europa geproduceerde 
aardappelen van deze markt geweerd.    

2p 9  Bereken de totale aardappelomzet op de Europese aardappelmarkt in de uitgangssituatie. 
 
Stel dat door een mislukte oogst de aardappelprijs op de Europese aardappelmarkt op een 
gegeven moment stijgt naar € 180 per ton. 

2p 10  Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar aardappelen op de Europese aardappelmarkt bij 
deze prijsstijging. 
 
Stel dat de handelsbelemmeringen, die in de uitgangssituatie op de aardappelmarkt gelden, 
worden opgeheven. 

2p 11  Verschuift de aanbodfunctie in figuur 1 hierdoor naar linksboven of naar rechtsonder? Verklaar 
het antwoord. 
 
 

figuur 1 
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Stel je de volgende situatie voor:  
Je bent werkzaam op de voorlichtingsafdeling van een verzekeringsmaatschappij. Om een 
individuele pensioenverzekering aan te prijzen, is op de website van jouw werkgever de 
volgende tekst gezet: 
 
Een goed pensioen is geen overbodige luxe. De overheid geeft personen van 65 jaar en ouder 
slechts een AOW-uitkering op minimumniveau en bovendien wordt de koopkracht van de 
AOW-uitkering steeds verder bedreigd. 
 
Via een e-mail krijg je van mevrouw Hoffer (een potentiële klant) de volgende vragen 
voorgelegd: “Met belangstelling las ik op de website van uw bedrijf over de 
pensioenverzekeringen die u aanbiedt. Graag zou ik wat meer willen weten over de 
kwetsbaarheid van de AOW-uitkering. Zaait u onnodig paniek of is de bedreiging van de  
AOW-uitkering reëel? Is het echt noodzakelijk een verzekering af te sluiten voor een 
aanvullend pensioen?” 
 
Jij krijgt de opdracht een brief te schrijven als reactie op de e-mail van mevrouw Hoffer. Na 
overleg met een econoom van het verzekeringsbedrijf waar jij werkt, wordt besloten een aantal 
aspecten te verwerken in je brief. 
 
De brief begint als volgt: 
“Geachte mevrouw Hoffer, 
Hierbij reageer ik op de e-mail die u onlangs naar onze verzekeringsmaatschappij heeft 
gestuurd. Ik wil u wijzen op de kwetsbaarheid van een oudedagsvoorziening die uitsluitend 
bestaat uit een AOW-uitkering.” 
 

6p 12  Schrijf het vervolg van de brief. 
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a De wijze waarop in Nederland de AOW-uitkeringen worden gefinancierd. 
b De bedreiging van de AOW-uitkeringen in de toekomst door de vergrijzing van de bevolking. 
 
Daarnaast moet in de brief naar keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde komen. 
Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 de oorzaak waardoor de premies voor een pensioenvoorziening gefinancierd volgens het 
kapitaaldekkingsstelsel (een kenmerk van de pensioenvoorziening die jouw bedrijf aanbiedt) 
lager kunnen zijn dan bij financiering volgens het omslagstelsel; 
2 het voordeel van een pensioenvoorziening met een waardevaste uitkering (één van de 
producten die jouw bedrijf aanbiedt); 
3 het voordeel van een pensioenvoorziening met een welvaartsvaste uitkering (één van de 
producten die jouw bedrijf aanbiedt); 
4 het belastingvoordeel dat ontstaat wanneer het huidige marginale tarief voor de 
inkomstenbelasting hoger is dan het marginale tarief bij uitkering van het pensioen (de premie 
voor de pensioenverzekering is, onder bepaalde voorwaarden, een belastingaftrekpost). 
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant (mei 2002): 
Euro krabbelt op 
Na maanden kwakkelen steeg de euro deze 
maand naar een koers van ruim 
93 dollarcent. De euro steeg deels op eigen 
kracht en deels dankzij een verzwakking van 
de dollar. Uit zorg over het enorme 
handelstekort met Europa en het uitblijven 
van het economische herstel in de Verenigde 
Staten van Amerika (VS), trokken beleggers 
zich massaal terug uit Amerikaanse 
aandelen en zochten een veilig heenkomen 
in Europese aandelen. Ook houden 
beleggers er rekening mee, dat de Europese 
Centrale Bank (ECB) in juni de rente 
verhoogt. Aanleiding voor deze verhoging is 
de aanhoudend hoge inflatie en de 
voorzichtig aantrekkende economische groei 
in het eurogebied. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2p 13  Is er bij een koersstijging van de euro ten opzichte van de dollar sprake van een appreciatie of 

van een revaluatie van de euro? Verklaar het antwoord. 
2p 14  Leg uit hoe het uitblijven van economisch herstel in de VS voor beleggers aanleiding kan zijn 

om aandelen van Amerikaanse bedrijven te verkopen. 
2p 15  Zal een renteverhoging door de ECB de koersstijging van de euro afremmen of stimuleren? 

Verklaar het antwoord. 
2p 16  Leg uit hoe een koersstijging van de euro de inflatie in het eurogebied kan beperken. 
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Opgave 6  
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. 
In het informatieboekje staan vier statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 
De Nederlandse economie heeft een sterk open karakter. Hierdoor is de handelsquote in 
vergelijking met andere landen hoog. De handelsquote is de optelsom van de importquote en de 
exportquote. 

2p 17  Toon met behulp van een berekening van de handelsquote aan, dat de Nederlandse economie in 
2000 een meer open karakter heeft dan in 1995. 
 
Als een bestedingscategorie in een periode sterker stijgt dan het BBP, kan deze 
bestedingscategorie worden aangemerkt als ‘motor’ van de economische groei. Het BBP is in 
2000 ten opzichte van 1995 met 32,7% gestegen. 

2p 18  Kunnen de overheidsbestedingen in deze periode worden aangemerkt als motor van de 
economische groei? Licht het antwoord toe met behulp van een berekening. 
 
In 2000 hadden bedrijven moeite om aan de vraag naar producten te voldoen. 

2p 19  Welk gegeven ondersteunt deze bewering? Verklaar het antwoord. 
 
Met behulp van de gegevens in de statistieken kan de hoogte van de inflatie worden berekend.  

2p 20  Welke gegevens zijn nodig om de jaarlijkse inflatie in de periode 1995-2000 te berekenen? 
Verklaar het antwoord. 
 
De index van het consumentenvertrouwen kan een beeld geven van de consumptieve 
bestedingen van gezinnen. Een socioloog stelt dat een daling van de index van het 
consumentenvertrouwen in een jaar gepaard gaat met een daling van de volumegroei van de 
consumptieve bestedingen van gezinnen in hetzelfde jaar. 

2p 21  Wordt de stelling van de socioloog door de gegevens in de statistieken voor het jaar 1999 
bevestigd? Verklaar het antwoord. 
 
 
 
Opgave 7 
 
 
uit een krant: 
Inflatie door de telefoon 
In de eerste maanden van 2001 is de inflatie in Nederland gestegen. President Wellink van De 
Nederlandsche Bank (DNB) verwachtte al in het begin van 2001 dat de stijging van de 
consumentenprijsindex (CPI) in 2001 boven de 4,5% zou uitkomen. Een van de oorzaken van 
de toenemende inflatie is de stijging van de tarieven voor mobiele telefonie. 
De grote telecombedrijven hebben begin 2001 hun tarieven fors verhoogd, voor bepaalde 
diensten zelfs met tientallen procenten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
zijn in 2001 de telecommunicatiediensten 18% duurder geworden en de overige goederen en 
diensten 4,2%. Ook heeft het CBS naar aanleiding van een nieuw budgetonderzoek de 
wegingsfactor van telecommunicatiediensten bij de berekening van de consumentenprijsindex 
(CPI) in 2001 verhoogd tot 3%.  
 

2p 22  Leg uit hoe het resultaat van een budgetonderzoek voor het CBS aanleiding kan zijn de 
wegingsfactor van telecommunicatiediensten te verhogen. 

2p 23  Toon met behulp van een berekening aan dat de stijging van de CPI in 2001 volgens het CBS 
ook boven de 4,5% ligt. 
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Opgave 8 
 
 
Vitaminen voor de Nieuw-Zeelandse economie 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw produceert en exporteert Nieuw-Zeeland met 
wisselend succes kiwi’s. Europa is één van de belangrijkste afnemers op de wereldmarkt van 
deze vitaminerijke vrucht. In de jaren zeventig krijgen de Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten te 
maken met toenemende concurrentie op de wereldmarkt. Daarnaast wordt in Nieuw-Zeeland het 
protest tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de 
kiwiproductie steeds sterker. De Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten besluiten hierop de 
krachten te bundelen. Met steun van de Nieuw-Zeelandse overheid richten de kiwiproducenten 
een nieuwe onderneming op met de naam Zespri. Zespri probeert de buitenlandse concurrentie 
te beperken door een nieuw soort kiwi te ontwikkelen: de Zespri Gold. Om het imago van 
Nieuw-Zeelandse kiwi’s in binnen- en buitenland te verbeteren, stelt Zespri hoge eisen aan de 
kwaliteit van de Zespri Gold en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de 
kiwiproductie afgeremd. Dit heeft echter tot gevolg dat de productie van de Zespri Gold 
arbeidsintensiever is dan de vroegere kiwiproductie. De Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten 
schakelen massaal over op de productie van de Zespri Gold. De kiwiproducenten verkopen de 
geproduceerde Zespri Gold kiwi’s aan de nieuwe onderneming Zespri. De winst van Zespri 
wordt onder de kiwiproducenten verdeeld. 
  
Hieronder staan drie mogelijke doelstellingen van Zespri: 
1 Het bevorderen van een duurzame productiewijze van kiwi’s. 
2 Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de ontvangstenkant van de lopende rekening van 
de betalingsbalans van Nieuw-Zeeland. 
3 Een zo groot mogelijke winst in het introductiejaar van de Zespri Gold. 
 
De directie van Zespri moet een beslissing nemen over de prijs van de Zespri Gold in het 
introductiejaar in Europa. Stel dat een keuze moet worden gemaakt uit twee prijzen:  
€ 0,50 of € 0,60 per kilogram. 
 
De variabele kosten van Zespri bestaan uitsluitend uit inkoopkosten van de Zespri Gold en 
bedragen € 0,25 per kilogram. De totale constante kosten van Zespri bedragen € 4 miljoen per 
jaar. Verder geldt het volgende verband tussen prijs en afzet in Europa van de Zespri Gold in 
het introductiejaar: 
 
Qv = 80 − 100P 
 
De symbolen hebben de volgende betekenis: 
Qv = de naar Europa geëxporteerde hoeveelheid in miljoenen kilogrammen 
P = de prijs in euro’s per kilogram 
 

2p 24  Citeer de zin waaruit blijkt dat het nastreven van doelstelling 1 tot hogere inkoopkosten voor 
Zespri kan leiden. Verklaar het antwoord. 

2p 25  Toon met behulp van een berekening aan dat Zespri doelstelling 2 beter bereikt bij een prijs van 
€ 0,50 per kilogram dan bij een prijs van € 0,60 per kilogram. 

2p 26  Welke prijs moet Zespri kiezen als doelstelling 3 wordt nagestreefd: € 0,50 of € 0,60 per 
kilogram? Licht het antwoord toe met een berekening. 
 
Een marketingdeskundige adviseert Zespri om een introductieprijs te kiezen die lager ligt dan 
bij het nastreven van doelstelling 3. Volgens deze deskundige is deze lagere prijs noodzakelijk 
om maximale winst op lange termijn te realiseren. 

2p 27  Geef een verklaring voor het advies van de marketingdeskundige. 
 

Einde 

Pagina: 839Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-20b  Begin 

Informatieboekje 

ec
on

om
ie

 1
,2 20 04

Tijdvak 2
Woensdag 23 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

   

Pagina: 840Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-20b 2 Lees verder 

 
 
Bestedingen en het BBP* 
 

 eenheid 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
   

Consumptieve bestedingen   
-gezinnen miljoenen euro’s 148.237 157.063 164.995 175.974 187.417 199.879 
-overheid miljoenen euro’s 72.624 72.861 76.420 80.442 85.759 91.189 

   
Bruto Investeringen   
-bedrijven miljoenen euro’s 54.462 57.177 62.851 68.224 73.128 77.749 
-overheid miljoenen euro’s 8.958 9.862 9.668 10.370 11.389 12.741 
   
Handel met het buitenland   
-uitvoer miljoenen euro’s 173.626 182.459 203.846 215.890 226.304 269.646 
-invoer miljoenen euro’s 155.673 164.363 184.055 196.706 210.333 250.115 

   
Bruto Binnenlands Product 
(BBP*) 

miljoenen euro’s 302.234 315.059 333.725 354.194 373.664 401.089 

 
*Het BBP wordt in deze opgave gelijkgesteld aan het nationaal inkomen. 
 
 
Volume-ontwikkelingen 
 

 eenheid 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
        

Bruto Binnenlands Product indexcijfer 100,0 103,0 107,0 111,6 115,9 119,9 
 
Consumptieve bestedingen 
gezinnen 

 
 
indexcijfer 

 
 

100,0 

 
 

104,0 

 
 

107,2 

 
 

112,5 

 
 

117,4

 
 

121,5 
        
Bruto Binnenlands Product %-mutaties* 2,3 3,0 3,9 4,3 3,8 3,5 
 
Consumptieve bestedingen 
gezinnen  

 
 
%-mutaties* 

 
 

1,8 

 
 

4,0 

 
 

3,1 

 
 

4,9 

 
 

4,4 

 
 

3,5 
 
*ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 

statistiek 1 

statistiek 2 
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Mutaties voorraden bij bedrijven (in miljoenen euro’s, ten opzichte van het voorafgaande jaar) 

 
Index consumentenvertrouwen* (jaargemiddelden)      

*De index van het consumentenvertrouwen is door het CBS berekend op basis van de 
resultaten van een enquête onder consumenten over hun financiële situatie en hun 
toekomstverwachtingen. Een positieve waarde van de index betekent dat de 
meerderheid van de consumenten vertrouwen heeft in een gunstige ontwikkeling van 
hun economische situatie.     
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Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
Recordgroei Nederlandse economie 
In 1999 en 2000 groeide in Nederland het nationale product bovengemiddeld met circa 
3,5%. In sommige sectoren van de economie ontstond er zelfs gebrek aan personeel. 
Desondanks bleven gemiddeld 280.000 mensen zonder werk. De vakbeweging pleitte voor 
betere reis- en verhuiskostenvergoedingen en voor meer scholing. De werkgevers vonden 
dat er meer ruimte moest komen voor loonverschillen op de arbeidsmarkt. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen conjunctuurwerkloosheid en structuurwerkloosheid. 
Daarnaast wordt ook frictiewerkloosheid onderscheiden. 

2p 1  Is de werkloosheid volgens de vakbeweging conjunctuurwerkloosheid of 
structuurwerkloosheid? Verklaar het antwoord. 

2p 2  Hoe blijkt uit de tekst dat er ook sprake kan zijn van frictiewerkloosheid? Verklaar het 
antwoord. 
 
Het beleid dat de werkgevers voorstonden, kan ertoe leiden dat op sommige deelmarkten 
van de arbeidsmarkt de lonen stijgen en dat op andere deelmarkten van de arbeidsmarkt de 
lonen dalen.  

2p 3  Leg uit dat door loonstijging krapte op de arbeidsmarkt kan afnemen. 
2p 4  Leg uit dat door loondaling de werkloosheid kan afnemen. 

 
 
 

Pagina: 844Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300011  24 3 Lees verder 

Opgave 2 
 
 
Verkoop auto’s in de achteruit 
De branchevereniging RAI publiceerde in mei 2001 een overzicht van het aantal verkochte 
auto’s in Nederland in het eerste kwartaal van 2001 (tabel 1). Voor de sterk gedaalde 
verkopen vergeleken met het eerste kwartaal 2000 gaf de RAI meerdere verklaringen: 

• Het jaar 2000 was een jaar met uitzonderlijk hoge autoverkopen; het kan dan moeilijk nog 
beter. 

• In 2001 nam het consumentenvertrouwen af en zijn particuliere autokopers de aanschaf van 
een nieuwe auto gaan uitstellen. 

• Per 1 januari 2001 is het BTW-tarief op auto’s verhoogd van 17,5 naar 19 procent. 
 

minder auto’s verkocht dan in eerste kwartaal 2000 
rangorde 

(naar marktaandeel) 
eerste kwartaal 2001 

1ste kwartaal 
2000 

1ste kwartaal 
2001 

merk aantal 
verkochte 
auto’s 

verschil met 
1ste kwartaal 
2000 

1 1 Opel 23.667 -15,0% 
2 2 VW 18.893 -23,4% 
3 3 Renault 15.929 -19,9% 
4 4 Ford 15.420 -12,0% 
5 5 Peugeot 14.623 -16,0% 
… … … … … 
43 43 overige 71 +24,6% 
  totaal 168.719 -19,4% 

 
1p 5  Bereken het procentuele marktaandeel van Opel in het eerste kwartaal van 2001. 

 
2p 6  Bereken het totaal aantal auto’s dat werd verkocht in het eerste kwartaal van 2000. 

 
2p 7  Is het marktaandeel van Opel in het eerste kwartaal van 2001 groter dan, kleiner dan of 

gelijk aan het marktaandeel van Opel in het eerste kwartaal van 2000? Licht het antwoord 
toe. 
 

2p 8  Welk gegeven wijst er op dat de dalende autoverkopen onder andere het gevolg zijn van een 
verslechterende conjunctuur? Verklaar het antwoord. 
 

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 
Gasprijs omhoog 

 
De prijs van aardgas is tussen 1996 en 2002 
vrijwel voortdurend gestegen. Dat heeft 
diverse oorzaken. De energiebedrijven 
passen de prijs van aardgas elk jaar aan de 
ontwikkeling van de olieprijs aan. 
Daarnaast is de gasprijs gestegen door een 
verhoging van het BTW-tarief. Tenslotte 
heeft ook de invoering van de milieuheffing 
op energieverbruik de gasprijs verhoogd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat in 2000 
een gemiddeld gezin 2.200 m3 aardgas 
verbruikte. Uit dat onderzoek bleek verder 
dat de prijselasticiteit van de vraag naar 
aardgas -0,3 bedraagt. 

 
De vraag naar aardgas is ...(1)... hetgeen er op wijst dat aardgas een ...(2)... goed is. 

2p 9  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) prijselastisch / prijsinelastisch 
bij (2) luxe / primair 
 

2p 10  Bereken hoeveel procent de hoeveelheid verbruikt aardgas van een gemiddeld gezin in 2001 
lager is dan in 2000. 
 

2p 11  Bereken het bedrag dat een gemiddeld gezin in 2001 uitgeeft aan aardgas. 
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Opgave 4 
 
 
uit een krant (juli 2001): 
Inflatie groot gevaar 
De werkloosheid in Nederland laat met 155.000 personen een laagterecord zien. 
Tegelijkertijd is de groei van de Nederlandse economie praktisch tot stilstand gekomen. Het 
nationale product groeit dit jaar reëel met slechts 1,5 procent terwijl de inflatie 5 procent 
zal bedragen. In het verleden kon De Nederlandsche Bank (DNB) besluiten de rente te 
verhogen om de inflatie te beteugelen. Tegenwoordig wordt het monetaire beleid echter 
gemaakt door de Europese Centrale Bank (ECB). Die besloot vorige week de rente te 
verlagen. Daar was DNB niet zo blij mee, want zij had liever een verhoging van de rente 
gezien. 
 

1p 12  Met hoeveel procent groeit in 2001 het nationale product nominaal? 
Kies één van de onderstaande antwoorden: 

• ongeveer 1,5 procent 
• ongeveer 3,5 procent 
• ongeveer 5 procent 
• ongeveer 6,5 procent  

 
Hieronder staan enkele economische verschijnselen: 
1 De rente wordt verhoogd. 
2 De bestedingen groeien minder. 
3 De kosten per product stijgen minder. 
4 De lonen stijgen minder. 
5 De productie groeit minder. 
6 De spanning op de arbeidsmarkt neemt af. 
7 Het lenen van geld wordt duurder. 
8 De inflatie neemt af. 

2p 13  In welke volgorde wordt het verband tussen hogere rente en afnemende inflatie correct 
beschreven? 
Kies één van de onderstaande antwoorden: 

• volgorde 1: 1  -  7  -  2  -  3  -  5  -  4  -  6  -  8 
• volgorde 2: 1  -  3  -  4  -  6  -  5  -  2  -  7  -  8 
• volgorde 3: 1  -  7  -  2  -  5  -  3  -  4  -  6  -  8 
• volgorde 4: 1  -  3  -  4  -  6  -  7  -  2  -  5  -  8 
• volgorde 5: 1  -  7  -  2  -  5  -  6  -  4  -  3  -  8 
• volgorde 6: 1  -  3  -  4  -  5  -  2  -  7  -  6  -  8 
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Loon naar werken 
Leraar Jansen maakte in 2002 op zijn school promotie waardoor zijn salaris op jaarbasis 
volgens de CAO-2002 steeg van € 40.000 naar € 45.000. In de CAO-2003 is bepaald dat 
alle onderwijssalarissen op jaarbasis met 5% worden verhoogd. Tijdens de CAO-
onderhandelingen speelden onder andere de gegevens in tabel 2 een rol. 
 

 2001 2002 2003 
consumentenprijsindex (cpi) 116,2 122,1 125,7 
onderwijsvacatures 
(in % van het aantal voltijdbanen in het onderwijs) 

1,4 1,5 1,7 

 
2p 14  Bereken met hoeveel procent het salaris van Jansen in 2003 zou zijn gestegen als dit 

uitsluitend zou zijn aangepast aan de inflatie in 2003. 
 

2p 15  Met welke salarisontwikkeling heeft Jansen in de jaren 2002 en 2003 te maken gehad? 
Kies één van de onderstaande antwoorden: 

• alleen met prijscompensatie 
• alleen met prijscompensatie en incidenteel 
• alleen met incidenteel en initieel 
• met prijscompensatie en incidenteel en initieel 

 
Hieronder staan twee uitspraken over de onderwijsvacatures: 
uitspraak 1 
Op basis van tabel 2 kan worden geconcludeerd dat het aantal vacatures in het onderwijs in 
de jaren 2001-2003 is toegenomen. 
uitspraak 2 
De ontwikkeling van de onderwijsvacatures zal voor de onderwijsvakbonden aanleiding zijn 
geweest hun looneisen voor 2003 te matigen. 

2p 16  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 
 

tabel 2 
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Turkse troebelen 
 
vakantieherinnering  
Eva is op vakantie in Turkije. In een 
winkel ziet ze een prachtige jas 
hangen die ze voor 79.000.000 lira 
kan kopen. Ze besluit over de aankoop 
nog even na te denken. 
De volgende ochtend leest ze in een 
Nederlandse krant het hiernaast 
staande bericht.  
Eva laat haar vakantieplezier door 
slecht economisch nieuws niet 
bederven en besluit alsnog de jas te 
kopen. De prijs is niet veranderd. Ze 
heeft echter geen Turks geld meer en 
moet daarom eerst naar de bank om 
euro’s in te wisselen. 

lira onderuit - 24 oktober 2001 
Veel internationale beleggers 
verliezen hun vertrouwen in de Turkse 
economie. Dat leidt tot een snel 
toenemend aanbod van Turkse lira 
waardoor de koers van de Turkse munt 
hard onderuit gaat. Gisteren was een 
euro 540.000 lira waard, vandaag 
brengt een euro bij inwisseling 
630.000 lira op.  
De Turkse regering krijgt hulp uit het 
buitenland. Het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) heeft een 
krediet toegezegd voor een bedrag van 
10 miljard dollar. 

 
2p 17  Leg uit waarom het aanbod van lira’s op de valutamarkt toeneemt als internationale 

beleggers hun vertrouwen in de Turkse economie verliezen. 
 

2p 18  Heeft Eva voordeel of nadeel gehad van het uitstel van de aanschaf van de jas? Verklaar het 
antwoord met behulp van een berekening. 
 
Hieronder staan enkele uitspraken over de gegeven koersontwikkeling van de lira: 
uitspraak 1 
De koersontwikkeling van de lira wordt appreciatie genoemd. 
uitspraak 2 
De Turkse regering zou voor het IMF-geld euro’s kunnen kopen om zo de koers van de lira 
te steunen. 
uitspraak 3 
Door de koersontwikkeling van de lira wordt het toerisme naar Turkije bevorderd. 

2p 19  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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uit een krant (november 2002): 
Ups en downs in de staatsschuld 
De laatste jaren is de toestand van de Nederlandse staatsfinanciën aanmerkelijk verbeterd. 
Dat blijkt onder andere uit de afnemende staatsschuld (figuur 2). De vraag is echter of dat 
zo zal blijven. De afgelopen maanden is de economische groei afgenomen en voor 2003 
wordt een aanzienlijk lagere groei verwacht dan in 2002. Die lagere groei zal niet zonder 
gevolgen blijven voor de staatsfinanciën. Bovendien gaan er in het parlement stemmen op 
die vragen om regeringsmaatregelen die de conjuncturele neergang moeten helpen keren.  
 

 
2p 20  Noem één jaar waarin er volgens figuur 2 sprake is geweest van een financieringstekort en 

één jaar waarin er sprake is geweest van een financieringsoverschot. 
Noteer het antwoord zo: 

• financieringstekort in jaar ... 
• financieringsoverschot in jaar ... 

 
2p 21  Bereken hoeveel euro het nationale inkomen in het jaar 2002 bedroeg. 

 
De in 2003 verwachte conjuncturele ontwikkeling heeft - ook zonder dat de regering 
maatregelen neemt - gevolgen voor de staatsfinanciën. 

2p 22  Beschrijf die gevolgen voor de staatsinkomsten en die voor de staatsuitgaven. 
Noteer het antwoord zo: 

• De staatsinkomsten groeien minder want ... 
• De staatsuitgaven groeien meer want ... 

 
Als de regering de maatregelen neemt waarop het parlement aandringt, hebben die gevolgen 
voor het financieringssaldo in 2003. 

2p 23  Welk gevolg zal het nemen van de maatregelen door de regering hebben voor het 
financieringssaldo? Verklaar het antwoord. 
 
Hieronder staan twee uitspraken over de Nederlandse staatsfinanciën: 
uitspraak 1 
De staatsschuld is de schuld van de Nederlandse Staat aan het buitenland. 
uitspraak 2 
Een financieringsoverschot in een jaar kan samengaan met een begrotingstekort in dat jaar. 

2p 24  Geef voor elk van deze uitspraken aan of deze juist of onjuist is. 
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De bank staat tot uw dienst 
Het gezin Van Dijk maakt vaak gebruik van de diensten van een bank. Maandelijks krijgen 
de heer en mevrouw Van Dijk hun salaris bijgeschreven op hun gezamenlijke rekening. 
Daarvan wordt elke week bij een geldautomaat een bedrag opgenomen om kleine uitgaven 
mee te doen. Bij het winkelen betalen de heer en mevrouw Van Dijk meestal met hun 
pinpas. Een aantal keren per jaar is het saldo op hun rekening ontoereikend maar dat is geen 
probleem omdat ze met de bank hebben afgesproken dat ze tot een bedrag van € 2.000 rood 
mogen staan. In de maanden dat er voldoende saldo op de rekening staat, maken de heer en 
mevrouw Van Dijk een bedrag over naar een beleggingsrekening; de bank belegt het geld 
op deze rekening in aandelen. 
 
Banken hebben onder andere de volgende functies: verzorgen van het betalingsverkeer, 
beheer van vermogen en verlenen van krediet. 

2p 25  Citeer bij elk van deze functies één zin uit de tekst die op die functie betrekking heeft. 
Noteer het antwoord zo: 

• verzorgen van het betalingsverkeer: ... (citeer hier de zin) ... 
• beheer van vermogen: ... (citeer hier de zin) ... 
• verlenen van krediet: ... (citeer hier de zin) ... 

 
Er zijn verschillende soorten financiële instellingen met elk een eigen dienstverlening. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen primaire banken, secundaire banken en institutionele 
beleggers. 
Hieronder staan vier situaties. 

2p 26  Geef voor elke situatie aan of de genoemde financiële instelling een primaire bank, een 
secundaire bank of een institutionele belegger is. 
situatie 1 
De heer Jansen spaart een deel van zijn salaris. Dat geld stort hij bij een 
levensverzekeringsmaatschappij die in onroerend goed belegt. Vanaf zijn zestigste 
verjaardag krijgt Jansen van deze maatschappij een uitkering zodat hij kan stoppen met 
werken. 
situatie 2 
Mevrouw Van Iersel spaart elke maand een vast bedrag op een spaarrekening bij een 
spaarbank. Deze bank heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van kredieten aan 
gezondheidsinstellingen. De bank verleent niet meer krediet dan ze aan spaargeld heeft 
ontvangen. 
situatie 3 
Jan Zalgers heeft z’n eerste betaalde baan gekregen en opent bij een algemene bank een 
rekening waarop zijn werkgever het salaris kan storten. Hij opent bij die bank ook een 
spaarrekening. Omdat Jan een appartement moet inrichten, sluit hij een persoonlijke lening 
bij die bank.  
situatie 4 
Mevrouw De Boer heeft een huis gekocht en financiert dat met een hypothecaire lening. Die 
lening wordt afgesloten bij een hypotheekbank die het geld daarvoor krijgt door de uitgifte 
van obligaties. Andere activiteiten verricht deze bank niet. 
 

Pagina: 851Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300011  24 10 Lees verder 

Opgave 9 
 
 
Oh, die belastingen 
In 2001 kregen Nederlanders te maken met diverse veranderingen in de belastingen: 

• Het normale BTW-tarief werd verhoogd van 17,5% naar 19%. 
• Er kwam een speciale heffing op milieuvervuilende producten (ecotax). 
• Bij de inkomstenbelasting werden diverse aftrekposten geschrapt.  
• De belastingvrije som (een onbelast deel van het inkomen) werd vervangen door een 

heffingskorting (een bedrag dat op de inkomstenbelasting in mindering mag worden 
gebracht).  
Er werd veel gediscussieerd over de vraag of mensen voordeel of nadeel van deze 
wijzigingen zouden hebben. 
 
De alleenstaande moeder Femke (34 jaar, met een dochter van 2 jaar) verdiende in 2001 als 
lerares een belastbaar inkomen van € 28.000. Bij de berekening van de inkomstenbelasting 
gebruikt Femke de onderstaande gegevens. Er zijn geen andere gegevens die invloed 
hebben op de belasting die Femke moet betalen.  
 

heffingskortingen in 2001* 
U heeft altijd recht 
op 

algemene 
heffingskorting 

 
€ 1.556 

U heeft loon- of 
winstinkomen 

arbeidskorting €    920 

U heeft betaald 
werk en de zorg 
voor een kind 
jonger dan 12 jaar 

combinatiekorting €    138 

U bent 
alleenstaande ouder 
en heeft de zorg 
voor kinderen 

alleenstaande 
ouderkorting 

 
€ 1.261 

U bent ouder dan 
65 jaar 

ouderenkorting €    236 

* Een belastingplichtige kan recht hebben op meer 
dan een heffingskorting. 

 
Bij veranderingen in de belastingen speelt een aantal instellingen een rol: Regering, 
Parlement, Centraal Planbureau (CPB), Sociaal Economische Raad (SER) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
Bij de veranderingen in de belastingen werden diverse activiteiten verricht: 
1 doorrekenen van mogelijke gevolgen van de belastingveranderingen op de economie; 
2 beslissen over het veranderen van de belastingwetten; 
3 voorbereiden en uitvoeren van de veranderingen van de belastingwetten; 
4 adviseren over het veranderen van de belastingwetten door bedrijfsleven en 
onafhankelijke deskundigen.  

2p 27  Neem de cijfers 1 tot en met 4 over en schrijf achter elk cijfer welke instelling daarbij 
hoort. 
 

3p 28  Bereken het bedrag dat Femke over 2001 aan de belastingdienst moet betalen. 
 
Als voor de inkomstenbelasting in 2001 de wetgeving van 2000 had gegolden, zou Femke 
meer inkomstenbelasting hebben moeten betalen. 

1p 29  Leg uit dat Femke hieruit niet mag concluderen dat de veranderingen in de belastingen voor 
haar voordelig zijn. 
 

tabel 3 figuur 3 
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Iemand met een hoog inkomen heeft, in euro’s uitgedrukt, van een heffingskorting ...(1)... 
voordeel vergeleken met iemand met een laag inkomen, zodat een heffingskorting ...(2)... 
werkt.  

2p 30  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) meer / minder / evenveel 
bij (2) nivellerend / denivellerend 
 
 
 
Opgave 10 
 
 
uit een tijdschrift voor economen: 
Chinese kimono’s goedkoper 
Na lang onderhandelen is China toegetreden tot de wereldhandelsorganisatie WTO* en zal 
dit land zijn protectionistische maatregelen geleidelijk afschaffen. Omgekeerd zullen andere 
landen hun handelsbeperkingen met China afbouwen. Neem bijvoorbeeld de kimono. Op 
een in China geproduceerde kimono werd door Japan een invoerheffing van 50% geheven. 
Nu China lid is van de WTO, is dat verleden tijd. Dat is gunstig voor Gong Wei. Deze 
Chinese kimonoproducent exporteert al jaren kimono’s naar Japan. Voor een kimono vraagt 
Gong Wei aan de importeur omgerekend 50 dollar. Gong Wei gaat ervan uit dat de 
prijselasticiteit van de vraag naar kimono’s in Japan -0,8 bedraagt. 
 
*De WTO streeft naar internationale vrijhandel door het afschaffen van 
handelsbelemmeringen.  
 

1p 31  Noem een ander voorbeeld van een protectionistische maatregel dan invoerheffingen. 
 
De invoerheffing op Chinese kimono’s is een voorbeeld van een ...(1)... protectiemaatregel 
en kan gezien worden als een ...(2)... belasting die terechtkomt in de ...(3)... schatkist. 

2p 32  Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) tarifaire / non-tarifaire 
bij (2) directe / indirecte 
bij (3) Chinese / Japanse 
 

2p 33  Bereken met hoeveel procent de importprijs van kimono’s in Japan daalt door het wegvallen 
van de invoerheffing. 
 
Door het wegvallen van de invoerheffing zal de prijs die Gong Wei voor zijn kimono’s aan 
de importeur vraagt ...(1)...; zijn afzet van kimono’s in Japan ...(2)... en de omzet die hij 
met kimono’s in Japan behaalt ...(3).... 

2p 34  Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) dalen / stijgen / gelijk blijven 
bij (2) daalt / stijgt / blijft gelijk 
bij (3) daalt / stijgt / blijft gelijk 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Woensdag 21 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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CBS overschat de inflatie 
Volgens sommige economen wordt de inflatie in Nederland systematisch overschat. Als 
met deze overschatting rekening wordt gehouden, kan dit gevolgen hebben voor de CAO-
onderhandelingen. De oorzaak van deze overschatting is dat het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) slechts eens in de vijf jaar een budgetonderzoek houdt. Hierdoor blijven 
nieuw op de markt gekomen producten bij de berekening van de consumentenprijsindex 
(CPI) buiten beschouwing. Veel van deze producten stijgen na hun introductie op de markt 
nauwelijks in prijs, sommige van deze producten dalen zelfs in prijs. Zo zijn de eerste 
prijsdalingen van producten als computers en mobiele telefoons bij de berekening van de 
CPI buiten beschouwing gebleven. 
 
Het CBS meet de inflatie in Nederland. Het resultaat van deze meting wordt uitgedrukt in 
de CPI. Bij het berekenen van de CPI wordt gebruikgemaakt van gegevens uit een 
budgetonderzoek. Dit budgetonderzoek wordt eens in de vijf jaar gehouden onder 
huishoudens met een bepaald inkomen (het modale inkomen). In 1995 bedroeg het modale 
inkomen € 27.650. In 2000 bedroeg de CPI 109,3 (1995=100). 
 

2p 1  Bereken hoe hoog het modale inkomen in 2000 minstens moet zijn om op grond van de 
cijfers van het CBS ten opzichte van 1995 van koopkrachtbehoud te kunnen spreken. 

2p 2  Leg uit waarom werkgeversorganisaties, met het oog op de CAO-onderhandelingen, 
voorstander kunnen zijn van het meenemen van de prijsontwikkeling van nieuwe producten 
in de berekening van de CPI. 
 
In tabel 1 staat een aangepaste CPI voor 2000 waarbij de prijsontwikkeling van nieuwe 
producten wel is meegenomen. In de tabel is de prijsindex voor nieuwe producten 
weggelaten. 
 
 wegingsfactor prijsindex 2000 

(1995 = 100) 
alle producten, uitgezonderd nieuwe producten   90 109,3 
nieuwe producten   10 ……. 
alle producten 100 107,8 

 
2p 3  Bereken met hoeveel procent de prijs van nieuwe producten in 2000 ten opzichte van 1995 

is veranderd. 
 

tabel 1 
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Popfestivals in de belangstelling 
In 2002 werd voor de tiende keer het Lowlands-popfestival georganiseerd. In het park waar 
de concerten plaatsvonden, konden per dag maximaal 60.000 bezoekers worden toegelaten. 
De toenemende populariteit van het Lowlands-popfestival bleek uit de kaartverkoop: binnen 
enkele weken waren alle toegangskaartjes verkocht. 
 
Met behulp van marktonderzoek proberen organisatoren van popfestivals beter inzicht te 
krijgen in de vraag naar toegangskaartjes voor popfestivals. In figuur 1 staan de resultaten 
van zo'n marktonderzoek weergegeven. Daarbij is uitgegaan van een tweedaags popfestival 
met aparte toegangskaartjes voor zaterdag en zondag en een bezoekerscapaciteit gelijk aan 
het Lowlands-popfestival. Verder is uitgegaan van een concentratie van topartiesten op 
zaterdag en een toegangsprijs van € 50 per dag.  
 

2p 4  Welk gegeven in deze opgave kan een oorzaak zijn voor het verschil tussen de vraaglijnen 
op zaterdag en op zondag? Licht het antwoord toe.  
 
Bij de voorverkoop blijkt dat er op zaterdag voor 15.000 mensen geen toegangskaartjes 
meer beschikbaar zijn. Besloten wordt zoveel mogelijk van deze mensen één 
toegangskaartje voor zondag aan te bieden met een korting van 20%. Er wordt van 
uitgegaan dat deze mensen geen toegangskaartje voor zondag hebben gekocht en van deze 
regeling gebruik willen maken. 
 
Bij het opstellen van de begroting voor het tweedaagse popfestival is de financieel manager 
verder uitgegaan van de onderstaande gegevens: 

variabele kosten per bezoeker per dag € 10,- 
totale constante festivalkosten € 3.500.000,- 
totale opbrengsten televisierechten  € 400.000,- 

 
2p 5  Hoeveel belangstellenden voor de kortingsregeling krijgen uiteindelijk geen toegangskaartje 

voor zondag? Licht het antwoord toe. 
3p 6  Bereken de totale begrote winst van dit popfestival. 

 
De organisatie van dit popfestival onderzoekt mogelijkheden om het vraagoverschot van 
toegangskaartjes voor zaterdag weg te werken. Daarbij wordt uitsluitend gekeken naar de 
gevolgen voor de opbrengst van toegangskaartjes voor zaterdag.  
 
Organisator A stelt voor de capaciteit van het park zo uit te breiden dat er bij ongewijzigde 
prijzen voor iedere belangstellende plaats is. Organisator B wil bij ongewijzigde 
bezoekerscapaciteit van het park de prijs zo verhogen dat het vraagoverschot verdwijnt. 

2p 7  Welk voorstel levert de hoogste opbrengst van toegangskaartjes voor zaterdag op? Licht het 
antwoord toe met behulp van een berekening.  
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Opgave 3 
 
 
Vergrijzing brengt oudedagsvoorzieningen in gevaar 
In de loop van de 21ste eeuw wordt in de rijke landen een steeds verdere vergrijzing van de 
bevolking verwacht. Deze vergrijzing kan problemen opleveren bij de financiering van 
oudedagsvoorzieningen als die gebaseerd is op het omslagstelsel. Hoe groot dit probleem is, 
kan worden weergegeven met de “grijze druk”. De grijze druk is in deze opgave het aantal 
65-plussers uitgedrukt als percentage van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar.  
 
 Grijze druk in 2000 Grijze druk in 2050 Mutatie grijze druk 2000-2050 

(procentpunten) 
Japan 24,3% 51,2% + 26,9 
Duitsland 25,4% 51,0% + 25,6 
Verenigde Staten 19,0% 36,7% + 17,7 
België 28,0% 47,9% + 19,9 

 

Sommige politici pleiten ervoor de verwachte financieringsproblemen van 
oudedagsvoorzieningen te verlichten door over te stappen op het kapitaaldekkingsstelsel. 

2p 8  Wat wordt verstaan onder het kapitaaldekkingsstelsel?  
2p 9  Toon met behulp van een berekening aan dat de mutatie van de grijze druk in Nederland in 

procentpunten tussen 2000 en 2050 kleiner is dan in Duitsland en België. 
 
Uit de gegevens leidt Peter de volgende stelling af: als de oudedagsvoorzieningen zowel in 
België als Duitsland gefinancierd worden volgens het omslagstelsel, is het 
premiepercentage dat hiervoor in 2000 moet worden betaald in België hoger dan in 
Duitsland. Immers, de grijze druk is in België hoger dan in Duitsland. Ria beweert dat de 
stelling van Peter onjuist is, omdat er behalve de grijze druk andere factoren zijn die de 
hoogte van dit premiepercentage bepalen. 

2p 10  Noem zo’n factor. Licht het antwoord toe.  

tabel 2 
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Opgave 4 
 
 
In het jaar 2000 had de Nederlandse overheid voor het eerst sinds jaren meer inkomsten dan 
uitgaven. Er ontstond door meevallers een financieringsoverschot.  
 
Binnen de regering wordt gediscussieerd over de bestemming van eventuele meevallers. 
Drie mogelijkheden komen daarbij aan de orde: 

• vermindering van de staatsschuld; 
• belastingverlaging; 
• extra uitgaven aan onderwijs, zorg en infrastructuur. 

 
Stel dat jij voorzitter bent van de jongerenafdeling van een politieke partij. De fractieleden 
van de Tweede Kamer van jouw partij vragen naar het standpunt van de jongerenafdeling in 
deze discussie. Je hebt samen met je partijleden besloten een pleidooi te houden voor 
belastingverlaging als bestemming van meevallers. In een brief breng je de fractieleden van 
de Tweede Kamer van jouw partij op de hoogte van het standpunt van de jongerenafdeling. 
 
De brief begint als volgt: 
“Geachte fractieleden, 
Wij zijn blij met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. De jongerenafdeling is van 
mening dat een belastingverlaging, of dat nu directe of indirecte belastingen betreft, de 
beste bestemming van meevallers is. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee de economie 
zonder gevaar voor inflatie kan worden gestimuleerd.” 
 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief. 
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a het gevolg van belastingverlaging voor de productiegroei in Nederland 
b het gevolg van belastingverlaging voor de prijsontwikkeling in Nederland 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 
komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 
1 het gevolg voor de participatiegraad 
2 het gevolg voor de omvang van het zwarte circuit 
3 het optreden van inverdieneffecten 
 
Aanwijzingen 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is 
toegestaan). 

• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar 
aansluiten. 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant: 
Stroomstoot voor consument en producent 
De stroommarkt in Nederland wordt versneld geliberaliseerd. Nog niet zolang geleden werd 
stroom in Nederland geleverd door een overheidsbedrijf met een monopoliepositie. Grote 
bedrijven kunnen al sinds 2001 kiezen uit meerdere aanbieders van stroom. Ook voor 
kleinverbruikers (consumenten en kleine bedrijven) is er sinds kort keuzevrijheid. De 
keuzevrijheid beperkt zich niet tot het kiezen van een aanbieder, de verbruiker kan ook 
kiezen tussen gewone stroom en groene (duurzaam geproduceerde) stroom. De overheid 
verwacht dat de concurrentie op de markt van kleinverbruikers een impuls krijgt, waardoor 
prijsverlagingen van stroom mogelijk worden. 
 
Naar aanleiding van dit krantenbericht ontstaat een discussie in de economieles van havo 5. 
Tijdens deze discussie doen drie leerlingen de volgende uitspraken: 

• Lisa stelt dat stroom na de liberalisering van de stroommarkt tot de individuele goederen 
moet worden gerekend, terwijl stroom vóór de liberalisering tot de collectieve goederen 
moest worden gerekend. 

• Kees verwacht dat, ondanks de productie van groene stroom, de milieuvervuiling door de 
liberalisering zal toenemen.  

• Herman vreest dat door de prijsverlaging van stroom een ongestoorde stroomvoorziening op 
lange termijn in gevaar kan komen. 
  

2p 12  Is de stelling van Lisa juist of onjuist? Verklaar het antwoord. 
2p 13  Citeer de zin uit het krantenbericht waarop Kees zijn verwachting kan hebben gebaseerd. 

Licht het antwoord toe. 
2p 14  Verklaar de vrees van Herman. 

 
 
 
Opgave 6 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan vijf statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 

2p 15  Is er bij de secundaire inkomensverdeling tussen 1990 en 1996 sprake geweest van 
nivellering of van denivellering? Verklaar het antwoord. 

2p 16  Toon aan dat het totale aantal personen in loondienst op het hoogste functieniveau in 1996 
bijna tien maal zo hoog was als in 1960. 

2p 17  Bereken het aantal zelfstandigen in 1996. 
 
Leerlingen van een havo 5 klas discussiëren over de bijdrage van Flevoland aan de groei 
van de werkgelegenheid in Nederland. Tussen 1990 en 1998 bedroeg die groei in Nederland 
480.000 arbeidsjaren. Annemarie beweert dat in Flevoland de relatieve groei van de 
werkgelegenheid het grootst is geweest van alle provincies. Marcel gaat ervan uit dat de 
werkgelegenheid in 1990 in Flevoland de helft bedraagt van die in Zuid-Holland. Hij 
beweert dat in dat geval uit de statistieken kan worden afgeleid dat Flevoland een grotere 
bijdrage heeft geleverd aan deze werkgelegenheidsgroei dan Zuid-Holland. 

2p 18  Bereken de omvang van de werkgelegenheid in arbeidsjaren in Nederland in 1990. 
3p 19  Welke bewering is juist, die van Annemarie, die van Marcel of zijn beide beweringen juist? 

Verklaar het antwoord. 
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Opgave 7 
 
 
uit een krant: 
Zijn er nog mobiele Nederlandse arbeiders? 
Uit onderzoek door arbeidsmarktdeskundigen van de Sociaal Economische Raad (SER) 
blijkt dat de Nederlandse arbeider in vergelijking met zijn Amerikaanse en Canadese 
collega een stuk minder mobiel is. Dit geldt zowel voor de internationale als voor de 
binnenlandse mobiliteit. Een verklaring voor het huidige gebrek aan internationale 
mobiliteit is volgens deze deskundigen dat de meest mobiele Nederlanders geëmigreerd 
zijn.  
Een oorzaak van de beperkte binnenlandse arbeidsmobiliteit ligt volgens de SER in te 
kleine regionale beloningsverschillen tussen werknemers. De beperkte regionale 
beloningsverschillen leiden volgens de SER tot regionale verschillen in werkloosheid. De 
SER pleit daarom voor regionale CAO's in Nederland. De SER noemt in zijn 
onderzoeksrapport diverse andere oorzaken van de beperkte binnenlandse arbeidsmobiliteit. 
Een oorzaak die wordt benadrukt is het geringe verschil tussen de hoogte van de sociale 
uitkeringen en de hoogte van het minimumloon.  
 

2p 20  Beschrijf de taak die de SER in het algemeen heeft. 
2p 21  Leg uit dat grotere regionale beloningsverschillen tussen werknemers kunnen leiden tot 

afname van de regionale verschillen in werkloosheid. 
2p 22  Citeer de zin waaruit blijkt dat met arbeidsmobiliteit ook bedoeld kan worden dat mensen 

zonder werk aan het werk gaan. Licht het antwoord toe. 
 
 
 
Opgave 8 
 
 
uit een krant: 
Tekort op de goederenrekening VS bereikt recordhoogte 
In januari 2000 hadden de Verenigde Staten van Amerika (VS) te maken met een dalende 
export en een stijgende import. Het tekort op de goederenrekening van de betalingsbalans 
van de VS is in januari 2000 naar een recordhoogte van 28 miljard dollar gestegen. Oorzaak 
van deze stijging is de sterke prijsstijging van aardolie. Als de export en import van 
aardolie buiten beschouwing worden gelaten, komt het tekort op de goederenrekening van 
de VS in januari 2000 uit op 21,1 miljard dollar. 
Ondanks een voortdurende stijging van het tekort op de goederenrekening van de VS is de 
koers van de dollar in januari 2000 gestegen.  
 

2p 23  Op welke deelrekening van de betalingsbalans worden buitenlandse beleggingen geboekt? 
2p 24  Is het bedrag van de export van aardolie van de VS in januari 2000 groter of kleiner dan het 

bedrag van de import van aardolie? Verklaar het antwoord. 
2p 25  Leidt een stijgend tekort op de goederenrekening van de VS tot een toename van het aanbod 

van dollars of tot een toename van de vraag naar dollars op de valutamarkt? Verklaar het 
antwoord.  

2p 26  Noem een oorzaak van de koersstijging van de dollar in januari 2000. Verklaar het 
antwoord. 
 

Einde 
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Secundaire inkomensverdeling 
 
Inkomenstrekkers  eenheid 1960 1970 1985 1990 1996 

1e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 1,5 2,6 2,6 2,3 1,8 
2e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 3,5 4,6 5,0 4,8 4,6 
3e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 5,1 5,7 6,3 6,0 5,7 
4e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 6,8 6,8 7,4 7,2 6,8 
5e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 8,1 7,9 8,4 8,2 8,0 
6e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 9,3 9,1 9,6 9,5 9,4 
7e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 10,5 10,6 10,9 11,0 11,0 
8e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 12,2 12,2 12,5 12,8 13,1 
9e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 15,1 14,9 15,0 15,4 16,0 

10e 10%-groep  inkomensaandeel in procenten 27,9 25,6 22,3 22,8 23,6 
Totaal  inkomensaandeel in procenten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Personen in loondienst naar functieniveau 
 
Functieniveau eenheid 1960 1970 1985 1990 1996 
1 (laagste) procenten* 8,3 10,7 8,7 8,2 7,9 
2 procenten* 19,3 20,4 20,4 19,8 19,8 
3 procenten* 26,4 22,0 21,6 16,6 15,0 
4 procenten* 30,2 21,0 19,7 18,6 19,9 
5  procenten* 6,4 13,4 13,5 15,0 14,2 
6 procenten* 8,3 9,5 10,0 15,7 16,4 
7 (hoogste) procenten* 1,1 3,0 6,1 6,1 6,8 
Totaal procenten* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
       
Totaal personen x 1.000 3.209 3.647 4.374 4.947 5.155 
       
* van het totale aantal personen      
 
 
De arbeidsmarkt  
 

 eenheid 1994 1995 1996 1997 1998 
Beroepsbevolking personen x 1.000 6.317 6.394 6.471 6.557 6.635 
Werkloosheid personen x 1.000 547 533 494 455 400 
Vacatures  aantal x 1.000 41 55 68 76 84 
 

statistiek 1 

statistiek 2 

statistiek 3 

Pagina: 862Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300011  25A 3 Lees verder 

Werkgelegenheid in personen  

 
 
Procentuele stijging van de werkgelegenheid in arbeidsjaren in 1998 ten opzichte van 1990  

 
 

 

statistiek 4 

statistiek 5 
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Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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Opgave 1 
 
 
uit een krant: 
Vlucht naar Japan 
Het gaat niet goed met de economie in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Veel 
internationale beleggers vluchten daarom uit de dollar in de yen. Dat heeft grote gevolgen 
voor de wisselkoersen. De Japanse centrale bank besluit in te grijpen op de Japanse 
valutamarkt. Volgens analisten is dat ingrijpen bedoeld om de koers van de Japanse yen te 
handhaven op 117 yen voor een dollar. De analisten stellen dat de Japanse centrale bank 
daarmee probeert de toch al kwakkelende Japanse export te ondersteunen. 
 

2p 1  Leg uit dat de koers van de Japanse yen, voordat werd ingegrepen, aan het stijgen was. 
2p 2  Heeft de Japanse centrale bank yens gekocht of verkocht? Verklaar het antwoord. 
2p 3  Leg uit hoe het ingrijpen van de Japanse centrale bank de Japanse export ondersteunt. 

 
 
 
Opgave 2 
 
 
Is de koe gek of de consument? 
In de winter van 2000-2001 zorgde de ‘gekkekoeienziekte’ (BSE) voor veel problemen op 
de Nederlandse rundvleesmarkt. De berichtgeving rond BSE had tot gevolg dat de 
consument rundvlees ging wantrouwen. Tegelijkertijd daalde de productie van rundvlees 
vergeleken met het voorafgaande kwartaal met 20% tot 400.000 kilo. Doordat de prijs van 
rundvlees wordt bepaald door het marktmechanisme, ging die in de winter van 2000-2001 
fors naar beneden (tabel 1).   
 

rundvleesproductie en rundvleesprijzen winter 2000-2001 
 productie (kg) prijsdaling 

(vergeleken met het 
voorafgaande kwartaal) 

stierenvlees 160.000  35% 
koeienvlees 80.000  28% 
kalfsvlees 160.000  34% 

 
2p 4  Bereken met hoeveel procent de rundvleesprijs in de winter 2000-2001gemiddeld is 

gedaald.  
 

2p 5  Welke ontwikkeling van vraag en aanbod geeft de situatie op de markt voor rundvlees in de 
winter 2000-2001 het best weer? 
1 De vraag naar rundvlees en het aanbod van rundvlees zijn in gelijke mate gestegen. 
2 De vraag naar rundvlees is meer gestegen dan het aanbod van rundvlees is gestegen. 
3 De vraag naar rundvlees is minder gestegen dan het aanbod van rundvlees is gestegen. 
4 De vraag naar rundvlees en het aanbod van rundvlees zijn in gelijke mate gedaald. 
5 De vraag naar rundvlees is meer gedaald dan het aanbod van rundvlees is gedaald. 
6 De vraag naar rundvlees is minder gedaald dan het aanbod van rundvlees is gedaald. 
 
Hieronder staan drie ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de prijs van Nederlands 
rundvlees: 
1 Een groot aantal boeren stopt met het fokken van runderen. 
2 Er worden vleesvervangende producten op de markt gebracht. 
3 Er worden nieuwe afzetmarkten voor Nederlands rundvlees buiten Nederland aangeboord. 

2p 6  Geef bij elke ontwikkeling aan of deze leidt tot een hogere of tot een lagere prijs van 
rundvlees op de Nederlandse markt. 
 
 
 

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 

krantenbericht: 
Worden we te duur? 
De internationale concurrentiepositie van 
Nederland verslechtert in rap tempo als gevolg 
van de stijgende loonkosten per eenheid 
product. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt 
het risico zich uit de markt te prijzen als de 
stijging van de lonen niet wordt gematigd. 
Bovendien zorgt een minder snelle groei van de 
wereldhandel voor tegenvallende Nederlandse 
exportcijfers. Voor het eerst sinds jaren neemt 
de werkloosheid in Nederland weer toe. 
 

2p 7  Bereken met hoeveel procent de groei van het Nederlandse exportvolume in 2002 is gedaald 
vergeleken met 2001.  
 
Een stijging van de lonen leidt tot een stijging van de loonkosten per eenheid product als de 
procentuele stijging van de lonen groter is dan de procentuele stijging van de .... 

1p 8  Wat moet op de stippels worden ingevuld om een economisch correcte tekst te krijgen? 
Kies één van de onderstaande antwoorden: 

• consumentenprijsindex (CPI) 
• productie per werknemer 
• productiecapaciteit 
• verkoopprijs per product 

 
2p 9  Welk gegeven in het krantenbericht wijst op het ontstaan van conjunctuurwerkloosheid? 

 
2p 10  Welk gegeven in het krantenbericht wijst op het ontstaan van structuurwerkloosheid? 

 

figuur 1 
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Opgave 4 
 
 
Samen het dal in 
De groeicijfers van de industriële productie in de drie grote economische blokken − de 
Europese Unie (EU), de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Japan − schommelen niet 
alleen sterk, ze hangen ook nauw met elkaar samen (figuur 2). In 2002 ontstond er 
overcapaciteit in de industriële sector van de drie grote economische blokken hetgeen 
invloed had op de investeringen in die sector. Sommige economen waarschuwden voor een 
terugval in het consumentenvertrouwen en wezen op het gevaar van een recessie.  

 
2p 11  Kon in 2002 voor de periode 2002-2003 een stijging of een daling van de investeringen in 

de industriële sector van de drie grote economische blokken worden verwacht? Verklaar het 
antwoord. 
 
Hieronder staan drie uitspraken over de industriële productie van Japan in 2001 vergeleken 
met 2000. 
uitspraak 1 
De industriële productie is in 2001 gelijk gebleven omdat de groei aan het begin én aan het 
einde van het jaar 0% bedraagt.  
uitspraak 2 
De industriële productie is in 2001 gestegen omdat de groei in het tweede halfjaar groter is 
dan de afname in het eerste halfjaar. 
uitspraak 3 
De industriële productie is in 2001gedaald omdat de groei in alle vier de kwartalen nul of 
negatief is. 

2p 12  Welke van deze uitspraken is juist? 
 

figuur 2 
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Als de industriële productie in Japan en de VS daalt, zullen die landen ...(1)... gaan 
importeren waardoor de EU ...(2)... zal kunnen exporteren. Daardoor worden de bestedingen 
in de EU ...(3)... en wordt de kans op een recessie in de EU ...(4)... zodat de industriële 
productie in de EU kan ...(5).... 

2p 13  Wat moet op basis van de gegevens in plaats van de cijfers worden ingevuld om een 
economisch correcte tekst te krijgen? 
bij (1) meer / minder  
bij (2) meer / minder 
bij (3) afgeremd / gestimuleerd 
bij (4) groter / kleiner 
bij (5) afnemen / toenemen 
 

2p 14  Leg uit dat een terugval in het consumentenvertrouwen zowel oorzaak als gevolg van een 
recessie kan zijn. 
 
 
 
Opgave 5 
 
 
Tourzege verkoopt 
Op fietsen van professionele wielerploegen worden onderdelen van het Italiaanse merk 
Campa of het Japanse merk Shimo gemonteerd. Het van oudsher wat stijlvollere en 
duurdere Campa krijgt steeds meer concurrentie van het wat goedkopere Shimo. Een 
bekende wielrenner die Shimo-onderdelen gebruikt, is Lance Armstrong. Zijn 
overwinningen in de Tour de France bleken uitstekende reclame te zijn: na de tourzeges van 
Armstrong nam de vraag naar Shimo-onderdelen flink toe. Om een grotere omzet te 
behalen, verhoogde het Japanse bedrijf na de tourzeges van Armstrong de prijs van een 
complete set Shimo-onderdelen van € 600 naar € 720 (tabel 2).  
 

vraag na tourzeges Armstrong 
prijs Shimo 
(€ per set) 

afzet Shimo 
(sets per jaar) 

600 120.000 
720 108.000 

 
De tourzeges van Lance Armstrong leiden tot een verschuiving ...(1)... de collectieve 
vraaglijn van Shimo-onderdelen. De prijsverhoging van Shimo-onderdelen leidt tot een 
verschuiving ...(2)... de collectieve vraaglijn van Shimo-onderdelen. 

1p 15  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) langs / van 
bij (2) langs / van 
 

1p 16  Toon met een berekening aan dat de omzet van het Japanse bedrijf stijgt door de gegeven 
prijsverhoging. 
 

2p 17  Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar Shimo-onderdelen bij de gegeven 
prijsverhoging. 
 

2p 18  Is de vraag naar Shimo-onderdelen bij de gegeven prijsverhoging prijselastisch of 
prijsinelastisch? Verklaar het antwoord. 
 
 
 
 

tabel 2 
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Opgave 6 
 
 
Examenwijzer 
Het eenmansbedrijf ‘Examenwijzer’ heeft een computerprogramma ontwikkeld waarmee 
havo-leerlingen de examenstof voor economie kunnen oefenen. Het programma wordt 
samen met honderd oefenopgaven op een cd-rom gebrand en aan leerlingen verkocht. De 
opgaven worden geschreven door docenten die daarvoor per opgave een vergoeding 
ontvangen. In het bedrijf werken drie mensen: de eigenaar, een ICT-specialist in vaste 
dienst en een oproepkracht*. De productiecapaciteit bedraagt 1.500 cd-roms per maand. 
Aanvankelijk was het product niet zo’n succes en werden er per maand maar 100 cd-roms 
verkocht. Na het plaatsen van advertenties op diverse websites steeg de verkoop tot 900 cd-
roms per maand. Omdat de overheid het gebruik van computers in het onderwijs stimuleert, 
verwacht ‘Examenwijzer’ uiteindelijk 1.200 cd-roms per maand te kunnen verkopen. Verder 
is bekend dat: 
TK = 5Q + 21.000 
TO = 40Q 

TK = 
Q = 

TO = 

totale kosten per maand, inclusief advertentiekosten (€) 
aantal geproduceerde en verkochte cd-roms per maand 
totale opbrengsten per maand (€) 

 

* een medewerker die alleen ingeschakeld en betaald wordt, als er werk is 
 
In de tekst staan voorbeelden van variabele kosten van ‘Examenwijzer’. 

2p 19  Welke zijn dat? 
 

2p 20  Neem het onderstaande schema over en vul de getallen in bij een productie en afzet van 
900 cd-roms per maand. 

totale constante kosten ....... 
variabele kosten per cd-rom ....... 
verkoopprijs van een cd-rom ....... 

 
2p 21  Bereken de break-evenafzet van ‘Examenwijzer’.  

 
Over ‘Examenwijzer’ zijn de onderstaande uitspraken gegeven: 
uitspraak 1 
‘Examenwijzer’ is een onderneming die aandelen kan uitgeven. 
uitspraak 2 
‘Examenwijzer’ kan geen winst maken doordat de productiecapaciteit niet geheel wordt 
benut. 
uitspraak 3 
‘Examenwijzer’ bereikt een lagere kostprijs als de productie wordt uitgebreid. 

2p 22  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.  
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Opgave 7 
 
 
uit een krant: 
Uitgesorteerd? 
Een postbedrijf in de Europese Unie heeft plannen om het sorteren van brieven en kleine 
pakjes op sommige postkantoren vergaand te moderniseren. Door automatisering stijgt de 
arbeidsproductiviteit waardoor de winst met € 300 miljoen kan toenemen. De vakbonden 
vrezen voor verlies van werkgelegenheid.  
 
Naar aanleiding van dit krantenbericht is de onderstaande informatie van twee postkantoren 
gegeven. 
 
een middelgroot postkantoor 
In een middelgroot postkantoor staan 
aanvankelijk 10 sorteermachines met elk 
een capaciteit van 5.000 poststukken per 
dag. Elke machine wordt bediend door 
2 fulltime werknemers. De 
bezettingsgraad van elke machine is 90%. 
Aan deze machines wordt vervolgens een 
elfde soortgelijke machine toegevoegd. 
Het aantal te sorteren poststukken neemt 
toe met 10%. 
 
 
 

een groot postkantoor 
In een groot postkantoor staan 
aanvankelijk 10 sorteermachines met elk 
een capaciteit van 10.000 poststukken per 
dag. Elke machine wordt bediend door 
2 fulltime werknemers. De 
bezettingsgraad van elke machine is 90%. 
Deze machines worden vervolgens 
vervangen door één machine die 
115.000 poststukken per dag kan sorteren 
en bediend wordt door 5 fulltime 
werknemers. Het aantal te sorteren 
poststukken neemt toe met 10%. 
 

 
In het middelgrote postkantoor is er sprake van een ...(1).... In dit postkantoor zal de 
productiecapaciteit ...(2)... en de bezettingsgraad ...(3).... In het grote postkantoor is er 
sprake van een ...(4).... In dit postkantoor zal de productiecapaciteit ...(5)... en de 
bezettingsgraad ...(6).... 

3p 23  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) breedte-investering / diepte-investering 
bij (2) afnemen / gelijk blijven / toenemen 
bij (3) afnemen / gelijk blijven / toenemen 
bij (4) breedte-investering / diepte-investering 
bij (5) afnemen / gelijk blijven / toenemen 
bij (6) afnemen / gelijk blijven / toenemen 
 

2p 24  Laat met een berekening zien dat de arbeidsproductiviteit in het grote postkantoor is 
gestegen. 

2p 25  Onder welke voorwaarde leidt de stijging van de arbeidsproductiviteit in het grote 
postkantoor tot een toename van de winst? 
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Opgave 8 
 
 
De euro rolt  
Op 1 januari 2002 nam de euro de geldfuncties over van de valuta’s van de 12 deelnemende 
landen en gingen ruim 300 miljoen Europeanen met de euro betalen. Voor de introductie 
van de euro moesten miljarden eurobankbiljetten en euromunten worden geproduceerd 
(figuur 3 en figuur 4). Voor veel mensen was het wel even wennen hun boodschappen in de 
winkel met euro’s te betalen. Ook maakten sommige winkeliers van de overgang op de euro 
gebruik om hun prijzen te verhogen. Toch noemden de verantwoordelijke ministers de 
introductie van de euro een succes. 
 

 

 

figuur 3 

figuur 4 
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Hieronder staan twee uitspraken over de introductie van de euro: 
uitspraak 1 
De totale waarde van de geproduceerde € 500 biljetten is kleiner dan de totale waarde van 
de geproduceerde € 100 biljetten. 
uitspraak 2 
Er zijn minder € 5 biljetten geproduceerd dan € 2 munten. 

2p 26  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
Met de overgang van de nationale valuta’s naar de euro verandert de ...(1)... waarde van het 
geld. De mensen gaan met de nieuwe euro in de winkel hun boodschappen betalen; er is dan 
sprake van ...(2)... ruil. Als na de introductie van de euro de prijzen in de winkel stijgen, 
...(3)... de ...(4)... waarde van de euro. 

2p 27  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) nominale / reële 
bij (2) directe / indirecte 
bij (3) daalt / stijgt 
bij (4) nominale / reële 
 
De euro vervult de functie van ruilmiddel, spaarmiddel en rekenmiddel. Hieronder staan 
vier situaties waarin de euro een bepaalde functie vervult. 
situatie 1 
Een autohandelaar stelt de verkoopprijs van een auto vast op € 12.450. 
situatie 2 
Een lening wordt omgezet van ƒ 85.420 in € 38.761,91. 
situatie 3 
Mevrouw Van Dalen koopt een jas voor € 130. 
situatie 4 
Peter stort elke maand € 20 op een junior beleggingsrekening. 

2p 28  Geef voor elke situatie aan welke geldfunctie de euro in die situatie vooral vervult. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 9 
 
 
Staatsschuld onder controle 
De Nederlandse rijksbegroting voor 2002 (figuur 5) sluit volgens deskundigen aan bij het 
regeringsbeleid gericht op het gezondmaken van de overheidsfinanciën. De afgelopen jaren 
heeft de Nederlandse regering alles in het werk gesteld om de groei van de staatsschuld te 
beteugelen. Een van de voorwaarden om mee te mogen doen met de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) had namelijk betrekking op de staatsschuldquote: de staatsschuld 
mocht maximaal 60% van het nationale inkomen bedragen. Sinds het jaar 2000 voldoet 
Nederland aan deze voorwaarde. 
 

 
2p 29  Welke van de genoemde rijksinkomsten behoren tot de directe belastingen? Laat daarbij de 

overige belastingen buiten beschouwing. 
 
In de klas wordt de vraag gesteld op welke manier het tekort op de rijksbegroting wordt 
gefinancierd. Daar worden diverse antwoorden op gegeven: 
Peter: door het verhogen van de belastingtarieven 
Agnes: door het uitgeven van staatsobligaties 
Omar: door het verlagen van de aflossing op de staatsschuld 
Tietske: door het verlagen van de overige uitgaven 

1p 30  Wie geeft het juiste antwoord? 
 

2p 31  Neemt de staatsschuld in 2002 volgens de begroting toe of af? Bereken ook met welk 
bedrag.  
 

2p 32  Welk gegeven ontbreekt om de begrote staatsschuld aan het einde van 2002 te kunnen 
berekenen? 
 
Ook als de staatsschuld groeit, kan de staatsschuldquote dalen. Hieronder staan vier 
situaties: 
1 Het nationale inkomen is groter dan de staatsschuld. 
2 De aflossing op de staatsschuld is groter dan het begrotingstekort. 
3 Het nationale inkomen groeit relatief meer dan de staatsschuld. 
4 Het financieringstekort en het begrotingstekort dalen beide relatief. 

2p 33  In één van deze situaties daalt de staatsschuldquote bij een groeiende staatsschuld: welke 
situatie is dat?  
 

Einde Einde 

figuur 5 
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

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. 
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Opgave 1  
 
 
Begroting collectieve sector vergrijst 
Bij de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector van Nederland moet steeds meer 
rekening worden gehouden met de vergrijzing van de bevolking. De vergrijzing heeft in de 
komende jaren onder andere invloed op de betaalbaarheid van het ouderdomspensioen. 
 
Het pensioenstelsel in Nederland rust op drie pijlers. De eerste pijler is de AOW-uitkering 
die volgens het omslagstelsel wordt gefinancierd. De tweede en de derde pijler worden 
volgens het kapitaaldekkingsstelsel gefinancierd. De tweede pijler is het aanvullend 
pensioen per bedrijf(stak) waarbij premies collectief via een pensioenfonds worden belegd. 
De derde pijler bestaat uit individuele besparingen die bijvoorbeeld via particuliere 
verzekeringsmaatschappijen worden belegd. 
 
Er wordt verwacht dat, door de vergrijzing, de financiering van de AOW-uitkeringen in 
Nederland in de komende jaren problemen gaat opleveren. In een advies aan de regering 
over deze problematiek schetst de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) 
de ontwikkelingen en eventuele oplossingen. De volgende punten worden onder andere 
genoemd: 

• de WRR verwacht dat naast de AOW ook andere uitgavenposten van de collectieve sector 
door de vergrijzing sterk zullen stijgen;  

• de WRR verwacht echter ook dat sommige uitgavenposten van de collectieve sector door de 
vergrijzing naar verhouding kunnen dalen; 

• de WRR dringt aan op maatregelen om de verhouding tussen inactieven en actieven, de i/a-
ratio, te verkleinen; 

• de WRR dringt aan op het verder terugdringen van de staatsschuldquote. 
 

2p 1  Noem een voorbeeld van een uitgavenpost van de collectieve sector die door de vergrijzing 
naar verhouding kan dalen. Licht het antwoord toe. 

2p 2  Leg uit dat het terugdringen van de staatsschuldquote ruimte op de begroting van de 
collectieve sector kan bieden om de stijgende kosten van de vergrijzing op te vangen. 
 
Een verkleining van de i/a-ratio kan een gunstige invloed hebben op de betaalbaarheid van 
het pensioenstelsel in Nederland. 

2p 3  Voor welke van de genoemde pijlers geldt deze gunstige invloed? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2 
 
 
Kilometerheffing stimuleert welvaart 
De kilometerheffing, die het kabinet in 2010 mogelijk invoert, bevordert de welvaart. Een 
kilometerheffing houdt in dat iedere automobilist per kilometer een heffing moet gaan 
betalen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de ‘welvaartswinst’ van de 
kilometerheffing in de jaren na de invoering steeds groter wordt en oploopt tot ongeveer 
€ 2 miljard per jaar in 2020.  
 
Een bureau onderzoekt de gevolgen van de kilometerheffing voor: 

• de automobilist; 
• de overheidsfinanciën; 
• de externe effecten van het autoverkeer. 

 
Vóór invoering van de kilometerheffing bedragen de variabele autokosten 15 eurocent per 
kilometer; daarin zit een bedrag van 4 eurocent aan brandstofaccijns. Invoering van de 
kilometerheffing leidt tot stijging van de variabele autokosten per kilometer waardoor het 
totaal aantal autokilometers per jaar zal dalen. Het verband tussen de hoogte van de 
kilometerheffing en het totaal aantal autokilometers in Nederland per jaar staat 
weergegeven in tabel 1. 
 

kilometerheffing 
(in eurocenten) 

aantal kilometers per jaar 
(in miljarden) 

0 132 
1 126 
2 120 
3 114 
4 108 
5 102 
6   96 

 
Andere uitgangspunten zijn: 

• de kilometerheffing wordt via moderne elektronica gerealiseerd: van iedere auto wordt het 
aantal kilometers geregistreerd. Per kilometer moet een heffing van 3 eurocent aan de 
overheid worden betaald;  

• de totale opbrengst van de kilometerheffing wordt volledig ingezet om de 
motorrijtuigenbelasting te verlagen, waardoor de constante kosten voor de automobilist 
dalen. 
 

2p 4  Verwacht het onderzoeksbureau door het invoeren van de kilometerheffing van 3 eurocent 
een stijging of een daling van de jaarlijkse totale variabele kosten van alle automobilisten in 
Nederland samen? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 

2p 5  Leg uit dat het invoeren van een kilometerheffing door afname van externe effecten kan 
bijdragen aan een stijging van de welvaart in Nederland. 

2p 6  Leg uit dat het invoeren van de kilometerheffing uiteindelijk negatieve gevolgen heeft voor 
de overheidsfinanciën. 
 
Roel en Tineke doen mee aan een discussie over de kilometerheffing. Roel zegt: “Een 
beleid met zowel een kilometerheffing als accijns is onnodig ingewikkeld. Ik heb een 
eenvoudig voorstel: we schaffen de accijns op een liter brandstof af en verhogen 
tegelijkertijd de kilometerheffing met 4 eurocent. Dat komt voor de gemiddelde 
automobilist toch op hetzelfde neer.” Tineke reageert hierop: “Het voorstel van Roel is 
inderdaad een vereenvoudiging. Maar ik vrees dat hierdoor de prikkel wordt weggenomen 
om auto's te kopen die zuinig met brandstof omgaan. En dat is slecht voor het milieu.” 

2p 7  Leg de vrees van Tineke uit.  

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 
Regionale verschillen in consumptie 
Het bedrag dat per hoofd van de bevolking aan consumptiegoederen wordt uitgegeven, is 
onder andere afhankelijk van het besteedbare inkomen. Het besteedbare inkomen per hoofd 
van de bevolking verschilt van provincie tot provincie in Nederland. Hierdoor kan de 
consumptie per hoofd van de bevolking per provincie afwijken van het landelijke 
gemiddelde. Verschillen in consumptie per hoofd van de bevolking tussen provincies 
kunnen ook worden veroorzaakt door verschillen in spaarzin. Met spaarzin wordt in deze 
opgave bedoeld: het deel van het besteedbare inkomen dat wordt gespaard. 
 
Het landelijke gemiddelde besteedbare inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt 
€ 11.750. De landelijke gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking bedraagt 
€ 10.210. De verschillen tussen provincies zijn in figuur 1 in beeld gebracht. De cijfers 
betreffen 1995. 

2p 8  Bereken voor 1995 het verschil in euro's tussen het besteedbare inkomen per hoofd van de 
bevolking van de provincie met het laagste en de provincie met het hoogste besteedbare 
inkomen per hoofd van de bevolking. 

2p 9  Bereken welk percentage van het besteedbare inkomen per hoofd van de bevolking in 1995 
in Zeeland wordt geconsumeerd. 

2p 10  Ligt de spaarzin in Zuid-Holland in 1995 onder of boven het landelijke gemiddelde? Licht 
het antwoord toe aan de hand van figuur 1. 
 
 

figuur 1 
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Legenda:
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Regelmatig komt in politieke kringen de discussie terug over het invoeren van een 
basisinkomen in Nederland. Aan een basisinkomen zitten voor- en nadelen. 
 
Stel je de volgende situatie voor: in jouw klas wordt een discussie gehouden over de 
invoering van het basisinkomen. Jij moet de invoering van het basisinkomen met 
argumenten verdedigen. De inleiding van deze discussie mag je schriftelijk voorbereiden. 
 
Voorafgaand aan deze discussie wordt afgesproken dat een basisinkomen het volgende 
inhoudt:  

• iedere Nederlander van 18 jaar en ouder ontvangt per maand een vast bedrag van de 
overheid;  

• het bedrag is onafhankelijk van de hoogte van het eigen inkomen en het inkomen van de 
partner; 

• het basisinkomen bedraagt de helft van het netto minimumloon; 
• een basisinkomen is een netto uitkering en wordt door de overheid betaald uit 

belastingopbrengsten;  
• met de invoering van het basisinkomen vervalt de sollicitatieplicht voor werklozen; 
• invoering van een basisinkomen gaat gepaard met een vereenvoudiging van het systeem van 

inkomstenbelasting: over inkomen boven het basisinkomen moet steeds 40% belasting 
worden betaald.  
 
Als voordeel van het invoeren van een basisinkomen wordt wel genoemd dat diverse wetten 
uit het huidige sociale zekerheidsstelsel geheel of gedeeltelijk overbodig worden. Ook 
subsidieregelingen voor de lagere inkomensgroepen kunnen na invoering van een 
basisinkomen worden afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat de armoedeval voor sommige 
uitkeringsgerechtigden verdwijnt. Met de armoedeval wordt bedoeld dat 
uitkeringsgerechtigden er door het huidige stelsel van sociale zekerheid en subsidies soms 
financieel op achteruit gaan als zij betaald werk aanvaarden. 
 
Het gevolg van het invoeren van een basisinkomen is dat een deel van de Nederlanders 
betaald werk zal willen verrichten om daarmee extra inkomen boven het basisinkomen te 
verdienen. Een ander deel van de Nederlanders zal genoegen nemen met het basisinkomen. 
 
De inleiding begint als volgt: 
“Beste klasgenoten, 
Graag wil ik een pleidooi houden voor het invoeren van een basisinkomen in Nederland. 
Daarom wil ik wijzen op enkele voordelen die een basisinkomen met zich meebrengt.” 
 

6p 11  Schrijf het vervolg van de inleiding. 
In de inleiding moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a het verminderen van de armoedeval door het afschaffen van één van de huidige 
subsidieregelingen voor de lagere inkomensgroepen. 
b het besparen op een uitkering in het huidige sociale zekerheidsstelsel. 
 
Daarnaast moet in de inleiding naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de 
orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 
1 het gevolg voor de gemiddelde arbeidsproductiviteit. 
2 het gevolg voor de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. 
3 het gevolg voor de uitvoeringskosten van het sociale zekerheidsstelsel en het 
belastingsysteem. 
 
Aanwijzingen 

• Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is 
toegestaan). 

• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar 
aansluiten. 
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uit een krant (voorjaar 2000): 
CPB: pas op met het uitgeven van meevallers 
De discussie over de miljardenmeevallers op de begroting van de rijksoverheid mag niet 
leiden tot overhaaste investeringen in de samenleving. De krapte op de arbeidsmarkt, het 
risico van inflatie en oververhitting van de economie vragen om voorzichtigheid met de 
overheidsbestedingen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het gisteren 
gepubliceerde Centraal Economisch Plan (CEP). Het CEP is de basis voor de discussie over 
de begroting voor 2001. 
Door de krapte op de arbeidsmarkt verwacht het CPB dat de werkloosheid dit jaar voor het 
eerst sinds dertig jaar tot onder de 200.000 personen zal dalen en nog maar 2,75 procent van 
de beroepsbevolking zal bedragen. Een econoom van het CPB erkende dat de krapte op de 
arbeidsmarkt het risico van een loonexplosie met zich meebrengt. Deze econoom stelde dat 
het daarom noodzakelijk is dat ouderen minder snel stoppen met werken, minder mensen in 
de WAO terechtkomen en meer mensen fulltime gaan werken. 
 
Met investeringen in de samenleving worden onder andere extra uitgaven voor personeel in 
de gezondheidszorg en het onderwijs bedoeld. Volgens de indeling die bij economen 
gebruikelijk is, worden deze uitgaven niet tot de overheidsinvesteringen gerekend. 

2p 12  Noem een voorbeeld van een overheidsuitgave die door economen wel tot de 
overheidsinvesteringen wordt gerekend. 
 
Door extra overheidsbestedingen kan de inflatie toenemen. De kans daarop is kleiner als het 
om overheidsinvesteringen gaat, omdat investeringen naast een bestedingseffect ook een 
capaciteitseffect hebben. 

2p 13  Wat wordt bedoeld met het bestedingseffect van een investering? 
3p 14  Leg uit dat de kans op toename van de inflatie kleiner is als de overheid meevallers uitgeeft 

aan investeringen in plaats van aan andere overheidsbestedingen.  
 
In het krantenartikel worden ontwikkelingen genoemd die via de arbeidsmarkt de inflatie 
kunnen afremmen. 

2p 15  Noem één van deze ontwikkelingen. Licht toe hoe hierdoor de inflatie kan worden 
afgeremd. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan drie statistieken. Naar aanleiding van deze statistieken worden in 
deze opgave vijf vragen gesteld. 
 

2p 16  Bereken het indexcijfer van de waarde van de export van energie voor 1999 met als 
basisjaar 1997. 

2p 17  Bereken het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2000. 
 
De waarde van de export van goederen is in 2000 ten opzichte van 1999 met 21% gestegen. 
Om de verandering van het volume van de export van goederen in 2000 ten opzichte van 
1999 te bepalen, moet een gegeven cijfer uit de statistieken gebruikt worden. 

2p 18  Welk cijfer is dit? 
 
Stel dat de uitgaven van Amerikaanse toeristen in Nederland in de tweede helft van 2000 
gelijk zijn aan 15% van het totale geëxporteerde reisverkeer van Nederland in 2000. 

2p 19  Bereken in dat geval het bedrag in dollars dat Amerikaanse toeristen in de tweede helft van 
2000 in Nederland hebben uitgegeven. 

2p 20  Is de koers van de dollar uitgedrukt in ponden op 1 januari 2001 ten opzichte van  
1 juli 2000 geapprecieerd, gedeprecieerd of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe. 
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Minder broeikaseffect door premie? 
Nederland heeft in de Japanse plaats Kyoto een internationaal verdrag ondertekend voor de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgas (CO2) komt onder meer vrij 
bij de opwekking van elektriciteit. Eén van de maatregelen die de Nederlandse regering in 
dit kader heeft genomen, is het instellen van een premie op energiezuinige wasmachines, 
koelkasten en vaatwassers. Consumenten krijgen bij aanschaf van zo'n energiezuinig 
huishoudelijk apparaat een premie van € 45 van hun energiebedrijf. Hierdoor ligt de prijs 
voor de consument van deze apparaten € 45 onder de winkelprijs. De energiezuinige 
apparaten waar de premie voor geldt, worden als ‘A-label’-apparaten gekenmerkt. 
 
Of de maatregel van de regering het totale energieverbruik terugdringt, hangt onder andere 
af van de mate waarin de consumenten reageren op de prijsverlaging van energiezuinige 
apparaten. Bovendien is het van belang hoeveel energie de ‘A-label’-apparaten besparen. 
 
Een jaar na het instellen wordt onderzocht of de premie succesvol is geweest. Een 
onderzoeker van een energiebedrijf heeft daartoe onderstaande gegevens verzameld over de 
verkoop van wasmachines. 
 

aantal verkochte wasmachines per jaar vóór het instellen 
van de premie 

na het instellen  
van de premie 

met ‘A-label’   56.000   66.000 
zonder ‘A-label’ 122.000 115.000 
totaal 178.000 181.000 

 
De onderzoeker veronderstelt dat veranderingen in de verkoop van wasmachines met 
‘A-label’ uitsluitend bepaald worden door het instellen van de premie. Verder is er van 
uitgegaan dat de gemiddelde winkelprijs van € 590 van een wasmachine met ‘A-label’ 
ongewijzigd is gebleven.  

3p 21  Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar wasmachines met ‘A-label’ na het instellen 
van de premie. 
 
De onderzoeker wil met behulp van de gegevens uit tabel 2 vaststellen hoe het 
energieverbruik van jaarlijks verkochte wasmachines zich ontwikkelt na het instellen van de 
premie. Verondersteld wordt dat per wasmachine jaarlijks 200 wasbeurten plaatsvinden. Het 
energieverbruik van wasmachines zonder ‘A-label’ is 2 kilowattuur per wasbeurt. Het 
energieverbruik van wasmachines met ‘A-label’ is 30% lager dan van wasmachines zonder 
‘A-label’. De onderzoeker concludeert dat het totale energieverbruik van verkochte 
wasmachines voor en na het instellen van de premie gelijkblijft. 

2p 22  Is de conclusie van de onderzoeker juist? Verklaar het antwoord met behulp van een 
berekening. 
 
Een fabrikant maakt alleen wasmachines zonder ‘A-label’. Deze fabrikant verwacht dat 
door het instellen van de premie zijn winst per verkochte wasmachine in de toekomst zal 
dalen. 

2p 23  Geef een verklaring voor de toekomstverwachting van deze wasmachinefabrikant. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

tabel 2 
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(Inkomens)verschillen zullen er altijd zijn 
De inkomens in Nederland zijn ongelijk verdeeld. Inkomensverschillen worden door 
economen onder andere verklaard door het bestaan van schaarsteverschillen op de 
arbeidsmarkt. In discussies over de inkomensverdeling maken economen onderscheid tussen 
primair en secundair inkomen. Het primaire inkomen bestaat voor het grootste deel uit 
looninkomen.  

2p 24  Noem twee andere vormen van primair inkomen. 
2p 25  Leg uit hoe schaarsteverschillen op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot verschillen in primair 

inkomen. 
 
In figuur 2 is de Lorenzkromme voor 2000 getekend van de personele verdeling van het 
primaire inkomen van de inwoners van een stad in Nederland. 

De Lorenzkromme in figuur 2 valt van de oorsprong tot punt A samen met de horizontale 
as. Stel dat in 2002 het percentage werklozen in deze stad ten opzichte van 2000 is gedaald. 

2p 26  Verschuift punt A in figuur 2 hierdoor naar links of naar rechts? Verklaar het antwoord. 
 

figuur 2 

Einde 

0
0

100

100
inwoners in % (cumulatief)

primair inkomen
in % (cumulatief)

A
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Drie deelrekeningen van de Nederlandse betalingsbalans  
(bedragen in miljoenen euro's) 
 
 
Goederenrekening (ontvangsten en uitgaven) 
 

 
 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
aardgas  
overige energieproducten 
overige goederenhandel 
Ontvangsten 

 
3.599 
6.170 

157.479 
167.248 

 
2.925 
5.310 

168.195 
176.430 

 
2.540 
6.402 

176.344 
185.286 

 
4.262 

12.119 
207.775 
224.156 

 
 
energieproducten 
overige goederenhandel 
Uitgaven 

 
10.063 

138.658 
148.721 

 

 
7.845 

149.680 
157.525 

 

 
9.701 

158.754 
168.455 

 
17.116 

186.144 
203.260 

 
 
Dienstenrekening (ontvangsten en uitgaven) 
 

 
 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
vervoersdiensten 
reisverkeer 
overige diensten 
Ontvangsten 

 
18.419 

5.598 
20.396 
44.413 

 
18.865 

6.108 
21.721 
46.694 

 
19.955 

6.565 
24.320 
50.840 

 
21.178 

7.865 
27.940 
56.983 

 
 
vervoersdiensten 
reisverkeer 
overige diensten 
Uitgaven 

 
12.007 

9.999 
19.568 
41.574 

 

 
13.305 
10.791 
20.094 
44.190 

 
14.133 
11.324 
22.973 
48.430 

 
15.569 
13.460 
27.743 
56.772 

 
 
Inkomensrekening (ontvangsten en uitgaven) 
 

 
 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
 
inkomen uit arbeid 
inkomen uit kapitaal 
inkomensoverdrachten 
Ontvangsten 

 

585 
34.232 
  3.846 
38.663 

 
 

567 
32.278 
  3.422 
36.267 

 

456 
42.856 
  4.271 
47.583 

 
 

458 
44.212 
  4.854 
49.524 

 
 
inkomen uit arbeid 
inkomen uit kapitaal 
inkomensoverdrachten 
Uitgaven 

 
852 

27.669 
  9.253 
37.774 

 
886 

35.226 
  9.861 
45.973 

 

 
912 

39.498 
10.246 
50.656 

 
986 

42.425 
11.399 
54.810 

 

statistiek 1 
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Kerngegevens Nederlandse economie 
 

 
 

 
eenheid 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
bruto binnenlands product  

 
miljarden euro 

 
735,4 

 
780,5 

 
824,0 

 
885,1 

 
prijspeil goederenimport 

 
%-mutaties* 

 
2,3 

 
−2,0 

 
0,2 

 
8,3 

 
prijspeil goederenexport 

 
%-mutaties* 

 
2,1 

 
−0,4 

 
−1,8 

 
4,5 

 
*ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 
 
Wisselkoersen 

 
 

statistiek 2 

statistiek 3 

1 januari
1999

1 juli
1999

1 januari
2000

1 juli
2000

1 januari
2001

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0

Legenda:
euro uitgedrukt in dollars
euro uitgedrukt in ponden

Einde 
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Tijdvak 1
Woensdag 22 mei

13.30 –16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Opgave 1 
 
 
Nationaal inkomen en welvaart 
Een van de belangrijkste economische grootheden is het nationale inkomen. Economen 
hanteren het nationale inkomen als een maatstaf voor de welvaart. Een groei van het reële 
nationale inkomen per hoofd van de bevolking wijst volgens deze opvatting op toenemende 
welvaart. Niet iedereen is het met deze opvatting eens. 
 
In een land is over een periode van tien jaar: 

• het nationale inkomen gestegen van 400 naar 480 miljard euro; 
• de bevolking met 15% toegenomen; 
• het prijsniveau 10% hoger geworden. 

 
Hieronder staan drie uitspraken over het nationale inkomen. 

2p 1  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
uitspraak 1 
In dit land is het nominale nationale inkomen gestegen. 
uitspraak 2 
In dit land is het reële nationale inkomen gestegen. 
uitspraak 3 
In dit land is het reële nationale inkomen per hoofd gestegen. 
 
Sommige economen vinden het reële nationale inkomen per hoofd geen goede maatstaf voor 
de welvaart in een land. 

2p 2  Geef voor deze opvatting een argument. Licht het antwoord toe.  
 
 
 
Opgave 2 
 
 
De dollar op de schommel  
De Amerikaanse dollar speelt bij veel internationale transacties een belangrijke rol. De 
koers van de dollar schommelt ten opzichte van bijvoorbeeld de euro, het pond en de yen. 
In figuur 1 is de ontwikkeling van enkele wisselkoersen voor een periode van vijf maanden 
in beeld gebracht. De koersontwikkeling wordt veroorzaakt door veranderingen in de vraag 
en het aanbod op de valutamarkt. 
 
 

figuur 1 

yen

120

115

110

105

100

95

0

pond

euro
dollar

jul aug sep okt nov
maanden

index
(euro=100)

ontwikkeling wisselkoersen
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In november is de koers van de dollar ten opzichte van de euro ... (1).... Deze 
koersverandering van de dollar wordt ...(2)... genoemd en ontstaat als de vraag naar dollars 
...(3)... is dan het aanbod van dollars. 

2p 3  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
Bij (1) gedaald / gestegen 
Bij (2) appreciatie / depreciatie 
Bij (3) groter / kleiner 
 
Het aanbod van dollars op de valutamarkt kan door verschillende oorzaken toenemen. 
Daarover gaan de onderstaande uitspraken (VS staat voor Verenigde Staten van Amerika). 

3p 4  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
uitspraak 1 
Als de VS goederen uit Europa importeren, neemt daardoor het aanbod van dollars toe. 
uitspraak 2 
Als in de VS werkende Nederlanders geld naar Nederland sturen, neemt daardoor het 
aanbod van dollars toe. 
uitspraak 3 
Als Europeanen beleggen in de VS, neemt daardoor het aanbod van dollars toe. 
uitspraak 4 
Als Europese toeristen de VS bezoeken, neemt daardoor het aanbod van dollars toe. 
 
 
 
Opgave 3 
 
 
Nederland overspannen 
De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde in 1999 de rente van 3% naar 2,5%. Deze 
renteverlaging was bedoeld om de Duitse en Italiaanse economie te stimuleren. De 
Nederlandsche Bank (DNB) achtte die renteverlaging ongewenst omdat het vertrouwen van 
de Nederlandse consument in de economie erg groot was. De bedrijven konden de vraag 
nauwelijks aan waardoor er spanningen op de arbeidsmarkt ontstonden. De Nederlandse 
regering was zelfs bang voor een loon-prijsspiraal. 
 

1p 5  Bevond Nederland zich in 1999 in een fase van hoogconjunctuur of in een fase van 
laagconjunctuur? 
 

2p 6  Beschrijf hoe in de gegeven situatie een loon-prijsspiraal kan ontstaan.  
 

2p 7  Leg uit waarom DNB de renteverlaging van de ECB ongewenst achtte. 
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Opgave 4 
 
 
uit een krant 
Gezondheid is munitie in vleesoorlog met de VS 
De Europese Unie (EU) kan haar verbod op de invoer van hormoonvlees uit de Verenigde 
Staten van Amerika (VS) voortaan onderbouwen met wetenschappelijke argumenten. 
Hormoonvlees is schadelijk voor de gezondheid en geeft in sommige gevallen, vooral bij 
kleine kinderen, een verhoogd risico op kanker. Dat is de voornaamste conclusie van een 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van de EU is verricht. 
 
De EU heeft de invoer van hormoonvlees uit de VS verboden. Dat is een voorbeeld van een 
...(1)... maatregel. Een direct gevolg van het verbod zal zijn dat de prijs van vlees in de EU 
...(2)... gaat. Hierdoor wordt het inkomen van de ...(3)... in de EU hoger. Sommigen zullen 
de maatregel van de EU daarom als een bewijs van toenemende ...(4)... beschouwen. 

3p 8  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
Bij (1) non-tarifaire / tarifaire 
Bij (2) omhoog / omlaag 
Bij (3) consumenten / producenten 
Bij (4) protectie / vrijhandel 
 
De vraag is hoe de VS op deze maatregel van de EU zal reageren. 

2p 9  Noem een maatregel waarmee de VS zouden kunnen reageren. Licht het antwoord toe. 
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Opgave 5 
 
 
Lange weg van cacao naar reep 
Er moet heel wat gebeuren voordat een chocoladereep in de winkel ligt. Hieronder staan de 
bedrijven die betrokken zijn bij de productie van een chocoladereep:  
1 cacaoplantage 
2 chocoladefabriek in Amsterdam 
3 exporteur van cacao in Afrika 
4 groothandel in snoepwaren 
5 importeur van cacao in Rotterdam 
6 snoepwinkel in Arnhem 
 

1p 10  Zet de genoemde bedrijven in zodanige volgorde dat er een correcte bedrijfskolom ontstaat. 
Schrijf het antwoord als volgt op: 
A: ...(schrijf hier het nummer op) 
B: ...(schrijf hier het nummer op) 
etc. 

 
1p 11  Welk woord geeft de betekenis van de pijlen in het schema het beste weer: geleding, 

inkomen, markt, omzet, prijs of productiefactor? 
 
Stel dat de importeur van cacao in Rotterdam cacao inkoopt met een inkoopwaarde van 
€ 2,6 miljoen; de verkoopwaarde van deze cacao bedraagt € 4,2 miljoen.  

1p 12  Hoe noemt men dat verschil van € 1,6 miljoen: winst, afzet, loonsom, omzet, 
productiekosten of toegevoegde waarde? 

A

B

C

D

E

F
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Opgave 6 
 
 
Kunnen de premies lager? 
Alle werknemers betalen verplicht premies voor de sociale zekerheid. Deze premies worden 
op het loon ingehouden en door de werkgever aan de overheid afgedragen. Het geld dat zo 
bij elkaar wordt gebracht, is bedoeld om mensen die daar recht op hebben, een sociale 
uitkering te verstrekken. In 2001 groeide de economie zo snel dat er van hoogconjunctuur 
gesproken kon worden. Sommigen stelden toen voor de premie voor de 
werkloosheidsuitkeringen te verlagen. Een verstandig voorstel? 
 
In een tijd van hoogconjunctuur …..(1)….. de werkloosheid en zal het bedrag dat nodig is 
voor de werkloosheidsuitkeringen …..(2)….. Bij gelijkblijvende premiepercentages zullen 
de werkgevers een …..(3)….. bedrag aan premies afdragen. De overheid kan dan besluiten 
de premiepercentages te verlagen. Daardoor zal het …..(4)….. inkomen van werknemers 
…..(5)….. Als daardoor de bestedingen toenemen zal de bezettingsgraad van de bedrijven 
…..(6)….. zodat de kans op …..(7)….. groter wordt. 
 

3p 13  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
Bij (1) daalt / stijgt 
Bij (2) afnemen / toenemen 
Bij (3) groter / kleiner 
Bij (4) bruto / netto 
Bij (5) dalen / stijgen 
Bij (6) dalen / stijgen 
Bij (7) inflatie / werkloosheid 
 
 
 
Opgave 7 
 
 
uit een krant 
Geen inflatiemeter voor senioren 
De ouderenorganisaties krijgen geen aparte prijsindex voor ouderen. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) heeft het verzoek om zo'n eigen inflatiemeter afgewezen. De 
ouderen willen een dergelijke prijsindex gebruiken in hun onderhandelingen met 
pensioenfondsen over de aanpassing van hun pensioen aan de kosten van levensonderhoud. 
De ouderenorganisaties ondersteunen hun wens voor een eigen prijsindex met tabel 1. De 
gegevens daarin hebben betrekking op het jaar 2000.  
 
goederencategorie prijsindex  

(1995 = 100) 
wegingsfactor 
werknemers 

wegingsfactor 
65-plussers 

voedingsmiddelen 107,5 24 20 
wonen 109,8 22 22 
medische verzorging 112,3 15 25 
ontspanning 114,5 20 28 
overige 104,9 19   5 

 
1p 14  Geef een verklaring voor het feit dat de wegingsfactoren voor 65-plussers afwijken van die 

voor werknemers. 
 

2p 15  Bereken het samengesteld gewogen prijsindexcijfer voor 65-plussers voor het jaar 2000. 
 

2p 16  Geef op basis van tabel 1 een verklaring voor het feit dat ouderenorganisaties belang 
hebben bij een apart prijsindexcijfer voor ouderen. 

tabel 1 
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Opgave 8 
 
 
Opbrengst accijnzen steeds hoger 
De Nederlandse overheid heft op diverse producten accijns. De tarieven worden regelmatig 
verhoogd. Sommige economen waarschuwen dat accijnsverhogingen ten koste kunnen gaan 
van overige overheidsinkomsten zoals vennootschapsbelasting en BTW. De overheid 
verdedigt het accijnsbeleid onder andere door te wijzen op het milieubelang. Met behulp 
van accijnzen kunnen immers de bestedingen worden beïnvloed. In dat verband wil de 
overheid het autogebruik beïnvloeden door het bezit van de auto goedkoper, maar het 
gebruik ervan juist duurder te maken. 
 

 
opbrengst accijnzen

(miljoenen euro's) 
1992 2000

benzine 1.682 3.444
diesel 809 2.098
overige 1.927 2.580

 
 

 
 
Bij de overheidsinkomsten worden drie categorieën onderscheiden: directe belastingen, 
indirecte belastingen en niet-belastingmiddelen. Drie overheidsinkomsten zijn: accijns, 
vennootschapsbelasting en BTW. 

2p 17  Geef voor deze overheidsinkomsten aan tot welke categorie ze behoren. Neem daartoe 
onderstaand schema over en zet kruisjes op de juiste plaatsen. 
 

 directe belasting indirecte belasting niet-belastingmiddel 
accijns    
vennootschapsbelasting    
BTW    

 
2p 18  Bereken hoeveel liter benzine in Nederland in 2000 is verkocht. 

 
2p 19  Bereken hoeveel procent de verkochte hoeveelheid diesel in 2000 groter is dan in 1992. 

 
2p 20  Hoe blijkt uit tabel 2 en figuur 2 samen dat de accijns per liter diesel in 2000 hoger is dan 

in 1992?  

tabel 2 

figuur 2 

0
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Als de overheid de accijns op een liter diesel verhoogt, kan dat tot gevolg hebben dat de 
overheid van de transportsector minder vennootschapsbelasting en minder BTW gaat 
ontvangen. 

1p 21  Geef een verklaring voor de lagere ontvangst aan vennootschapsbelasting. 
2p 22  Geef een verklaring voor de lagere ontvangst aan BTW. 

 
Hieronder staan enkele belastingmaatregelen: 
maatregel 1 
verhogen motorrijtuigenbelasting en verhogen brandstofaccijns 
maatregel 2 
verlagen motorrijtuigenbelasting en verlagen brandstofaccijns 
maatregel 3 
verlagen motorrijtuigenbelasting en verhogen brandstofaccijns 
maatregel 4 
verhogen motorrijtuigenbelasting en verlagen brandstofaccijns 

1p 23  Welke belastingmaatregel past in het beleid van de overheid om het autogebruik te 
beïnvloeden? 
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Opgave 9 
 
 
Meer armoede in een rijker land  
De welvaart in Nederland is in de jaren rond de eeuwwisseling flink gegroeid. Toch 
verscheen onlangs een rapport waarin stond dat in de jaren vlak na 2000 meer mensen in 
Nederland te maken hebben met armoede dan in de jaren vlak voor 2000. Dat wijst erop dat 
de personele inkomensverdeling in Nederland schever is geworden. Deze ontwikkeling kan 
schematisch met Lorenzcurven worden weergegeven hetgeen in figuur 3 is gedaan. 
 

 
Er kunnen verschillende soorten inkomen worden onderscheiden: 

• inkomen uit arbeid 
• inkomen uit vermogen 
• inkomen uit een sociale uitkering 
• inkomen uit subsidie 

2p 24  Welke van deze inkomens is / zijn in figuur 3 verwerkt? 
 
De personele inkomensverdeling kan door verschillende ontwikkelingen worden beïnvloed: 

• de minimumlonen stijgen minder dan de gemiddelde lonen; 
• de progressie in de inkomstenbelasting neemt af; 
• de loonstijging is een voor iedereen gelijk bedrag; 
• voor mensen met een hoge opleiding wordt de arbeidsmarkt krapper dan voor mensen met 

een lage opleiding. 
2p 25  Welke van deze ontwikkelingen kan / kunnen leiden tot een schevere primaire personele 

inkomensverdeling? 
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jaren vlak voor 2000
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primaire personele inkomensverdelingfiguur 3 
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Stel dat de Lorenzcurve van de jaren vlak na 2000 betrekking heeft op 6 miljoen personen 
die samen een inkomen hebben van 300 miljard euro. 

2p 26  Bereken het gemiddelde inkomen per persoon in de 3e inkomensgroep. 
 
Hieronder staan enkele uitspraken: 
uitspraak 1 
Het totale inkomen in de jaren vlak na 2000 is hoger dan in de jaren vlak voor 2000. 
uitspraak 2 
Het gemiddelde inkomen in de jaren vlak na 2000 is hoger dan in de jaren vlak voor 2000. 
uitspraak 3 
Het aantal arme mensen in de jaren vlak na 2000 is groter dan in de jaren vlak voor 2000.  
uitspraak 4 
De relatieve inkomensverschillen in de jaren vlak na 2000 zijn groter dan in de jaren vlak 
voor 2000. 

2p 27  Welke van deze uitspraken kan / kunnen gebaseerd zijn op figuur 3? 
 
 
 
Opgave 10 
 
 
Kinderopvang: wie zal dat betalen? 
In de gemeente Zettedijk zijn diverse kinderdagverblijven gevestigd. De kosten van 
kinderopvang worden grotendeels betaald door de ouders en hun werkgevers. Daarnaast 
ontvangen kinderdagverblijven een subsidie van de gemeente. De gemeente Zettedijk 
hanteert hierbij de volgende subsidieregeling: 

• bijdrage gemeente: 15% met een maximum van € 700 per kindplaats per jaar; 
• bijdrage werkgevers: 35% met een maximum van € 1.200 per kindplaats per jaar; 
• bijdrage ouders: het restant. 

Een van de kinderdagverblijven in Zettedijk is 'De Kleuter'. De kosten van één kindplaats 
bij 'De Kleuter' bedragen € 4.200 per jaar. 
 

2p 28  Bereken de jaarlijkse bijdrage van ouders aan een kindplaats bij 'De Kleuter'.  
 
Ook werkgevers zijn bereid een deel van de kosten van kinderopvang voor hun rekening te 
nemen. Zij verwachten dat daardoor meer mensen betaald werk zullen gaan doen. De 
grafieken in figuur 4 hebben betrekking op de vraag naar en het aanbod van arbeid. 
 

 
2p 29  In welke grafiek is de verwachting van de werkgevers juist in beeld gebracht? 

 
Voor het subsidiëren van kinderopvang door de overheid kunnen diverse argumenten 
worden gebruikt. Hieronder staan enkele van die argumenten: 
argument 1 
Kinderopvang vergroot het draagvlak voor de sociale zekerheid. 
argument 2 
Kinderopvang is een middel om de kosten van vergrijzing op te vangen. 

2p 30  Kies een van de genoemde argumenten en beschrijf de redenering die daarachter zit.  

grafiek 1

personen

loon

grafiek 2

personen

loon

grafiek 3

personen

loon

grafiek 4

personen

loon
figuur 4 
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Opgave 11 
 
 
uit een krant 
Aardbeving en yen geven BaxBike een dreun 
De beursgenoteerde Nederlandse fietsenfabrikant BaxBike heeft de positieve 
winstverwachting voor 2000 bij moeten stellen. BaxBike heeft in 2000 te maken met een 
dure Japanse yen en een aardbeving in Taiwan. Uit beide landen betrekt BaxBike diverse 
fietsonderdelen. De dure yen drijft de kosten op en door de aardbeving kan de fabriek in 
Taiwan veel onderdelen tijdelijk niet leveren. Daardoor kan BaxBike minder fietsen 
afleveren dan aanvankelijk was verwacht waardoor in 2000 de omzet 10 procent lager zal 
uitvallen dan in 1999. Een en ander heeft tot gevolg dat BaxBike in 2000 verlies maakt. 
 
In tabel 3 zijn opbrengsten (gedeeltelijk) en kosten van BaxBike in 1999 en 2000 met elkaar 
vergeleken. 
 

jaarbedragen in € totale variabele 
kosten 

totale constante 
kosten 

totale omzet verkoopprijs 
per fiets 

1999 1.920.000 850.000 ........... 800 
2000 2.050.000 850.000 2.880.000 800 

 
1p 31  Uit welk gegeven valt af te leiden dat BaxBike een naamloze vennootschap (NV) is? 

 
2p 32  Bereken de totale omzet in 1999. 

 
2p 33  Bereken de variabele kosten per fiets in 2000. 

 
2p 34  Bereken met welk bedrag de winst van BaxBike afneemt. 

 

tabel 3 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
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Opgave 1 
 
 
Scholieren kopen steeds meer kleding 
Kleding is de grootste uitgavenpost van scholieren. Ongeveer dertig procent van alle 
scholieren krijgt een eigen budget om kleding te kopen. Dit kleedgeld bedraagt in 
Nederland jaarlijks in totaal ongeveer € 300 miljoen. 
 
De vraag naar kleding door scholieren wordt volgens de economische theorie bepaald door 
diverse factoren. Enkele van deze factoren zijn de voorkeuren van scholieren, de prijs van 
kleding en het inkomen (inclusief kleedgeld) van scholieren. 

2p 1  Noem een andere factor. 
 
Er is onderzoek gedaan naar het bestedingsgedrag van scholieren. Bij dit onderzoek zijn de 
scholieren verdeeld in jongens en meisjes en in scholieren die wel en geen kleedgeld 
krijgen. Uit dit onderzoek is de prijselasticiteitscoëfficiënt van de vraag naar spijkerbroeken 
afgeleid. De resultaten staan in tabel 1. 

 
 prijselasticiteitscoëfficiënt van de vraag naar spijkerbroeken 
 met kleedgeld zonder kleedgeld 
meisjes –0,8 –0,2 
jongens –0,4 A 

 
Uit het onderzoek blijkt dat jongens zonder kleedgeld minder sterk reageren op een 
prijsverandering van spijkerbroeken dan meisjes zonder kleedgeld. 

2p 2  Kan A in tabel 1 dan –0,1 zijn? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat de prijs van spijkerbroeken op een bepaald moment met 10 procent wordt 
verhoogd. 

2p 3  Zal de omzet van spijkerbroeken, behaald bij meisjes met kleedgeld, door deze 
prijsverhoging dalen, stijgen of gelijk blijven? Licht het antwoord toe.  

tabel 1 
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uit een krant (mei 1999): 
Meevallers beschikbaar als extraatje voor laagstbetaalden 
Nu er bij de rijksoverheid belastingmeevallers zijn, ligt het voor de hand dat de overheid 
volgend jaar iets extra’s doet voor de laagstbetaalden. In de rijksbegroting voor volgend 
jaar wordt geld uitgetrokken voor dit extraatje. Door de regering is afgesproken dat 
meevallers worden verdeeld over twee bestemmingen: verkleining van de staatsschuld en 
een extraatje voor de laagstbetaalden. De verdeling over beide bestemmingen is afhankelijk 
van de omvang van het financieringstekort in procenten van het bruto binnenlands product 
(BBP)*. 
 
*In deze opgave wordt het BBP gelijkgesteld aan het nationale inkomen. 
 
In tabel 2 staat de verdeling van meevallers schematisch weergegeven. 

 
Verdeling meevallers percentage van de meevaller dat 

wordt gebruikt om de 
staatsschuld te verkleinen 

percentage van de meevaller dat 
wordt gebruikt als extraatje voor 
de laagstbetaalden 

Financieringstekort > 0,75% van 
het BBP 75% 25% 

Financieringstekort < 0,75% van 
het BBP 50% 50% 

 
Er is sprake van een belastingmeevaller als de overheid een hoger bedrag aan belastingen 
ontvangt dan was verwacht. Een onverwacht hoge groei van het nationaal inkomen kan 
hiervan de oorzaak zijn. Een stijging van het nationaal inkomen kan leiden tot toename van 
het bedrag dat de overheid aan inkomstenbelasting ontvangt. 

2p 4  Leg uit dat stijging van het nationaal inkomen ook kan leiden tot toename van het bedrag 
dat de overheid aan indirecte belastingen ontvangt. 
 
Stel dat de overheidsontvangsten op een bepaald moment € 2,1 miljard meevallen en dat het 
financieringstekort ondanks deze meevaller groter blijft dan 0,75% van het BBP. Het 
kabinet wil alle 800.000 mensen met een minimuminkomen een extraatje van € 500 geven. 
De rest gaat als extraatje naar alle 2,5 miljoen AOW-ers in de vorm van een 
eindejaarsuitkering.  

3p 5  Bereken welk bedrag als eindejaarsuitkering per AOW-er beschikbaar is. 
 
In de regering heeft ook een discussie plaatsgevonden over maatregelen die getroffen 
moeten worden als door conjuncturele ontwikkelingen de overheidsontvangsten 
tegenvallen. Partij A vindt dat tegenvallende overheidsontvangsten in dat geval voor 100% 
moeten worden opgevangen door belastingverhoging. Partij B vindt dat tegenvallers deels 
ook moeten worden opgevangen door het financieringstekort te laten toenemen. 
Woordvoerders van zowel partij A als partij B verklaren dat hun partij voorstander is van 
het voeren van anticyclische begrotingspolitiek. 

3p 6  Bij welke partij is bij tegenvallers de anticyclische begrotingspolitiek te herkennen? 
Verklaar het antwoord. 
 

tabel 2 

Pagina: 898Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200017  26 4 Lees verder 

Opgave 3 
 
 
uit een krant: 
Snijbloemen worden doorgedraaid 
In de eerste week van juli zijn er op de bloemenveilingen in Nederland 200.000 bossen 
snijbloemen doorgedraaid. Voor deze bloemen waren op de veiling geen kopers. De meeste 
doorgedraaide snijbloemen worden vernietigd. Voor de doorgedraaide snijbloemen 
ontvangen kwekers een bodemprijs* van € 1,40 per bos.  
Een verklaring voor het doordraaien zoeken veilingdeskundigen in het warme weer. Hoge 
temperaturen beperken de levensduur van bloemen. Daardoor worden er minder bloemen 
gekocht. Bovendien groeien de bloemen sneller, waardoor er veel snijbloemen geplukt 
moeten worden. 
 
*Een bodemprijs is een minimumprijs die door het veilingbestuur is ingesteld. 
 

2p 7  Noem een motief om op bloemenveilingen een bodemprijs voor snijbloemen vast te stellen. 
2p 8  Schrijf de zin(nen) uit het krantenartikel op waaruit een verschuiving van de aanbodlijn van 

snijbloemen kan worden afgeleid. Licht het antwoord toe. 
 
De bloemenveilingen beschikken over een fonds om de bodemprijs in stand te houden. Dit 
fonds komt onder andere aan geld door 5% in te houden op de totale veilingomzet (van 
doorgedraaide en niet-doorgedraaide bloemen samen).  
 
In de eerste week van juli bedroeg de totale veilingomzet van snijbloemen € 2.080.000. 
Voor de doorgedraaide bossen snijbloemen hebben de bloemenveilingen de volgende 
bestemming gevonden: 

• 10% wordt door het veilingfonds verkocht voor € 0,50 per bos aan bejaardentehuizen. 
• het restant wordt vernietigd, wat geen kosten met zich meebrengt. 

 
2p 9  Bereken het saldo van inkomsten en uitgaven van het veilingfonds betreffende snijbloemen 

in de eerste week van juli. 
 
Als doorgedraaide snijbloemen niet worden vernietigd, kan dat via de vraagzijde van de 
markt op korte termijn tot een lagere veilingprijs van snijbloemen leiden. 

2p 10  Leg de oorzaak van deze mogelijk lagere veilingprijs van snijbloemen uit. 
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Er zijn in Nederland voorstanders en tegenstanders van gratis openbaar vervoer. 
 
Karel en Loes zijn uitgenodigd als inleiders bij een discussiebijeenkomst over gratis 
openbaar vervoer in Nederland. Karel houdt een betoog waarin voor gratis openbaar vervoer 
wordt gepleit; Loes houdt een betoog tegen gratis openbaar vervoer. 
 
Karel wijst in zijn betoog met name op de positieve gevolgen van gratis openbaar vervoer 
voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Ook pleit hij voor het invoeren van een 
inkomensafhankelijke heffing om gratis openbaar vervoer betaalbaar te maken.  
 
Loes wijst in haar betoog vooral op de nadelige gevolgen van gratis openbaar vervoer voor 
de werkgelegenheid in andere bedrijfstakken. Ook wijst zij op de nadelen van het invoeren 
van een inkomensafhankelijke heffing.  
 
Schrijf het betoog van Karel waarin je stelling neemt voor gratis openbaar vervoer óf het 
betoog van Loes waarin je stelling neemt tegen gratis openbaar vervoer. 
 
Het betoog begint als volgt: 
”Geachte dames en heren, 
Ik wil een pleidooi houden voor / tegen gratis openbaar vervoer.” 
 

6p 11  Schrijf het vervolg van het betoog. 
In het betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a de invloed van gratis openbaar vervoer op de arbeidsmarkt 
b het gevolg van de financiering van gratis openbaar vervoer voor de secundaire 
inkomensverdeling 
 
Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de 
orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 
1 de negatieve gevolgen van gratis openbaar vervoer voor de huidige vaste klanten van het 
openbaar vervoer 
2 andere externe effecten van gratis openbaar vervoer 
3 mogelijke inverdieneffecten van gratis openbaar vervoer 
4 multipliereffecten als gevolg van extra investeringen in de trein-infrastructuur  
 
Aanwijzingen: 

• Schrijf boven het betoog Karel óf Loes, afhankelijk van je keuze. 
• Gebruik bij het vervolg van het betoog 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan). 
• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar 

aansluiten. 
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Van gulden naar euro 
Vanaf 1 januari 2002 is de euro in elf Europese landen wettig betaalmiddel. In de loop van 
2002 is de eigen valuta van deze landen afgeschaft. De omrekenkoersen tussen de eigen 
(= lokale) valuta en de euro zijn eind 1998 vastgesteld. In tabel 3 staan enkele van deze 
omrekenkoersen. 

 
lokale valuta waarde euro in lokale valuta waarde lokale valuta in euro’s 
Nederlandse gulden 2,20371 0,45378 
Belgische frank 40,3399 0,02479 
Duitse mark 1,95583 0,51129 
Finse mark 5,94573 0,16819 
Franse frank 6,55957 0,15245 
Ierse pond 0,787564 1,26973 
Italiaanse lire 1936,27 0,00052 
 
De familie Van Weerden heeft in 2001 voor één week een vakantiehuisje in Frankrijk 
gehuurd. De huurprijs van het vakantiehuisje bedroeg 1.650 Franse francs per week. 

2p 12  Bereken het bedrag in guldens dat de familie Van Weerden kwijt was aan het huren van het 
vakantiehuisje. 
 
Op het moment dat de koers van de euro werd vastgesteld, was de inflatie in Nederland 
relatief hoog. Achteraf had de centrale bank van Nederland daarom liever gezien dat bij het 
vaststellen van de omrekenkoersen van een hogere koers van de Nederlandse gulden was 
uitgegaan. Een hogere koers van de gulden zou echter tot een toename van de werkloosheid 
in Nederland geleid kunnen hebben.  

2p 13  Zou de huur in guldens van het vakantiehuisje van de familie Van Weerden hoger of lager 
zijn geweest als de koers van de gulden hoger was geweest? Verklaar het antwoord. 

2p 14  Leg uit dat een hogere koers van de gulden had kunnen leiden tot een toename van de 
werkloosheid in Nederland. 
 
Stel dat bij het vaststellen van de omrekenkoersen van een hogere koers van de gulden was 
uitgegaan. 

2p 15  Zou er in dat geval sprake zijn geweest van een appreciatie of van een revaluatie van de 
gulden? Licht het antwoord toe. 
 
 

tabel 3 
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In economische publicaties wordt veel gebruik gemaakt van tabellen en grafieken. In het 
informatieboekje staan drie statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld. 
 

2p 16  Uit welk(e) cijfer(s) blijkt dat het aanbod van arbeid tussen 1993 en 1997 is toegenomen? 
2p 17  Bereken de werkgelegenheid in 1992 in personen. 
2p 18  Bereken het aantal AOW-gerechtigden in 1997. 

 
De veranderingen in de macro-economische grootheden tussen 1995 en 1997 duiden op een 
opgaande conjunctuur. Dat kan met name worden afgeleid uit de ontwikkeling van de 
gegevens in statistiek 1 en statistiek 3. 

2p 19  Noem uit beide statistieken een gegeven waarvan de ontwikkeling tussen 1995 en 1997 
wijst op een opgaande conjunctuur. 
 
De loonkosten per eenheid product worden bepaald door de loonkosten per werknemer en 
de arbeidsproductiviteit. 

2p 20  In welk jaar of in welke jaren zijn de loonkosten per eenheid product gedaald? Licht het 
antwoord toe. 
 
 
 
Opgave 7 
 
 
Arbeidstijdverkorting heeft grote gevolgen voor supermarkten 
In 1999 heeft supermarktketen Blaauw 540 personeelsleden in dienst, die in de 
uitgangssituatie allemaal 40 uur per week werken. Bij Blaauw wordt begin 2000 de 
arbeidstijd met 10% verkort en wordt 80% van de minder gewerkte uren herbezet. Het 
nieuwe personeel werkt gemiddeld 30 uur per week. De productie van Blaauw is in 2000 
even groot als in 1999. 

3p 21  Toon met behulp van een berekening aan dat de werkgelegenheid in personen bij Blaauw in 
2000 ten opzichte van 1999 met meer dan 10% is gestegen. 

3p 22  Is de arbeidsproductiviteit per uur bij Blaauw in 2000 ten opzichte van 1999 gedaald of 
gestegen? Verklaar het antwoord. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Economie in modelvorm 
In de economische wetenschap wordt gebruik gemaakt van modellen. Een kringloopschema 
is een model, waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een land wordt 
weergegeven. In het kringloopschema in figuur 1 staan uitsluitend geldstromen tussen 
economische sectoren weergegeven. Voor iedere sector is het totaal van de inkomende 
geldstromen gelijk aan het totaal van de uitgaande geldstromen. De genoemde bedragen 
luiden in miljarden euro’s en betreffen de verwachte bedragen voor het jaar 2004. Niet bij 
iedere pijl is het bedrag en de toelichting ingevuld. 

 

overheid

reservoir*

bedrijven

buitenland

gezinnen

belastingen: ....

particuliere consumptie: 199

netto nationaal inkomen: 350

besparingen: 47 netto investeringen: 28

saldo lopende rekening: 17

overheidssaldo: ....

.... : 180

.... : 197

overheidsbestedingen: 106

*In een kringloopmodel wordt het reservoir ook wel omschreven als financiële instellingen  
 
Deze economie heeft een sterk open karakter. Hierdoor is de handelsquote in vergelijking 
met andere landen hoog. De handelsquote is de optelsom van de exportquote en de 
importquote. 
 

1p 23  Hoe groot is de export van dit land in 2004 volgens het kringloopschema? 
2p 24  Bereken het bedrag dat de overheid in 2004 volgens het kringloopschema aan belastingen 

ontvangt. 
2p 25  Bereken de handelsquote van dit land in 2004. 

 
Het kringloopschema in figuur 1 kan realistischer worden gemaakt door pijlen toe te 
voegen. 

3p 26  Beschrijf een pijl die zou kunnen worden toegevoegd. Licht aan de hand van een voorbeeld 
toe wat met deze toegevoegde pijl wordt weergegeven. 
 

figuur 1 
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De arbeidsmarkt 
 
 
  eenheid 1993 1994 1995 1996 1997 
Werkgelegenheid arbeidsjaren × 1.000 5.323 5.305 5.380 5.477 5.613 
 
Beroepsbevolking personen × 1.000 6.250 6.331 6.416 6.506 6.602 
Werkgelegenheid (=actieven)  personen × 1.000 5.769 5.784 5.883 6.012 6.164 
Werkloze beroepsbevolking personen × 1.000 481 547 533 494 438 
 
Werkloze beroepsbevolking  in % van de beroepsbevolking 7,7 8,6 8,3 7,6 6,6 
 
Verhouding inactieven / actieven in % 83,2 83,2 82,5 80,3 77,6 
Idem, exclusief AOW-gerechtigden in % 42,4 42,2 41,5 39,7 37,6 
 
Werkgelegenheid in arbeidsjaren %–mutaties* –5 –18 75 97 136 
                  waarvan bij bedrijven %–mutaties* –4 –9 85 111 136 
                  waarvan bij overheid %–mutaties* –1 –9 –10 –14 0 
 
Beroepsbevolking mutaties in personen × 1.000* 67 81 85 90 96 
Werkgelegenheid mutaties in personen × 1.000* –3 15 99 129 152 
Werkloze beroepsbevolking mutaties in personen × 1.000* 70 66 –14 –39 –56 
 
* ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 
 
 
Loonkosten per werknemer en arbeidsproductiviteit  
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mutatie in % ten opzichte
van het voorafgaande jaar

 

statistiek 1 

statistiek 2 
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Einde 

Effectieve vraag  
 

 
  eenheid 1993 1994 1995 1996 1997 
Particuliere consumptie %–mutaties* 1,0 2,2 1,8 3,0 3,2 
Particuliere investeringen %–mutaties* –6,1 7,2 8,3 9,2 13,1 
Overheidsbestedingen %–mutaties* 1,4 1,1 0,7 1,6 2,9 
 
Nationale bestedingen %–mutaties* –1,1 3,0 2,0 3,5 3,6 
 
Uitvoer goederen en diensten %–mutaties* 1,5 6,7 7,1 4,5 5,9 
Invoer goederen en diensten %–mutaties* –2,1 6,7 7,2 5,3 6,8 
 
Bruto nationaal product (BNP) %–mutaties* 0,8 3,2 2,3 3,3 3,3 
 
* ten opzichte van het voorafgaande jaar 
 

 
 

statistiek 3 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

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. 

Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 
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Opgave 1 

Rem op de kredietverlening in Japan

De banken in Japan lopen flinke risico’s nu blijkt dat grote bedragen aan vorderingen op 

bedrijven en gezinnen niet terugbetaald kunnen worden. Als reactie hierop zijn de Japanse 

banken uiterst voorzichtig geworden met het verlenen van nieuwe kredieten. Hierdoor zijn 

de bestedingen in Japan sterk gedaald en dreigt zelfs het gevaar van deflatie. Als er 

inderdaad deflatie ontstaat, kan die ertoe leiden dat de bestedingen verder afnemen. 

2p 1  Leg uit dat een beperking van de kredietverlening door de Japanse banken tot een daling 

van de bestedingen in Japan kan leiden. 

2p 2  Leg uit dat een daling van de bestedingen in Japan tot deflatie in Japan kan leiden. 

2p 3  Leg uit dat deflatie in Japan ertoe kan leiden dat de bestedingen in Japan verder afnemen. 

Opgave 2 

Economische stuurmanskunst

Een land kan te maken krijgen met onderbesteding zodat een deel van de 

productiecapaciteit niet wordt benut. Er ontstaat daardoor werkloosheid. De overheid van 

dat land kan dan besluiten de bestedingen te stimuleren zodat de bedrijven meer gaan 

produceren. Het is echter moeilijk te bepalen hoeveel er gestimuleerd moet worden. De 

kans bestaat dat er te veel gestimuleerd wordt waardoor er nieuwe problemen ontstaan, 

zoals een verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans. 

In de tekst is er sprake van het ontstaan van werkloosheid. 

1p 4  Welk soort werkloosheid is hier bedoeld: 

• conjunctuurwerkloosheid; 

• structuurwerkloosheid; 

• frictiewerkloosheid; 

• seizoenswerkloosheid? 

Hieronder staan zes economische verschijnselen: 

1 De overheid stimuleert de bestedingen en de werkgelegenheid neemt toe. 

2 De export wordt aangetast en de import neemt toe. 

3 De koopkracht van de werknemers neemt toe en de bestedingen stijgen. 

4 De productiecapaciteit raakt overbezet en er ontstaat bestedingsinflatie. 

5 Er hoeven minder uitkeringen te worden betaald en de sociale premies kunnen worden verlaagd. 

6 De lopende rekening van de betalingsbalans verslechtert. 

2p 5  Zet deze verschijnselen in een zodanige volgorde dat er een correcte economische 

redenering ontstaat. Begin met verschijnsel 1 en eindig met verschijnsel 6. 
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Opgave 3 

ingezonden brief in een krant: 

Ballet kan best duurder!

Onlangs adviseerde de Raad voor Cultuur* sommige subsidies te verhogen en andere te 

stoppen of te verlagen. Zo zou de subsidie van 4 miljoen euro voor ’Het Nationale Ballet’ 

met 280.000 euro moeten worden verlaagd. Komt ’Het Nationale Ballet’ - zoals deze krant 

eerder schreef - nu in de problemen? Welnee, want vergeleken met het buitenland is in 

Nederland een kaartje voor een balletvoorstelling erg goedkoop. Als de prijs van dat kaartje 

met een paar euro wordt verhoogd, zal daardoor geen stoel onbezet blijven en zijn de 

problemen opgelost. 

* De Raad voor Cultuur adviseert de overheid over het verstrekken van subsidies aan de 

kunstwereld. 

1p 6  Noem een motief dat de overheid kan hebben om via subsidies het gebruik van bepaalde 

goederen te stimuleren. 

1p 7  Hoe noemt men in de economie dergelijke goederen? 

2p 8  Is de vraag naar kaartjes voor balletvoorstellingen volgens de ingezonden brief 

prijselastisch of prijsinelastisch? Licht het antwoord toe. 

Stel dat ’Het Nationale Ballet’ 50 keer per jaar optreedt en dat er bij elke voorstelling 

1.600 kaartjes worden verkocht. Alle kaartjes hebben dezelfde prijs. 

2p 9  Bereken met welk bedrag de prijs van een kaartje moet worden verhoogd om de 

subsidievermindering op te vangen. 

2p 10  Noem twee andere manieren waarop ’Het Nationale Ballet’ de subsidievermindering zou 

kunnen opvangen. Geef bij elke genoemde manier een toelichting. 
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Opgave 4 

Benzineprijs op recordhoogte

In 1999 en 2000 steeg de benzineprijs zeer sterk. Zoals figuur 1 laat zien, verhoogde ook de 

eigenaar van benzinepomp ’Het Pumpke’ de prijs. Veel automobilisten vonden de hoge 

benzineprijs vervelend. Dat merkte ’Het Pumpke’ aan de verkoopcijfers. Die zijn in tabel 1 

weergegeven. In de loop van 2000 werden de protesten steeds luider. Enkele organisaties 

eisten van de regering een compensatie in de vorm van een lagere benzineaccijns. 

prijs per liter
(in euro's)
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prijsontwikkeling loodvrije benzine bij benzinepomp 'Het Pumpke'
(kwartaalgemiddelden)

verkoop loodvrije benzine  

’Het Pumpke’ (liters) 

1e kwartaal 2000 420.000 

2e kwartaal 2000 412.000 

3e kwartaal 2000 402.000 

4e kwartaal 2000 396.000 

1p 11  Bereken hoeveel procent de benzineprijs bij ’Het Pumpke’ in het derde kwartaal 2000 hoger 

was dan in het tweede kwartaal 2000 (in ten minste één decimaal). 

2p 12  Bereken bij deze prijsstijging de prijselasticiteit van de vraag naar benzine bij 

’Het Pumpke’ (in ten minste één decimaal). 

In het vierde kwartaal 2000 is de prijselasticiteit van de vraag naar benzine bij 

’Het Pumpke’ –0,5. Hieronder staan twee uitspraken met betrekking tot ’Het Pumpke’: 

uitspraak 1 

In het vierde kwartaal 2000 heeft ’Het Pumpke’ te maken met een prijsinelastische vraag 

naar benzine. 

uitspraak 2 

In het vierde kwartaal 2000 is de omzet van ’Het Pumpke’ lager dan in het derde 

kwartaal 2000. 

2p 13  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

figuur 1 

tabel 1 
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Stel dat de regering besluit de benzineaccijns te verlagen. De pomphouders berekenen deze 

accijnsverlaging door in de benzineprijs. 

2p 14  In welke van de grafieken in figuur 2 is de invloed daarvan op de gevraagde hoeveelheid en 

de prijs juist weergegeven? 

Opgave 5 

Nederland en de euro

De Nederlandse economie wordt een open economie genoemd. Mede door de hoge export- 

en importquote is de Nederlandse economie erg gevoelig voor bijvoorbeeld veranderingen 

van wisselkoersen. Zo heeft een verandering van de koers van de euro invloed op zowel het 

prijsniveau als de omvang van het nationale product in Nederland.  

gegevens over de Nederlandse economie 1999 2000 

nationaal product (miljarden euro) 374 402 

exportquote (% nationaal product) 60,8 60,2 

importquote (% nationaal product) 55,8 55,5 

eurolanden
42%

eurolanden
60%

overige
landen
58%

overige
landen
40%

herkomst
Nederlandse

import

bestemming
Nederlandse

export

2p 15  Bereken met hoeveel procent de importwaarde in 2000 ten opzichte van 1999 is veranderd. 

Geef  daarbij aan of het om een stijging of een daling gaat. 

2p 16  Leg uit dat door een koersdaling van de euro de kosteninflatie in Nederland kan toenemen. 

2p 17  Leg uit dat door een koersdaling van de euro de productie in Nederland kan toenemen. 

2p 18  Zal de productie in Nederland tegenwoordig sterker, minder sterk of even sterk reageren op 

een koersverandering van de euro dan vroeger op een koersverandering van de gulden? 

Licht het antwoord toe. 

benzine-
prijs

hoeveelheid benzine

grafiek 1
benzine-

prijs

hoeveelheid benzine

grafiek 2
benzine-

prijs

hoeveelheid benzine

grafiek 3figuur 2 

tabel 2 

figuur 3 
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Opgave 6 

Olieprijs aan banden

Olie is een belangrijke grondstof voor de Europese economie. Daarom vindt de  

Europese Unie (EU) een sterk schommelende olieprijs niet wenselijk. De olieproducerende 

landen zouden voor stabilisatie van de olieprijs kunnen zorgen, maar daarvan wil de EU 

niet afhankelijk zijn. De EU zou daarom kunnen besluiten de olieprijs te laten schommelen 

tussen 20 en 28 dollar per vat. Deze prijzen worden interventieprijzen genoemd. Dreigt de 

olieprijs buiten deze grenzen te komen, dan dient de EU tegen de interventieprijs olie te 

kopen of te verkopen. In figuur 4 staan twee situaties op de oliemarkt weergegeven. 
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situatie 2

Stel dat in situatie 1 de olieproducerende landen de olieprijs binnen de genoemde grenzen 

willen houden. 

De olieproducerende landen moeten dan de ...(1)... van olie ...(2)... waardoor de aanbodlijn 

naar ...(3)... verschuift zodat de olieprijs ...(4).... 

2p 19  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

Bij (1) export / import 

Bij (2) verhogen / verlagen 

Bij (3) links / rechts 

Bij (4) daalt / stijgt 

Stel dat de olieproducerende landen niet ingrijpen en dat de EU probeert de olieprijs binnen 

de genoemde grenzen te houden. 

2p 20  Moet de EU in situatie 1 dan olie kopen of verkopen? Om hoeveel vaten gaat het daarbij 

minimaal? 

3p 21  Moet de EU in situatie 2 dan olie kopen of verkopen? Bereken om welk bedrag het daarbij 

minimaal gaat. 

figuur 4 

Pagina: 912Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200028  25 7 Lees verder

Opgave 7 

BTW van 17,5% naar 19% 

Op 1 januari 2001 werd in 

Nederland het hoge BTW-

tarief van 17,5% verhoogd 

naar 19%. Het lage BTW-

tarief bleef 6%. Boekhandel 

’Het Goede Boek’ heeft deze 

tariefsverhoging volledig in 

zijn prijzen doorberekend. 

Behalve door deze 

aanpassing veranderden de 

prijzen niet. 

Een klant kreeg van een 

aankoop de hier afgebeelde 

kassabon. 

kantoorboekhandel 

Het Goede Boek 
Dorpsstraat 14 

5384 AA Bernheze

3 januari 2001 

16:17

tijdschriften                                           €       8,85 

studieboeken                                        €     32,00 

CD-roms                                               €     71,50

totaal                                                    €   112,35 

BTW% netto BTW totaal 

  6  38,54   2,31 40,85 

19  60,08 11,42 71,50 

2p 22  Beschrijf wat de twee BTW-tarieven op de kassabon te maken hebben met het soort 

goederen. 

2p 23  Bereken het bedrag dat deze klant had moeten betalen als deze aankoop in december 2000 

was gedaan. 

De winkelier en twee klanten raken in gesprek over de gevolgen van de BTW-verhoging. 

Daarbij worden de volgende uitspraken gedaan: 

uitspraak 1 

Winkelier: „Door de BTW-verhoging moet ik mijn prijzen verhogen en dus neemt mijn 

omzet af. ”  

uitspraak 2 

Klant: „Door de BTW-verhoging daalt mijn reële inkomen en kan ik minder kopen.” 

uitspraak 3 

Klant: „Door de BTW-verhoging nemen de directe belastingontvangsten van de overheid 

toe.”

2p 24  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

Opgave 8 

Grote oogsten niet altijd goed 

Grote oogsten lijken land- en tuinbouwers voordeel op te leveren. Grote oogsten kunnen 

echter een zodanige prijsdaling tot gevolg hebben dat de aanbieders verlies gaan maken. De 

omzet valt immers tegen terwijl veel kosten al gemaakt zijn. Aardbeienkweker Jansen 

bijvoorbeeld heeft te maken met sterk wisselende omstandigheden. Zijn totale kosten in 

euro’s (TK) hangen als volgt af van het aantal kratjes aardbeiden (Q): TK = 3,2Q + 11.520. 

In het jaar 2000 was de productie 4.000 kratjes aardbeien die voor € 8 per kratje werden 

verkocht. Door de mooie zomer is in het jaar 2001 de productie 6.000 kratjes aardbeien die 

voor € 5 per kratje kunnen worden verkocht. Hoewel hem dat een verlies oplevert, besluit 

Jansen de aardbeien toch te oogsten en te verkopen.  

2p 25  Bereken de break-evenafzet van Jansen in het jaar 2000.  

2p 26  Bereken het verlies van Jansen in het jaar 2001. 

2p 27  Is het economisch gezien verstandig van Jansen om - ondanks het verlies - de aardbeien te 

verkopen? Licht het antwoord toe. 
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Opgave 9 

Afval per kilo 

Tot 1 januari 2000 kende de gemeente Lindewal een vast tarief voor het ophalen van 

huisvuil. Een huishouden betaalde tot die tijd een vaste afvalheffing van € 160 per jaar. 

Vanaf 1 januari 2000 is de afvalheffing ook afhankelijk van het aantal keren dat de 

afvalcontainer geleegd wordt én van de hoeveelheid afval die daarbij wordt aangeboden. 

Lindewal hanteert vanaf 1 januari 2000 het onderstaande tariefstelsel: 

vast bedrag per jaar bedrag per kilo bedrag per geleegde container 

€ 55 € 0,15 € 1,45 

Het streven is de hoeveelheid aangeboden afval te beperken. De bedoeling daarvan is dat de 

consumptie door de burgers tot minder negatieve externe effecten leidt. De wethouder van 

milieuzaken verdedigt dit beleid met de stelling dat de welvaart van de burgers van 

Lindewal hoger wordt doordat de negatieve externe effecten afnemen, ook als de lasten van 

de burgers door het beleid stijgen. 

In 2000 wordt bij de huishoudens in Lindewal de afvalcontainer gemiddeld 26 keer geleegd. 

3p 28  Bereken hoeveel kilo afval een gemiddeld huishouden in 2000 maximaal mag aanbieden 

zonder duurder uit te zijn dan in 1999. 

Uit een gemeentelijk onderzoek in 2000 naar de reacties van de burgers komt naar voren 

dat: 

• de burgers van Lindewal minder papier en glas bij het afval zijn gaan doen zodat 

in grotere mate gerecycled kan worden; 

• sommige mensen een deel van hun afval niet meer aanbieden maar ergens op een 

rustig plekje achterlaten;  

• een aantal mensen in Lindewal een compostbak heeft aangeschaft waarin 

groente-, tuin- en fruitafval wordt gecomposteerd; 

• steeds meer mensen bereid blijken te zijn grofvuil tegen betaling in te leveren bij 

de milieudienst van de gemeente. 

2p 29  Geef bij elke reactie aan of daardoor sprake is van een toename of van een afname van 

negatieve externe effecten van consumptie. 

2p 30  Onder welke voorwaarde is de stelling van de wethouder juist? 
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Opgave 10 

Berichten uit het onderwijs 

Tekort aan leraren 

Het onderwijs kampt met een groot 

tekort aan personeel. Vakbonden en 

overheid zoeken naar 

mogelijkheden om leraren aan te 

trekken en voor het onderwijs te 

behouden. Een van de gedachten is 

een verhoging van het salaris.  

De onderwijs-CAO 

Volgens de CAO moeten de 

lonen in elk geval worden 

aangepast aan de inflatie. De 

loonstijging voor het komend 

jaar levert een forse 

koopkrachtverbetering op. In de 

CAO worden verder afspraken 

gemaakt over zaken als scholing 

en kinderopvang.

Promotie 

Mevrouw Leest geeft al twintig 

jaar les. Met ingang van het 

nieuwe schooljaar krijgt ze een 

nieuwe functie: ze wordt 

conrector. Aangezien ze 

daardoor een grotere 

verantwoordelijkheid krijgt, 

betekent dat een hoger salaris.  

In de tekst is er sprake van een: 

• initiële loonstijging 

• incidentele loonstijging 

• prijscompensatie 

• secundaire arbeidsvoorwaarde 

3p 31  Geef voor elk van deze begrippen aan in welke zin van de tekst het begrip aan de orde is. 

2p 32  Hoe blijkt uit de tekst dat de arbeidsmarktsituatie invloed kan hebben op de CAO-

onderhandelingen? Licht het antwoord toe. 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

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. 

Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
Bij dit examen hoort een informatieboekje.
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Opgave 1 

Nieuw belastingsysteem stimuleert arbeidsparticipatie 

Doelstellingen van het tweede kabinet Kok waren onder andere verbetering van het milieu 

en het stimuleren van de arbeidsparticipatie. Om deze doelstellingen te bereiken, werd in 

2001 door het tweede kabinet Kok een nieuw belastingstelsel in Nederland ingevoerd. Eén 

van de kenmerken van het nieuwe stelsel is een verschuiving van directe naar indirecte 

belastingen. In tabel 1 staan de financiële gevolgen van het nieuwe stelsel. De bedragen 

betreffen veranderingen in 2001 ten opzichte van 2000. De invoering van het nieuwe 

belastingstelsel ging per saldo gepaard met een lastenverlichting van 3 miljard euro. 

maatregel +  = lastenverzwaring voor de burger 

  = lastenverlichting voor de burger 

a. beperking en afschaffen aftrekposten 

b. verhoging BTW-tarief van 17,5% naar 19% 

c. verhoging tabaksaccijns 

d. verlaging tarieven inkomstenbelasting 

e. overige maatregelen 

+ 1,5 miljard euro 

+ 4,8 miljard euro 

…………………… 

 6,9 miljard euro 

 2,6 miljard euro 

2p 1  Bereken de verhoging van de tabaksaccijns in 2001.

2p 2  Welke maatregel in tabel 1 is in strijd met de verschuiving van directe naar indirecte 

belastingen? Verklaar het antwoord. 

2p 3  Welke maatregel in tabel 1 kan bijdragen aan een toename van de arbeidsparticipatie? 

Verklaar het antwoord via de aanbodkant van de arbeidsmarkt. 

tabel 1 

Pagina: 917Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200028  26 3 Lees verder

Opgave 2 

Nederlandse bedrijven gevoelig voor wisselkoers euro 

Nederlandse bedrijven zijn sterk gericht op het buitenland. In vergelijking met andere 

bedrijven in Europa exporteren en importeren Nederlandse bedrijven naar verhouding veel. 

Daarnaast zijn de investeringen en beleggingen van Nederlandse bedrijven in het buitenland 

naar verhouding groot. Nederlandse bedrijven zijn daardoor gevoelig voor schommelingen 

in de wisselkoers van de euro ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar en het 

Engelse pond. De onderstaande krantenartikelen uit juli 2000 illustreren dit.  

2p 4  Is de koers van de euro ten opzichte van het Engelse pond gedaald of gestegen? Verklaar 

het antwoord met behulp van de informatie uit krantenartikel 1. 

In de eerste helft van 2000 verslechterde het saldo op de kapitaalrekening van de 

Nederlandse betalingsbalans. 

2p 5  Noem een krantenartikel dat daarop wijst. Licht het antwoord toe. 

In 2001 verbeterde het saldo op de inkomensrekening van de Nederlandse betalingsbalans. 

4p 6  Noem twee krantenartikelen waarin een oorzaak van deze verbetering staat beschreven. 

Licht het antwoord toe. 

krantenartikel 1 

Winst Supergrutter daalt en stijgt 

Supermarktketen ’De Grutter’, die zijn hoofdvestiging in Nederland heeft, maakte gisteren 

zijn halfjaarresultaten bekend. Opvallend was het resultaat van de vestiging in Engeland. In 

Engelse ponden gemeten daalde de winst van de vestiging in Engeland van ’De Grutter’ ten 

opzichte van het vorig half jaar met 10%, terwijl de winst in euro's gemeten een kleine 

stijging liet zien. Het resultaat van de vestiging in Engeland is overgemaakt naar de 

hoofdvestiging in Nederland. 

krantenartikel 2 

Topmannen stappen op 

De topmannen van de staal- en aluminiumproducent Corus stappen onmiddellijk op. Sinds 

de fusie tussen Hoogovens en British Steel zit het concern diep in de problemen. In de 

afgelopen maanden leed Corus een verlies van 35 miljoen euro. De problemen worden deels 

veroorzaakt door de koersontwikkeling van het Engelse pond ten opzichte van de euro. De 

Engelse tak van Corus had hierdoor met afzetproblemen te kampen in Europa. Bij de 

Nederlandse tak van Corus werd een winst gemaakt van 50 miljoen euro. 

krantenartikel 3 

Beleggingen in het buitenland nemen bij pensioenfondsen sneller toe dan bij 

verzekeraars 

Eind 1999 was 58% van het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen in het buitenland 

belegd. Drie kwartalen later is dit percentage opgelopen tot 65%. De beleggingen van 

verzekeraars in het buitenland stijgen minder snel. Zij beleggen nu 22,5% in het buitenland 

tegen 21,5% eind vorig jaar. Bijna alle buitenlandse beleggingen worden aangehouden in de 

vorm van effecten (aandelen en obligaties). 
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Opgave 3 

Uit een krant (eind 2000): 

Eerste biologische varkensboer failliet 

Vorige week heeft varkensboer Krul het faillissement aangevraagd voor zijn biologische 

varkensfokkerij. Daarmee is Krul de eerste Nederlandse biologische varkensfokker die 

aangeeft het hoofd niet langer boven water te kunnen houden. 

Enkele jaren geleden had Krul nog een intensieve varkensfokkerij. De hoge 

milieuheffingen, het gevaar van varkenspest en de door het Ministerie van Landbouw in het 

vooruitzicht gestelde subsidies trokken Krul destijds over de streep om over te stappen naar 

de biologische varkensfokkerij. Een teleurgestelde boer Krul: „En nog steeds wacht ik op de 

beloofde overheidssubsidies die de extra kosten zouden compenseren. De extra 

investeringen ter verbetering van de leefomgeving van mijn varkens en de hogere kosten 

voor veevoer heb ik dus zelf moeten betalen. In mijn bedrijfsplan ben ik steeds uitgegaan 

van overheidssubsidies op de investeringen en het veevoer. Zonder subsidies red je het niet 

als biologische varkensfokker.”  

In figuur 1 is de marktsituatie in Nederland van biologisch varkensvlees in het jaar 2000 

weergegeven.  

De productiecapaciteit van varkensfokker Krul bedraagt 50.000 kilogram biologisch 

varkensvlees per jaar. Varkensfokker Krul onderscheidt twee kostenfuncties: één voor de 

situatie zonder overheidssubsidies en één voor de situatie met overheidssubsidies: 

TK (zonder subsidies) = 4q + 35.000 

TK (met subsidies) = 3q + 20.000 

De symbolen hebben de volgende betekenis: 

TK = de totale kosten per jaar in euro's 

   q = het geproduceerde en verkochte aantal kilo's biologisch varkensvlees per jaar 

Een econoom stelt dat uit figuur 1 blijkt dat varkensfokkers in het jaar 2000 zijn 

overgestapt van de intensieve varkensfokkerij naar de biologische varkensfokkerij. 

2p 7  Leg uit hoe deze overstap uit figuur 1 kan blijken. 

2p 8  Hoe blijkt uit de kostenfuncties dat Krul rekening houdt met subsidie op het veevoer? Licht 

het antwoord toe. 

2p 9  Toon aan dat Krul zonder subsidies begin 2000 bij de maximale productieomvang verlies 

maakt.
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figuur 1 
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Een politicus pleit voor het instellen van een minimumprijs voor biologisch varkensvlees, 

waarbij de overheid eventuele overschotten op de markt opkoopt. De politicus beweert dat 

een minimumprijs van € 4,5 per kilo biologisch varkensvlees een goed alternatief is voor de 

aan Krul in het vooruitzicht gestelde subsidies. Varkensfokker Krul beweert dat hij beter af 

zou zijn geweest met de subsidies en een minimumprijs van € 3,5 per kilo biologisch 

varkensvlees. 

2p 10  Wie heeft gelijk: de politicus of varkensfokker Krul? Licht het antwoord toe met een 

berekening. 

Opgave 4 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt eind 2000 in de Tweede Kamer 

maatregelen aan om het beroep op de bijstand terug te dringen. Zo wil hij een 

sollicitatieplicht opleggen aan mensen met een bijstandsuitkering die zonder veel 

bijscholing aan de slag kunnen. „Want”, zo betoogt hij in een journaaluitzending, 

„bedrijven schreeuwen om personeel en toch leven ruim 400.000 mensen in Nederland van 

een bijstandsuitkering.” De minister vindt het van belang dat ook alleenstaande ouders met 

een bijstandsuitkering een band met de arbeidsmarkt houden. Als mensen lang zonder werk 

zitten, is de kans groot dat zij ook in de komende jaren op de bijstand aangewezen blijven. 

Het kabinet stelt voor dat alleenstaande ouders worden verplicht minstens 24 uur per week 

betaalde arbeid te verrichten. De minister geeft tenslotte aan dat hij bereid is rekening te 

houden met persoonlijke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden, omdat „veel 

bijstandsmoeders met kinderen jonger dan 5 jaar onmogelijk hun zorgplicht met een baan 

kunnen combineren.” 

Dit standpunt van de minister lokte in de media veel discussie uit. Gert, leerling uit 5 havo, 

vindt dat de gunstige gevolgen van de aangekondigde sollicitatieplicht in deze discussie 

onderbelicht blijven. Gert stuurt daarom een ingezonden brief naar een landelijk dagblad.  

De brief van Gert begint als volgt: 

„Geachte redactie, 

Bij de vraag of er een sollicitatieplicht voor mensen met een bijstandsuitkering moet 

worden opgelegd, speelt een groot aantal aspecten een rol. Ik vind dat tegenstanders van 

een sollicitatieplicht goede argumenten hebben. Zo vraag ik me af, of de overheid 

alleenstaande ouders wel kan verplichten de opvoeding van jonge kinderen gedeeltelijk over 

te laten aan anderen. 

Toch wil ik in deze brief de gunstige economische gevolgen van het opleggen van een 

sollicitatieplicht benadrukken.” 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief van Gert. 

In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a het gevolg voor de loonontwikkeling en het gevolg daarvan voor de internationale 

concurrentiepositie van Nederland. 

b het gevolg voor de secundaire inkomensverdeling. 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 

1 de noodzaak tot een verhoging van het deelnemingspercentage van vrouwen met het oog 

op de vergrijzing van de bevolking. 

2 het gevolg voor de verhouding tussen inactieven en actieven (de i/a-ratio). 

3 het gevolg voor de belastingontvangsten. 

Aanwijzingen 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is toegestaan). 

• De brief moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten. 
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Opgave 5 

Studentenkamers onbetaalbaar 

In steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt het steeds moeilijker voor studenten 

woonruimte te vinden. Het tekort aan kamers voor studenten in de grote steden groeit en de 

huurprijzen worden steeds hoger. Het prijsinelastische aanbod van kamers voor studenten 

speelt hierbij een rol. Het plan om de gratis openbaarvervoerkaart voor studenten af te 

schaffen, dreigt de huurprijzen verder op te jagen. 

2p 12  Leg uit dat het afschaffen van de gratis openbaarvervoerkaart voor studenten tot een hogere 

huurprijs van kamers voor studenten kan leiden. 

3p 13  Verklaar waardoor het aanbod van kamers voor studenten op korte termijn prijsinelastisch is. 

Stel dat gemeentebesturen in de studentensteden overwegen in te grijpen door een 

maximumhuurprijs per kubieke meter woonruimte in te stellen. Verwacht wordt dat deze 

ingreep het tekort aan kamers voor studenten sterk opdrijft. Stel dat in een gemeente zo'n 

maximumhuurprijs wordt ingesteld, maar dat de terugloop van het aanbod van kamers voor 

studenten als gevolg van deze maatregel achteraf meevalt. 

3p 14  Is het aanbod van kamers voor studenten achteraf prijselastischer of prijsinelastischer dan 

aanvankelijk werd verwacht? Verklaar het antwoord. 

Opgave 6 

In economische publicaties wordt veel gebruik gemaakt van tabellen en grafieken. In het 

informatieboekje staan vier statistieken. Naar aanleiding van deze statistieken worden in 

deze opgave vijf vragen gesteld. 

2p 15  Bereken de toegevoegde waarde in de Nederlandse agrarische sector in 1999. 

In statistiek 2 is het indexcijfer (1998 = 100) van de afzet in de akkerbouw voor 1999 

weggelaten.

2p 16  Bepaal door schatting hoe groot dit indexcijfer moet zijn geweest. Verklaar het antwoord. 

In 1980 bedragen de uitgaven voor de agrarische sector 70,5% van de totale EU-uitgaven.  

2p 17  Zijn de uitgaven voor de agrarische sector in procenten van de totale EU-uitgaven in 1999 

ten opzichte van 1980 gedaald, gestegen of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe met een 

berekening. 

Uit statistiek 4 blijkt dat ruim driekwart van de totale agrarische export van landen in West-

Europa naar andere landen in West-Europa gaat. In statistiek 4 zijn enkele gegevens 

weggelaten.

2p 18  Bereken de waarde in miljarden dollars van de export van de agrarische sector in 1999 van 

West-Europa naar de landen buiten West-Europa. 

Stel dat de agrarische export en import op een aparte deelrekening van de betalingsbalans 

wordt genoteerd. 

2p 19  Heeft West-Europa ten opzichte van Noord-Amerika in 1999 een overschot of een tekort op 

deze deelrekening? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 7 

Wordt de AOW onbetaalbaar? 

Alle ingezeten burgers van Nederland die 65 jaar en ouder zijn, ontvangen een AOW-

uitkering. De AOW-uitkeringen worden gefinancierd via een omslagstelsel. Tot het jaar 

2040 stijgt het aantal ouderen veel sneller dan het aantal premieplichtigen. Hierdoor dreigen 

de AOW-uitkeringen onbetaalbaar te worden. 

Een journalist van de economische redactie van een krant wil de problemen rond de 

financiering van de AOW becijferen en gaat daarbij uit van de volgende gegevens:

jaar leeftijd aantal personen 

15-65 jaar  10.850.000 2000 

65 jaar en ouder  2.200.000 

15-65 jaar  11.550.000 2040 

65 jaar en ouder  3.400.000 

Overige gegevens voor 2000: 

• het jaarinkomen van een premieplichtige bedraagt gemiddeld € 24.000; 

• een AOW-uitkering is waardevast en bedraagt gemiddeld € 8.636,36; 

• de AOW-uitkeringen bedragen in totaal € 19 miljard; 

• 60% van de beroepsgeschikte bevolking is premieplichtig. 

Voor 2040 gaat de journalist er van uit dat: 

• de koopkracht van het gemiddelde inkomen ten opzichte van 2000 is gestegen; 

• de gemiddelde AOW-uitkering vanwege haar waardevaste karakter is gestegen tot € 26.000; 

• nog steeds 60% van de beroepsgeschikte bevolking premieplichtig is. 

2p 20  Toon aan dat een premieplichtige in 2000 gemiddeld € 2.918,59 aan AOW-premie moet 

betalen. 

2p 21  Bereken hoeveel procent het prijspeil in 2040 naar verwachting hoger is dan in 2000. 

2p 22  Bereken hoeveel procent de gemiddelde AOW-premie in 2040 naar verwachting hoger is 

dan in 2000. 

Stel dat de journalist bij zijn berekeningen was uitgegaan van een welvaartsvaste in plaats 

van een waardevaste AOW-uitkering. 

2p 23  Zouden de benodigde AOW-premies in 2040 in dat geval hoger zijn geweest, lager zijn 

geweest of gelijk zijn gebleven? Verklaar het antwoord. 

Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina. 

tabel 2 
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Opgave 8 

Uit een krant (augustus 2000): 

Economie op volle toeren wakkert inflatie aan 

In de eerste vijf maanden van 2000 is de consumentenprijsindex (CPI), de maatstaf voor de 

inflatie in Nederland, flink gestegen. Voor 2001 wordt zelfs een verdere toename van de 

inflatie verwacht. Oorzaak hiervan is de belastingherziening: de directe belastingen worden 

verlaagd en de indirecte belastingen worden verhoogd. Daarnaast wordt verwacht dat door 

de krapte op de arbeidsmarkt de loonstijging in 2001 hoger zal gaan uitvallen dan in 2000. 

Voor 2001 wordt gehoopt op een koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar 

die de inflatie afremt. 

2p 24  Leg uit dat een verlaging van de directe belastingen tot bestedingsinflatie kan leiden. 

2p 25  Leg uit dat een krappe arbeidsmarkt tot extra incidentele loonstijgingen kan leiden. 

2p 26  Werd gehoopt op een daling of op een stijging van de koers van de euro in 2001? Verklaar 

het antwoord. 

Einde 
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De Nederlandse agrarische sector (1997-1999) 

 eenheid 1997 1998 1999 

Omzet (totaal) miljarden euro 18,8 18,9 18,4 

Waaronder:      

 akkerbouw miljarden euro 2,0 1,9 2,0 

 rundveehouderij miljarden euro 4,4 4,5 3,8 

     

Ingekochte goederen en diensten miljarden euro 10,0 9,8 9,8 

Indexcijfers Nederlandse agrarische sector in 1999 
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Legenda:

akkerbouwagrarische sector
(totaal)

indexcijfers
(1998 = 100)

De Europese Unie (EU) 

 eenheid 1980 1990 1999 

Totale uitgaven van de EU miljarden euro 16,06 46,93 84,51 

Waaronder:     

 voor de agrarische sector miljarden euro 11,32 26,42 37,50 

     

Bruto binnenlands product (BBP) 

van de EU 

miljarden euro 2.262 4.740 7.479 

Totale uitgaven van de EU  % van het BBP   0,71 0,99 1,13 

statistiek 1 

statistiek 2 

statistiek 3 
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Wereldhandelsstromen agrarische sector in 1999 
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van vraag 13 is een bijlage
toegevoegd.
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���� Opgave 1 

Koopkracht minimumloon
In de discussies over de inkomens speelt de koopkracht van het minimumloon vaak een
belangrijke rol. Die koopkracht is afhankelijk van de hoogte van het minimumloon en de
hoogte van de prijzen. In figuur 1 is de ontwikkeling van het minimumloon en die van de
consumentenprijsindex (cpi) in beeld gebracht.

figuur 1

Hieronder staan vier Nederlandse organisaties:
• centraal bureau voor de statistiek
• centrale overheid
• werknemerscentrales
• werkgeverscentrales

1p 1 �� Welke van deze organisaties stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon vast?

Tussen 1990 en 1992 is de koopkracht van het minimumloon …(1)… en tussen 1994 en
1996 is de koopkracht van het minimumloon …(2)….

2p 2 �� Wat moet op basis van figuur 1 in plaats van de cijfers worden ingevuld om een
economisch correcte tekst te krijgen?
Bij (1)  gestegen / gedaald / gelijk gebleven
Bij (2)  gestegen / gedaald / gelijk gebleven

2p 3 �� Is de koopkracht van het minimumloon tussen 1996 en 1998 gestegen, gedaald of gelijk
gebleven? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening op basis van figuur 1
(in ten minste 2 decimalen).
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Nationaal inkomen gebrekkige welvaartsmaatstaf
Bij het vergelijken van de welvaart van landen wordt het nationaal inkomen meestal als
uitgangspunt genomen. Zo heeft Nederland een nationaal inkomen van ongeveer
$ 400 miljard terwijl India een nationaal inkomen heeft van ongeveer $ 375 miljard. Om
de welvaart van landen goed te kunnen vergelijken, moet ook met tal van andere factoren
rekening worden gehouden.

De bevolkingsomvang en het prijsniveau zijn twee voorbeelden van deze factoren.
2p 4 �� Leg uit waarom met verschillen in de bevolkingsomvang rekening moet worden

gehouden.
2p 5 �� Leg uit waarom met verschillen in het prijsniveau rekening moet worden gehouden.

Andere factoren die van invloed zijn op de welvaart van landen, zijn de
inkomensverdeling en externe effecten. Daarover staan hieronder twee uitspraken.

2p 6 �� Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1 
Een land met een ongelijke inkomensverdeling is minder welvarend dan een land met
een gelijke inkomensverdeling.
uitspraak 2
Externe effecten verlagen de welvaart van een land.

���� Opgave 3

Werkgelegenheid in Europa
Een belangrijke doelstelling van de Europese Unie (EU) is de verhoging van de
levensstandaard van haar burgers. De regeringen in de EU streven in dit verband naar
groei van de werkgelegenheid. Dat lukt in het ene land beter dan in het andere. Figuur 2
brengt dat in beeld. De percentages hebben betrekking op het einde van het jaar.

figuur 2

1p 7 �� In welk jaar of in welke jaren is de werkgelegenheid in Nederland gedaald?

2p 8 �� Komt de lijn voor de Europese Unie hoger of lager te liggen als Duitsland geen deel zou
uitmaken van de EU? Verklaar het antwoord.

2,5

1,5

0,5

-0,5

-1,5

-2,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998
jaar

Nederland

Europese Unie

Duitsland

procentuele
veranderingen ten

opzichte van
voorafgaand jaar

groei werkgelegenheid

2,0

2,5

1,9

0,9

100016 25 3 Lees verder

ec1hns011dfex.qxd  5-12-00  16:46  Pagina 3

Pagina: 929Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



2p 9 �� Bereken met hoeveel procent de werkgelegenheid in Nederland in 1998 ten opzichte van
1997 meer gegroeid is dan die in de EU (in ten minste 2 decimalen).

Ontwikkelingen kunnen ook zichtbaar gemaakt worden met indexcijfers.
2p 10 �� Druk de omvang van de werkgelegenheid in Nederland in de jaren 1997 en 1998 uit in

een indexcijfer met 1996 als basisjaar (in ten minste 2 decimalen).

���� Opgave 4

Yen, pond en dollar: internationaal geaccepteerde valuta’s 
De valuta’s van Japan (yen), Groot-Brittannië (pond) en de Verenigde Staten van
Amerika (dollar) spelen een belangrijke rol bij internationale transacties over de hele
wereld. De wisselkoers van deze valuta’s wordt bepaald door vraag en aanbod op de
valutamarkt.

Een koersdaling van de yen wordt …(1)… genoemd. Deze koersdaling ontstaat als de
vraag naar yens …(2)… is dan het aanbod van yens.

2p 11 �� Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1)  appreciatie / depreciatie
Bij (2)  groter / kleiner

De vraag naar yens op de valutamarkt kan door diverse oorzaken toenemen. Daarover
staan hieronder vier uitspraken.

2p 12 �� Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1
Als de exportwaarde van Japan toeneemt, stijgt daardoor de vraag naar yens.
uitspraak 2
Als de rente in Japan daalt, stijgt daardoor de vraag naar yens.
uitspraak 3
Als Japanse bedrijven in Engeland gaan investeren, stijgt daardoor de vraag naar yens.
uitspraak 4
Als Japanse bedrijven vanuit Engeland winst overboeken naar Japan, stijgt daardoor de
vraag naar yens.

���� Opgave 5

uit een krant
Frieten duurder door regen en kou
Een zakje friet wordt duurder. In de oogsttijd van de aardappels was er veel regen. Veel
aardappels bleven daardoor in de grond zitten en werden rot waardoor 20% van de oogst
verloren ging. De fabrieken die aardappels verwerken tot producten zoals voorgebakken friet,
zagen het aanbod van aardappels daardoor dalen.

Op de bijlage is de aanbodlijn van fabrieksaardappels getekend bij een normale oogst. De
vraag naar fabrieksaardappels van de aardappelverwerkende fabrieken wordt
weergegeven door de volgende vergelijking:
Qv = -2P + 180
Qv = de totale vraag naar fabrieksaardappels in miljoenen kilogrammen
P  = de prijs van fabrieksaardappels in eurocenten per kilogram

2p 13 �� Teken op de bijlage de vraaglijn van fabrieksaardappels.
2p 14 �� Bereken de evenwichtsprijs bij de normale oogst.
2p 15 �� Bereken de procentuele stijging van de evenwichtsprijs door de slechte oogst.
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De kiloprijs van voorgebakken friet stijgt met evenveel eurocent als de kiloprijs van
fabrieksaardappels. Uit één kilogram aardappels kunnen 5 porties friet worden gehaald.
Cafetariahouder Janssen verhoogt de prijs van een zakje friet met 10 eurocent. „Als ik dat
niet doe, daalt mijn winst per zakje friet”, zegt hij tegen zijn klanten.

2p 16 �� Is het juist wat Janssen zegt? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.

���� Opgave 6

uit een krant
Italië in de min
Italië gaat gebukt onder een gigantische uitkeringenlast. De geldstroom van de overheid naar
de inactieven is enorm. De Italiaanse overheid heeft in 1999 een begrotingstekort van
� 18 miljard en een financieringstekort van � 13 miljard. Gevreesd wordt dat de rente op de
kapitaalmarkt zal oplopen. Als dat inderdaad gebeurt, kan het begrotingstekort van de
Italiaanse overheid het volgend jaar hoger uitvallen.

De Italiaanse overheid heeft een begrotingstekort als de …(1)… inkomsten …(2)… zijn
dan de …(3)… uitgaven.

2p 17 �� Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1)  verwachte / werkelijke 
Bij (2)  groter / kleiner 
Bij (3)  verwachte / werkelijke

Op basis van de gegeven bedragen kan iets gezegd worden over de Italiaanse
staatsschuld. In 1999 is op de staatsschuld � …(1)… miljard afgelost en stijgt de
staatsschuld met � …(2)… miljard.

2p 18 �� Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen? 
Bij (1)  5 / 13 / 18 / 31
Bij (2)  5 / 13 / 18 / 31

2p 19 �� Leg uit dat bij een stijging van de rente op de kapitaalmarkt, het begrotingstekort van de
Italiaanse overheid in 2000 hoger kan uitvallen dan in 1999. Betrek in het antwoord zowel
de inkomsten als de uitgaven van de Italiaanse overheid.

���� Opgave 7

Brood van Bakker Bert
Bakker Bert doet goede zaken. Zo goed, dat zijn oven niet meer voldoet. Bert wil
investeren in een nieuwe, maar heeft daarvoor niet voldoende geld. Hij stapt naar de
bank met de vraag of die hem de benodigde � 5.600 wil lenen. De bank vraagt Bert om de
resultatenrekening over 1999. Die heeft Bert.

Resultatenrekening Bakker Bert over 1999 (in �)

inkoopwaarde van de omzet 80.000 opbrengst uit verkoop (omzet) 240.000
loonkosten 120.000
rente over schulden 20.000
overige kosten 15.000

2p 20 �� Leg uit waarom de bank de resultatenrekening van Bakker Bert wil zien.
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2p 21 �� Bereken de winst van Bakker Bert over 1999.

2p 22 �� Bereken de toegevoegde waarde van Bakker Bert over 1999.

De bank leent Bakker Bert het gevraagde geld tegen 5% rente per jaar. Bakker Bert
neemt de nieuwe oven begin 2000 in gebruik. Veronderstel nu dat in 2000 alle andere
gegevens van Bakker Bert gelijk zijn aan die in 1999.

2p 23 �� Vergeleken met 1999 zal in 2000 de winst van Bakker Bert …(1)… zijn. Vergeleken met
1999 zal in 2000 de toegevoegde waarde van Bakker Bert …(2)… zijn.
Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst
te krijgen?
Bij (1)  groter / kleiner / gelijk 
Bij (2)  groter / kleiner / gelijk

2p 24 �� Is het realistisch te veronderstellen dat in 2000 de andere gegevens van Bakker Bert
gelijk zijn aan die in 1999? Verklaar het antwoord en betrek daarin uitsluitend de nieuwe
oven.

���� Opgave 8

uit een krant
Steeds meer Nederlanders beleggen in aandelen
Een van de verrassingen van de afgelopen jaren is dat Nederlanders massaal in aandelen
zijn gaan beleggen. Inmiddels belegt 20 procent van de Nederlanders in aandelen. In 1960
was dat nog maar 5 procent. Het beleggen in aandelen is mede populair geworden door de
resultaten die met spaarrekeningen behaald konden worden. Niet alleen particulieren hebben
de aandelen ontdekt. Ook banken en levensverzekeringsmaatschappijen beleggen de hun
toevertrouwde gelden steeds meer in aandelen.

In 1960 telde de Nederlandse bevolking 11,5 miljoen mensen; eind jaren negentig
15,5 miljoen.

2p 25 �� Bereken de procentuele toename van het aantal Nederlanders dat in aandelen belegt.

Financiële instellingen hebben drie functies: verzorgen van het betalingsverkeer, verlenen
van krediet, beheer van vermogen.

1p 26 �� Welke van deze drie functies is in het krantenbericht aan de orde?

Levensverzekeringsmaatschappijen zijn institutionele beleggers.
1p 27 �� Noem een ander voorbeeld van een institutionele belegger.

Banken zijn zich steeds meer gaan bezighouden met verzekeren.
1p 28 �� Hoe noemt men deze ontwikkeling in de bedrijfstak?

In de klas ontstaat een discussie over de vraag welke conclusie met betrekking tot de
rente op spaartegoeden uit het krantenbericht getrokken mag worden. Te horen zijn de
volgende conclusies:

• De rente is steeds laag geweest.
• De rente is steeds hoog geweest.
• De rente is voortdurend gedaald.
• De rente is voortdurend gestegen.
• De rente was lager dan de opbrengst die met aandelen behaald kon worden.
• De rente was hoger dan de opbrengst die met aandelen behaald kon worden.

2p 29 �� Welke van deze conclusies is juist?
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���� Opgave 9 

Economie van wit tot zwart
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert het nationaal product in
Nederland. Het CBS verzamelt daarom productiegegevens van de overheid en de
bedrijven. Het CBS weet dat de werkelijke productie in Nederland groter is dan de
geregistreerde productie. Bij het onderscheid tussen geregistreerde en niet-geregistreerde
productie spelen de begrippen formele tegenover informele productie een rol en de
begrippen wit, grijs en zwart circuit.

Stel dat de niet-geregistreerde productie in 2001 door het CBS geschat wordt op
68,6 miljard euro. Stel verder dat de werkelijke productie voor 15% uit niet-geregistreerde
productie bestaat.

2p 30 �� Bereken de geschatte geregistreerde productie in 2001.

Doordat de meeste overheidsproducten geen prijs hebben, is de waarde van de
overheidsproductie niet zonder meer te bepalen: wat is bijvoorbeeld de waarde van de
productie van een minister?
Waaraan wordt de waarde van de overheidsproductie gelijkgesteld? Hieronder staan vijf
antwoorden:

• aan het bedrag van de uitgaven van de overheid
• aan het bedrag van de inkomsten van de overheid
• aan het bedrag dat de overheid betaalt aan ambtenarensalarissen
• aan het bedrag dat de overheid betaalt aan goederen en diensten
• aan het bedrag dat de overheidsbedrijven aan productie voortbrengen

2p 31 �� Welk van deze antwoorden is juist?

Hieronder staan enkele activiteiten die als productie kunnen worden aangemerkt.
1 Jan werkt als kok in restaurant ’De Kokkel’ en verdient daarmee bruto � 2.300 per
maand.
2 Peter traint elke week de voetbalclub ’De Doortrappers’ en doet dat als onbetaald
vrijwilliger.
3 Janet repareert in haar vrije tijd brommers en geeft de inkomsten daarvan niet op aan
de belasting.

2p 32 �� Geef voor elke activiteit aan of de productie formeel of informeel is en of deze tot het
witte, het grijze of het zwarte circuit behoort. Neem daartoe het onderstaande schema
over en vul het in.

Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina.

formeel of informeel   wit, grijs of zwart

activiteit 1   ................................... ...................................

activiteit 2   ................................... ...................................

activiteit 3   ................................... ...................................
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Ruzie over prijzen
De gebroeders Soer hebben samen op Schiermonnikoog een fietsenverhuurbedrijf. Zij
willen de omzet uit hun fietsenverhuurbedrijf vergroten. Zij verschillen van mening over
de  manier waarop dat zou moeten. Broer Kees denkt dat de vraag naar hun huurfietsen
prijselastisch is. Broer Piet denkt dat de vraag naar hun huurfietsen prijsinelastisch is.

Hieronder staan enkele economische verschijnselen:
1 de huurprijs van de fietsen moet worden verlaagd
2 de huurprijs van de fietsen moet worden verhoogd
3 want de relatieve vraagdaling is groter dan de relatieve prijsstijging
4 want de relatieve vraagdaling is kleiner dan de relatieve prijsstijging
5 want de relatieve vraagstijging is groter dan de relatieve prijsdaling
6 want de relatieve vraagstijging is kleiner dan de relatieve prijsdaling
7 zodat de omzet van het fietsenverhuurbedrijf stijgt

2p 33 �� In welke volgorde wordt de gedachtegang van
Kees correct weergegeven? Kies een van de vier
hiernaast staande gedachtegangen.

2p 34 �� In welke volgorde wordt de gedachtegang van
Piet correct weergegeven? Kies een van de vier
hiernaast staande gedachtegangen.

Einde

100016 25 8

volgorde
gedachtegang 1 1 – 5 – 7
gedachtegang 2 1 – 6 – 7
gedachtegang 3 2 – 3 – 7
gedachtegang 4 2 – 4 – 7
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een informatieboekje.
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���� Opgave 1

uit een krant:
BTW-tarief kappers verlaagd
In 1999 kreeg de Nederlandse overheid toestemming van de Europese Unie het BTW-tarief
voor kappersdiensten te verlagen. Het hoge BTW-tarief van 17,5% op de diensten van de
kapper is per 1 januari 2000 vervangen door het lage BTW-tarief van 6%. De diensten van de
kapper konden door de BTW-verlaging goedkoper worden. De kappersbranche verwachtte
zelfs dat de BTW-verlaging volledig aan de klant ten goede zou komen.
Nederland is altijd een warm voorstander geweest van het verlagen van de BTW op
arbeidsintensieve diensten. Samen met Denemarken en Finland heeft ons land intensief
gelobbyd om de BTW-verlaging er in de Europese Unie door te krijgen. Het terugdringen van
het zwarte circuit bij kappers is bij de BTW-verlaging een belangrijk argument geweest.

Stel dat vóór de verlaging van het BTW-tarief een knipbeurt inclusief BTW 13 euro kost
en de verwachting van de kappersbranche uitkomt.

2p 1 �� Bereken de prijs van deze knipbeurt na de verlaging van het BTW-tarief (in eurocenten
nauwkeurig).

2p 2 �� Leg uit dat de overheid door de BTW-verlaging een groter bedrag aan
inkomstenbelasting kan ontvangen.

���� Opgave 2

Filebestrijding met rekeningrijden
Om de filevorming rond de grote steden terug te dringen, kan rekeningrijden worden
ingevoerd. Bij rekeningrijden moeten automobilisten die in de spits gebruikmaken van de
autowegen rondom de grote steden een heffing betalen.

Op de rondweg van Eindhoven vinden in de uitgangssituatie, vóór het invoeren van een
heffing, zowel in de ochtendspits als in de avondspits dagelijks 17.000 autoritten plaats.

Er is onderzoek gedaan naar de verkeersproblemen op de rondweg van Eindhoven. Een
van de resultaten van dit onderzoek is, dat het verband tussen het dagelijkse aantal
autoritten in de ochtendspits en de filevorming in kaart is gebracht. Dit verband staat in
tabel 1.

tabel 1

Toelichting bij tabel 1:
De kans op filevorming in de ochtendspits is blijkbaar groter naarmate er meer autoritten
plaatsvinden. Zo vinden er, vóór het invoeren van een heffing, dagelijks 17.000 autoritten
in de ochtendspits plaats en worden er op 200 dagen per jaar in de ochtendspits files
verwacht op de rondweg van Eindhoven. Als het aantal autoritten in de ochtendspits
wordt teruggedrongen tot 15.000, worden er op nog maar 50 dagen per jaar in de
ochtendspits files verwacht op de rondweg van Eindhoven.

100016 26 2 Lees verder

aantal autoritten in de aantal dagen per jaar dat er files 
ochtendspits in de ochtendspits worden verwacht
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Een ander resultaat van het onderzoek is, dat het verband tussen de hoogte van de
heffing per autorit en het aantal autoritten in de spits in kaart is gebracht. Daarbij blijkt
dat het verkeer in de ochtendspits anders reageert op het invoeren van een heffing dan
het verkeer in de avondspits. Doordat er in de avondspits naar verhouding meer privé
wordt gereden, is het verkeer in de avondspits gevoeliger voor het invoeren van een
heffing dan het verkeer in de ochtendspits. Het verband tussen de hoogte van de heffing
per autorit en het aantal autoritten in de spits staat in figuur 1.

figuur 1

In figuur 1 zijn twee lijnen weergegeven, lijn A en lijn B. Eén lijn heeft betrekking op de
ochtendspits, de andere lijn heeft betrekking op de avondspits.

2p 3 �� Heeft lijn A uit figuur 1 betrekking op de ochtendspits of op de avondspits? Verklaar het
antwoord.

Na bestudering van de resultaten van het onderzoek naar de verkeersproblemen besluit
de overheid tot het invoeren van rekeningrijden. In eerste instantie wordt overwogen op
autoritten in zowel de ochtendspits als de avondspits een heffing van één euro per autorit
in te voeren.

2p 4 �� Bepaal hoeveel autoritten er dagelijks in de spits op de rondweg van Eindhoven
plaatsvinden als er een heffing van één euro per autorit wordt ingevoerd.

De overheid vindt dat het aantal dagen per jaar dat er files in de ochtendspits worden
verwacht bij een heffing van één euro per autorit onvoldoende daalt. De overheid stelt
zich als doel dit aantal, in vergelijking met de uitgangssituatie, met 90% terug te dringen.

3p 5 �� Bepaal hoe hoog deze heffing per autorit moet zijn om deze doelstelling van de overheid
te halen. Licht het antwoord toe.

Een aanvullende maatregel van de overheid om de filevorming terug te dringen, is het
stimuleren van het openbaar vervoer. Anneke beweert dat door het stimuleren van het
openbaar vervoer de lijnen A en B in figuur 1 naar links verschuiven. Laura beweert dat
de lijnen A en B in figuur 1 dan juist naar rechts verschuiven.

2p 6 �� Wie heeft gelijk: Anneke of Laura? Licht het antwoord toe.
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���� Opgave 3

Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig voor de jeugd
De werkloosheid onder de jeugd (16–24 jaar) is tussen 1998 en 1999 gedaald. De gegevens
in tabel 2 illustreren deze ontwikkeling.

tabel 2

In 1998 en in het begin van 1999 is het aantal onvervulde vacatures gestegen. De gegevens
in tabel 3 illustreren deze ontwikkeling.

tabel 3

Aan het einde van het vierde kwartaal van 1998 waren er 124.000 onvervulde vacatures
bij particuliere bedrijven. Een kwartaal later was dit aantal flink toegenomen. De
toename van het aantal onvervulde vacatures kan voor de jeugd een aanzuigeffect hebben
op de arbeidsmarkt. Dit aanzuigeffect remt de daling van de jeugdwerkloosheid af.

2p 7 �� Leg uit dat dit aanzuigeffect de daling van de jeugdwerkloosheid afremt.
2p 8 �� Bereken het aantal onvervulde vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het

eerste kwartaal van 1999.
2p 9 �� Bereken met hoeveel personen de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 16–24 jaar in

1999 is gestegen ten opzichte van 1998.

���� Opgave 4

uit een krant:
Schooljeugd verdient door bijbaan steeds meer
Uit het onderzoek „Jongeren 1999” blijkt dat jongeren steeds meer tijd in een bijbaan steken.
De uitbreiding van de openingstijden van winkels heeft dit proces versterkt. Uit het onderzoek
blijkt verder dat de inkomsten van scholieren uit een bijbaan in een paar jaar met meer dan
70% zijn gestegen. In 1999 verdiende een scholier gemiddeld bijna 1.500 euro per jaar. In de
conclusies van het onderzoek wordt zelfs beweerd dat er een echte jongereneconomie is
ontstaan.

Enkele dagen later reageert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de
berichtgeving over het onderzoek „Jongeren 1999”. In deze reactie neemt de minister
stelling tegen de toenemende concurrentie tussen school en bijbaan. Jongeren houden
volgens de minister te weinig tijd en energie over voor school. De minister stelt verder dat
het niet alleen in het belang van de jongeren, maar ook in het belang van de economie is
dat de school de concurrentiestrijd met bijbaantjes niet verliest. De minister overweegt
zelfs via wettelijke maatregelen het aantal uren dat scholieren mogen werken, terug te
dringen.
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Werkloosheid
1998 1999

werkloosheid in personen 287.000 209.000
werkloosheid in % van de totale beroepsbevolking 4,1% 3,0%
jeugdwerkloosheid in personen 40.000 33.000
jeugdwerkloosheid in % van de beroepsbevolking 16–24 jaar 4,8% 3,9%

Vacatures bij particuliere bedrijven
ontstane vacatures vervulde vacatures

in het eerste kwartaal van 1998 204.000 188.000
in het tweede kwartaal van 1998 214.000 197.000
in het derde kwartaal van 1998 189.000 211.000
in het vierde kwartaal van 1998 183.000 176.000
in het eerste kwartaal van 1999 225.000 204.000
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Jij bent het met de minister niet eens en schrijft een ingezonden brief naar de krant die
als volgt begint:
„Geachte redactie,
In uw krant verscheen onlangs een artikel waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen zijn bezwaren tegen bijbaantjes van scholieren uiteenzet. Ik ben het met
zijn standpunt niet eens. Hieronder wil ik de voordelen van bijbaantjes van scholieren
voor de Nederlandse economie uiteenzetten.”

6p 10 �� Schrijf het vervolg van de brief.
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen:
a de bijdrage van bijbaantjes van scholieren aan het terugdringen van de

frictiewerkloosheid in de toekomst
b het multipliereffect van de stijgende bestedingen van scholieren

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de
orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past.
1 de bijdrage van bijbaantjes van scholieren aan beperking van de overheidsuitgaven
2 de invloed van bijbaantjes van scholieren op de kwaliteit van de productiefactor arbeid
3 de onmisbare rol van scholieren in de 24-uurseconomie

Aanwijzingen:
• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is

toegestaan).
• De brief moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar

aansluiten.

���� Opgave 5

Ruileconomie probleem voor de belastingdienst
In Nederland verschijnt de laatste jaren op steeds meer plaatsen een systeem voor
ruilhandel binnen een kleine groep. Deze lokale ruilverkeersystemen worden LETS
genoemd (Local Exchange and Trade Systems).

Van het Internet:

De overheid loopt door de opkomst van LETS steeds meer belastingontvangsten mis en
heeft daarom ingegrepen. Het ruilverkeer binnen een LETS dat na omrekening het
bedrag van 1.350 euro per persoon per jaar te boven gaat, moet voortaan voor de
inkomstenbelasting worden opgegeven.

2p 11 �� Behoort het ruilverkeer in een LETS vóór het overheidsingrijpen tot de formele
economie of tot de informele economie? Licht het antwoord toe.

2p 12 �� Noem twee belastingen die de overheid na haar ingreep nog kan mislopen over
ruilverkeer boven de 1.350 euro per persoon.

Een ruilkring of LETS-systeem is een moderne versie van het ruilen van vroeger. Meestal
begint het met een groep vrienden. Zij maken een vraag- en aanbodgids van allerlei
goederen en diensten. Vervolgens wordt er een ruileenheid bedacht en krijgt elke
deelnemer een eigen rekening waarop de betalingen en ontvangsten van de ruileenheid
worden bijgehouden. Koper en verkoper bepalen onderling de prijs en betalen elkaar met
cheques. Het saldo van de koper daalt met het afgesproken aantal ruileenheden, het saldo
van de verkoper stijgt met het afgesproken aantal ruileenheden. Wat er op de ene rekening
bijkomt, gaat er bij een andere rekening weer af. Als de saldi van de rekeningen van alle
leden van een LETS-systeem bij elkaar opgeteld worden, is de uitkomst altijd nul. Dat
maakt het systeem controleerbaar voor iedereen die kan optellen.
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De ruileenheid van een LETS is op landelijk niveau geen geld. Binnen de groep van
gebruikers voldoet de ruileenheid van een LETS aan alle functies van geld.

2p 13 �� Om welke reden is de ruileenheid van een LETS op landelijk niveau geen geld?
2p 14 �� Noem twee geldfuncties die de ruileenheid van een LETS vervult binnen de groep van

gebruikers. Licht elke genoemde functie toe.

���� Opgave 6

In economische publicaties wordt veel gebruik gemaakt van tabellen en grafieken. In het
informatieboekje staan vijf statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld.

2p 15 �� Bereken hoeveel euro het totale arbeidsinkomen in 1998 hoger is dan in 1994.
2p 16 �� Bereken het aantal inactieven in 1998.

Het brutoloon is in 1996 met 6,74% gestegen ten opzichte van 1993.
2p 17 �� Toon aan dat de koopkracht van het brutoloon in 1996 is gedaald ten opzichte van 1993.

De gegevens wijzen op een verkrapping van de arbeidsmarkt tussen 1994 en 1998.
2p 18 �� Noem één statistiek waaruit de verkrapping van de arbeidsmarkt blijkt. Licht het

antwoord toe.

De ontwikkeling van de sociale uitkeringen per inactieve kan informatie geven over de
ontwikkeling van het inkomen van inactieven. Als wordt uitgegaan van één uitkering per
inactieve, kan worden berekend dat in 1997 het bedrag van een uitkering per inactieve
9.988,29 euro is geweest.

3p 19 �� Welke drie gegevens uit de statistieken zijn gebruikt om dit gemiddelde bedrag te
berekenen?

���� Opgave 7

Kinderbijslag op de helling?
Op grond van de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) heeft ieder huishouden met
kinderen, ongeacht de hoogte van het inkomen, recht op kinderbijslag voor kinderen
onder de 18 jaar. De AKW wordt uit de algemene middelen betaald.

In 2000 bedroegen de uitgaven voor de kinderbijslag 3 miljard euro. Sommige politici
willen de kinderbijslag voor huishoudens met een hoog netto inkomen afschaffen. Met
deze maatregel kan de overheid jaarlijks een aanzienlijk bedrag besparen op de uitgaven
van de kinderbijslag. Bij het afschaffen van de kinderbijslag zouden huishoudens met een
netto jaarinkomen lager dan 40.000 euro moeten worden ontzien.
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Om te kunnen bepalen welke invloed het afschaffen van de kinderbijslag heeft, zijn in
tabel 4 gegevens verzameld die betrekking hebben op het jaar 2000. Het totale aantal
huishoudens met kinderen in 2000 bedroeg 1.850.000.

tabel 4

2p 20 �� Uit welk gegeven blijkt dat de AKW een kenmerk heeft van sociale voorzieningen?
2p 21 �� Bereken welk jaarbedrag een huishouden met kinderen in 2000 gemiddeld aan

kinderbijslag ontvangt.
2p 22 �� Bereken het aantal huishoudens met kinderen met een netto jaarinkomen lager dan

40.000 euro.

���� Opgave 8

uit een krant:
Groot-Brittannië nog niet klaar voor de euro
Ook na 1 januari 2002 blijft het Britse pond in Groot-Brittannië het officiële betaalmiddel.
De Britse regering ziet onder andere af van de invoering van de euro omdat de
conjunctuurcyclus in Groot-Brittannië niet parallel loopt met de conjunctuurcyclus in de rest
van Europa. Als Groot-Brittannië wel de euro in zou voeren zou de conjunctuur niet door
Groot-Brittannië kunnen worden bijgestuurd via aanpassing van de rente of de wisselkoers.

Stel dat de binnenlandse bestedingen in Groot-Brittannië teruglopen, waardoor de Britse
economie in een recessie dreigt te komen.

3p 23 �� Verbetert of verslechtert het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van
Groot-Brittannië door het teruglopen van de binnenlandse bestedingen in
Groot-Brittannië? Verklaar het antwoord.

2p 24 �� Moet de rente in Groot-Brittannië dalen of stijgen om de binnenlandse bestedingen in
Groot-Brittannië te stimuleren? Verklaar het antwoord.

3p 25 �� Moet de wisselkoers van het Britse pond ten opzichte van de euro dalen of stijgen om een
recessie in Groot-Brittannië te bestrijden? Verklaar het antwoord.

100016 26 7

netto jaarinkomen in euro’s aantal huishoudens met kinderen

0 of meer 1.850.000
35.000 of meer 320.000
40.000 of meer 200.000
45.000 of meer  125.000
90.000 of meer 6.000

Einde
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statistiek 1 De arbeidsmarkt 

eenheid 1994 1995 1996 1997 1998
Beroepsbevolking personen × 1.000 6.317 6.394 6.471 6.557 6.635
Werkloze beroepsbevolking personen × 1.000 547 533 494 455 400
Vacatures aantal × 1.000 41 55 68 76 84

statistiek 2 Inkomens 

eenheid 1994 1995 1996 1997 1998
Nationaal inkomen miljarden euro’s 279,2 290,2 303,5 321,1 341,9
Arbeidsinkomensquote procenten 82,7 82,7 83,1 81,8 80,3
Brutoloon %-mutaties* 2,3 1,4 2,9 3,0 3,5

*ten opzichte van het voorafgaande jaar

statistiek 3 Sociale zekerheid 

eenheid 1994 1995 1996 1997 1998
Sociale uitkeringen % van het nationaal inkomen 17,1 16,1 15,6 14,9 14,1
Uitkeringsjaren aantal × 1.000 4.173 4.184 4.168 4.154 4.107

waarvan AOW aantal × 1.000 2.056 2.079 2.106 2.129 2.152
Totale sociale premiebetalingen miljarden euro’s 52,9 55,0 59,0 59,8 60,0

waarvan werkgeverspremies miljarden euro’s 8,9 10,2 11,3 12,0 20,7
Inactieven / actieven (i/a – ratio) procenten 83,2 82,5 80,3 78,5 76,0

statistiek 4 Consumentenprijsindex (CPI)
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statistiek 5 Actieven en inactieven
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

Werkgelegenheid groeit, loonmatiging moet blijven
De vakbonden hebben jarenlang de looneisen gematigd in ruil voor meer werk. De
werkgelegenheid is inderdaad toegenomen: steeds meer mensen konden een baan vinden.
Wil dit ook in de toekomst zo blijven, dan moet volgens sommige economen de
loonmatiging van de afgelopen jaren worden volgehouden.

Loonmatiging kan betekenen dat de lonen minder stijgen dan de arbeidsproductiviteit.

Stel dat in een bedrijf het gemiddelde loon minder stijgt dan de arbeidsproductiviteit.
1p 1 ■ Zullen de loonkosten per product in dat bedrijf dan dalen, stijgen of gelijk blijven?

Stel dat in een bedrijf de arbeidsproductiviteit met 2% toeneemt. De werkgelegenheid in
dat bedrijf neemt ook toe.

2p 2 ■ Is de productie in dat bedrijf dan gegroeid met minder dan 2%, met precies 2% of met
meer dan 2%?

Loonmatiging kan ook betekenen dat de lonen minder stijgen dan de prijzen.
3p 3 ■ Leg uit hoe loonmatiging dan kan leiden tot minder werkgelegenheid.

■■■■ Opgave 2

Meer marktwerking
In de afgelopen jaren is in belangrijke economische sectoren zoals de telecommunicatie
en de gas-, water- en elektriciteitsbedrijven concurrentie mogelijk gemaakt. Vroeger was
er in de genoemde sectoren sprake van overheidsmonopolies. Sommige economen
verwachten dat meer marktwerking voordelen voor de consument zal opleveren. Er zijn
echter ook economen die waarschuwen voor mogelijke nadelen voor de consument.

Ook in het openbaar vervoer is meer marktwerking gekomen. Deze ontwikkeling heeft
voor de consument zowel voordelen als nadelen.

2p 4 ■ Noem een voordeel voor de consument van meer marktwerking in het openbaar vervoer.
Licht het antwoord toe.

2p 5 ■ Noem een nadeel voor de consument van meer marktwerking in het openbaar vervoer.
Licht het antwoord toe.

■■■■ Opgave 3

Europa als handelsblok
Een van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) is het bevorderen van vrijhandel
tussen de lidstaten. In de wereld stelt de EU zich vaak op als een handelsblok, net als de
Verenigde Staten van Amerika (VS).

De EU en de VS beschuldigen elkaar regelmatig van protectie.
1p 6 ■ Wat wordt in de economie verstaan onder protectie?
2p 7 ■ Noem twee motieven voor protectie.

100020 25 2 Lees verder
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2p 8 ■ Hieronder staan drie uitspraken over protectie. Geef voor elke uitspraak aan of deze juist
of onjuist is.
uitspraak 1
Het verhogen van invoerrechten is een vorm van protectie.
uitspraak 2
Het afschaffen van invoercontingenten is een vorm van protectie 
uitspraak 3
Het instellen van uitvoersubsidies is een vorm van protectie.

Het handelsverkeer tussen landen wordt beïnvloed door verschillen in de belastingstelsels.
Met name de verschillen in tarieven van de vennootschapsbelasting en de BTW spelen
hierbij een rol.

2p 9 ■ Leg uit dat een verschil in de BTW-tarieven op benzine tot internationaal handelsverkeer
kan leiden.

2p 10 ■ Leg uit dat een verschil in de tarieven van de vennootschapsbelasting tot internationaal
handelsverkeer kan leiden.

■■■■ Opgave 4

uit een krant:
Oververhitting dreigt in Chili
Om oververhitting van de economie te voorkomen, heeft de Chileense regering besloten
de kredietverlening door de banken te beperken. De rente is met 1,5% verhoogd en de
banken zijn gedwongen meer geld in kas te houden.

2p 11 ■ Met ’oververhitting’ wordt hier bedoeld een situatie van …(1)… en …(2)… prijzen.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) hoogconjunctuur / laagconjunctuur
Bij (2) dalende / stijgende

3p 12 ■ Leg uit hoe een renteverhoging oververhitting van de economie kan voorkomen.

■■■■ Opgave 5

Gaan we voor Pampus?
Bierbrouwerij D’oude Pampus NV (verder kortweg Pampus genoemd) maakte in 2000
een totale winst van � 1.200.000. Als Pampus geen nieuwe activiteiten onderneemt, zal in
2001 de totale winst even groot zijn. In 2001 wil Pampus echter haar assortiment
uitbreiden en een nieuw soort bier op de markt brengen onder de naam Mil3. De totale
kosten in � (TK) en de totale opbrengsten in � (TO) van Mil3 zijn afhankelijk van het
aantal verkochte kratjes Mil3 (q). Voor 2001 is van Mil3 het volgende bekend:
TK = 7,5q + 1.000.000
TO = 10q
In 2001 verwacht de afdeling marketing van Pampus 300.000 kratjes Mil3 te verkopen.
Het nieuwe bier zal alleen op de markt worden gebracht als de totale winst van Pampus
in 2001 niet onder de � 900.000 komt.

1p 13 ■ Waaruit blijkt dat de eigenaren van Pampus beperkt aansprakelijk zijn voor de schulden
van de onderneming? 

1p 14 ■ Voor welke prijs wordt een kratje Mil3 aangeboden?

3p 15 ■ Zal Pampus besluiten het nieuwe bier op de markt te brengen? Verklaar het antwoord
met behulp van een berekening.

100020 25 3 Lees verder
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■■■■ Opgave 6

De euro is ook geld
De Europese Unie streeft naar een vrij economisch verkeer. Een gemeenschappelijke
geldeenheid kan dat vrije verkeer bevorderen. Geld heeft drie functies: ruilmiddel,
spaarmiddel en rekenmiddel. Vanaf 1 januari 2002 zal de euro (�) alle functies van de
gulden hebben overgenomen, zowel in het chartale als in het girale geldverkeer.

De onderstaande uitspraken hebben betrekking op februari 2002.
2p 16 ■ Geef voor elke uitspraak aan of de euro hier de functie heeft van ruilmiddel, spaarmiddel

of rekenmiddel.
uitspraak 1
Ruud bewaart � 450 in een blik verborgen op zolder.
uitspraak 2
Bart koopt een pak koffie en betaalt daarvoor � 2.
uitspraak 3
Karin heeft een aanrijding gehad en de schade aan haar auto bedraagt � 1.250.
uitspraak 4
Een computer bij Elektro kost � 1.150 en dezelfde computer bij Dyna kost � 1.050.

De onderstaande uitspraken hebben betrekking op februari 2002.
2p 17 ■ Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.

uitspraak 1
Eurobankbiljetten behoren tot de chartale geldhoeveelheid.
uitspraak 2
Chartaal geld heeft een vaste nominale waarde.
uitspraak 3
De waarde van giraal geld wordt door de overheid gegarandeerd.
uitspraak 4
Een betaling via de pinautomaat in een winkel is een girale betaling.

■■■■ Opgave 7

Microsof?
In de automatisering is Microsoft een grote naam. Het bedrijf van Bill Gates beheerst een
groot deel van de softwaremarkt. In de Verenigde Staten van Amerika (VS) is Microsoft
voor de rechter gedaagd. De aanklacht luidt dat het bedrijf concurrenten weinig kans
geeft. Zo heeft Microsoft bijvoorbeeld de browser Internet Explorer ingebouwd in haar
PC-besturingsprogramma Windows 95/98. Andere softwarebedrijven konden daardoor
hun browsers vrijwel niet meer verkopen. Bill Gates is zich van geen kwaad bewust.
Volgens hem maakt de positie van Microsoft het juist mogelijk om goede en goedkope
software te leveren. De consument zou daar alleen maar voordeel van hebben.

1p 18 ■ Hoe noemen economen een bedrijf dat de markt volledig beheerst: aanbieder,
eenmanszaak, kartel of monopolist?

100020 25 4 Lees verder
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Bill Gates stelt dat de positie van Microsoft voordelig is voor de consument omdat die
positie het mogelijk maakt goedkope software te leveren. De critici stellen dat de positie
van Microsoft ertoe leidt dat software onnodig duur is.

2p 19 ■ Noem een argument waarmee Bill Gates zijn stelling zou 
kunnen verdedigen. Licht het antwoord toe en gebruik 
daarbij ten minste één van de hiernaast genoemde begrippen.

2p 20 ■ Noem een argument waarmee de critici hun stelling zouden 
kunnen verdedigen. Licht het antwoord toe en gebruik daarbij 
ten minste één van de hiernaast genoemde begrippen.

■■■■ Opgave 8

Leuker kunnen we het niet maken…
Voor de inkomstenbelasting gelden de belastingtarieven die in tabel 1 zijn gegeven.

tabel 1

In de aanloop naar verkiezingen belooft een politieke partij het belastingpercentage in de
eerste schijf te verlagen naar 30%. Daarvoor in ruil moet het belastingpercentage in de
tweede schijf verhoogd worden naar 40%. Ruud vraagt zich af of dat in zijn geval
voordelig zou uitpakken. Hij heeft daartoe de gegevens in tabel 2 verzameld.

tabel 2

3p 21 ■ Bereken hoeveel Ruud volgens de tabellen aan inkomstenbelasting moet betalen.

2p 22 ■ Is het voorstel van de politieke partij voor Ruud voordelig? Licht het antwoord toe met
een berekening.

In het voorstel van de politieke partij zal voor Ruud de gemiddelde belastingdruk …(1)…
en de marginale belastingdruk …(2)….

2p 23 ■ Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) stijgen / dalen / gelijk blijven
Bij (2) stijgen / dalen / gelijk blijven

100020 25 5 Lees verder

concurrenten
innovatie
machtspositie
rendement
schaalvoordelen

belastingpercentages
eerste schijf � 0 tot en met � 6.800 35,75%
tweede schijf � 6.801 tot en met � 21.800 37,05%
derde schijf � 21.801 tot en met � 48.100 50%
vierde schijf meer dan � 48.100 60%

inkomensgegevens van Ruud
bruto jaarinkomen � 27.300
aftrekposten � 3.740
belastingvrije som � 4.175
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■■■■ Opgave 9

Moeten de premies omlaag?
Alle werknemers betalen verplicht premies voor de sociale zekerheid. Deze premies
worden op het loon ingehouden en door de werkgever aan de overheid afgedragen. Het
geld dat zo bij elkaar wordt gebracht, is bedoeld om mensen die daar recht op hebben een
sociale uitkering te geven. In 1999 groeide de economie zo snel dat er van
hoogconjunctuur gesproken kon worden. Er dreigde zelfs krapte op de arbeidsmarkt te
ontstaan. Sommigen stelden toen voor de premie voor de werkloosheidsuitkeringen te
verlagen. Een verstandig voorstel?

Bij een krappe arbeidsmarkt is de positie van de werknemers …(1)… en kunnen zij
…(2)… looneisen stellen. Bij hoogconjunctuur …(3)… de werkloosheid en zal het bedrag
dat nodig is voor de werkloosheidsuitkeringen …(4).… Als de overheid besluit de
premies te verlagen, zal het …(5)… inkomen van werknemers …(6)… en kunnen de
looneisen …(7)… worden.

3p 24 ■ Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) sterk / zwak
Bij (2) geringe / hoge
Bij (3) daalt / stijgt
Bij (4) afnemen / toenemen
Bij (5) bruto / netto
Bij (6) dalen / stijgen
Bij (7) gematigd / opgeschroefd

■■■■ Opgave 10

Overheidsbegroting steeds gezonder
Het lukt de regering steeds beter om haar uitgaven in overeenstemming te brengen met
haar inkomsten. Het financieringstekort wordt snel kleiner. De staatsschuld, in 1999 nog
ruim 50 procent van het nationaal inkomen, groeit steeds minder. In 2000 was er zelfs
sprake van een financieringsoverschot.

In figuur 1 zijn enkele gegevens in beeld gebracht met betrekking tot de
overheidsbegroting van het jaar 1999. De staatsschuld betreft de schuld op 1 januari 1999.

figuur 1

2p 25 ■ Bereken hoeveel de staatsschuld bedraagt op 31 december 1999.

begrotingstekort in 1999
��27 miljard

aflossing in 1999
��19 miljard

staatsschuld
��196 miljard
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Agnieta vraagt enkele klasgenoten wat een financieringsoverschot is. Zij krijgt
verschillende antwoorden:

• De aflossing op de staatsschuld is kleiner dan de uitgaven aan rente.
• De aflossing op de staatsschuld is groter dan het begrotingstekort.
• De overheidsuitgaven zijn gelijk aan de overheidsinkomsten.
• De staatsschuld daalt als percentage van het nationaal inkomen.
• De uitgaven aan rente over de staatsschuld nemen af.

2p 26 ■ Welk van deze antwoorden is juist?

■■■■ Opgave 11

Medisch toerisme
In 1998 besliste de rechter dat een Nederlandse ziektekostenverzekeringsmaatschappij
een bril moest vergoeden die door een Nederlandse verzekerde in België was gekocht.
Ook een andere Nederlander werd in het gelijk gesteld. Hij had het gebit van zijn dochter
laten behandelen door een kaakchirurg in Duitsland. In beide gevallen weigerde de
verzekeringsmaatschappij de kosten te vergoeden omdat die niet in Nederland gemaakt
waren. De rechter besliste echter dat door deze weigering het vrije economische verkeer
werd belemmerd. Dat is in strijd met de regels van de Europese Unie (EU).

De EU streeft onder andere naar een vrij economisch verkeer tussen de lidstaten, de
zogenoemde gemeenschappelijke markt. Economisch verkeer kan betrekking hebben op:

• uitsluitend goederen;
• uitsluitend goederen en diensten;
• uitsluitend goederen, diensten en kapitaal;
• zowel goederen, diensten, kapitaal en personen.

1p 27 ■ Op welke van deze vier mogelijkheden heeft het streven van de EU betrekking?

Door de vorming van de gemeenschappelijke markt neemt de concurrentie binnen de EU
toe.

2p 28 ■ Hoe blijkt dat uit de tekst over medisch toerisme?

Sommige critici van de EU beweren dat de vorming van de gemeenschappelijke markt tot
gevolg heeft dat de nationale regeringen minder eigen beleid kunnen voeren.

2p 29 ■ Bevestigt de tekst over medisch toerisme deze opvatting? Licht het antwoord toe.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 12

Toetje
Dé topper van restaurant ’Italiano’ is het dessert ’Tiramisu’. Italiano maakte dat altijd
zelf, maar overweegt nu de productie ervan uit te besteden aan het bedrijf ’De Toetjesboer’.
In tabel 3 zijn de productiekosten van Tiramisu gegeven.

tabel 3

2p 30 ■ Laat met een berekening zien dat de productiekosten van een kilo Tiramisu bij
De Toetjesboer lager zijn dan bij Italiano.

2p 31 ■ Betekent dit dat Italiano goedkoper uit is door de productie van Tiramisu uit te besteden
aan De Toetjesboer? Verklaar het antwoord.

1p 32 ■ Laat met een berekening zien dat de arbeidsproductiviteit bij De Toetjesboer hoger is dan
bij Italiano.

2p 33 ■ Noem een oorzaak voor de hogere arbeidsproductiviteit bij De Toetjesboer. Licht het
antwoord toe.

100020 25 8

Einde

productiehoeveelheid arbeidskosten overige kosten
Italiano 10 kilo Tiramisu 2 uur à � 18,50 per uur � 30
De Toetjesboer 300 kilo Tiramisu 30 uur à � 27,50 per uur � 950
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een informatieboekje.
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■■■■ Opgave 1

Werkgelegenheid continu in beweging
In elk land vinden er voortdurend veranderingen in de werkgelegenheid plaats. Deze
veranderingen zijn per economische sector verschillend. Het onderscheid tussen
economische sectoren kan worden gemaakt op grond van producten die bedrijven
voortbrengen. Zo kunnen vier sectoren worden onderscheiden: de primaire, secundaire,
tertiaire en quartaire sector.

Door veranderingen van productieprocessen kunnen er verschuivingen in de
werkgelegenheid plaatsvinden: een verandering van baan kan binnen een sector
plaatsvinden, maar ook door van de ene naar de andere sector over te stappen.
In figuur 1 staat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een land weergegeven. Voor
de eenvoud zijn slechts twee sectoren onderscheiden: de goederensector en de
dienstensector.

figuur 1 

Toelichting bij figuur 1:
Alle getallen betreffen aantallen personen.
De getallen binnen de sectoren betreffen aantallen personen in 1995.
De pijlen betreffen veranderingen tussen 1995 en 2000.
Er wordt van uitgegaan dat in deze periode niemand meer dan één keer van baan is
veranderd.

2p 1 ■ Valt de primaire sector onder de goederensector of onder de dienstensector? Licht het
antwoord toe.

2p 2 ■ Leg uit hoe uit figuur 1 blijkt dat de totale werkgelegenheid in de periode 1995–2000 is
toegenomen.

2p 3 ■ Bereken hoeveel personen in de periode 1995–2000 van baan zijn veranderd.
2p 4 ■ Bereken de werkgelegenheid in de goederensector in 2000.

werkgelegenheid

goederensector
11 miljoen

dienstensector
34 miljoen

7 miljoen

0,5 miljoen

3 miljoen

4 miljoen

1 miljoen

3,5 miljoen

6 miljoen

1,5 miljoen

2,5 miljoen

2 miljoen
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■■■■ Opgave 2

Nieuwe ontwikkelingen in het bankwezen
In het bankwezen in Europa doen zich een aantal ontwikkelingen voor:

• Veel banken hebben te maken met fusies en overnames.
• In het betalingsverkeer speelt ICT (pinpas, chipknip, telebankieren, betalen via Internet)

een steeds grotere rol.
• Banken leggen zich steeds meer toe op andere diensten dan het betalingsverkeer.

De A-bank is een voorbeeld van een Europese algemene bank. Hieronder staan twee
balansen weergegeven van de A-bank (bedragen × 1.000 euro).

De post „Debiteuren” op de balans van de A-bank neemt toe door wederzijdse
schuldaanvaarding.

2p 5 ■ Leg uit dat deze post toeneemt door wederzijdse schuldaanvaarding.

2p 6 ■ Welke van de genoemde ontwikkelingen in het bankwezen in Europa kan worden
omschreven als branchevervaging? Licht het antwoord toe aan de hand van een
voorbeeld.

Uit een vergelijking tussen de twee balansen van de A-bank kan worden afgeleid dat
algemene banken steeds minder liquide middelen aanhouden ten opzichte van de
rekening-couranttegoeden: het dekkingspercentage is tussen 1995 en 1999 gedaald. Deze
daling is mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen in het bankwezen in Europa.

2p 7 ■ Welke van de genoemde ontwikkelingen in het bankwezen in Europa laat een verlaging
van het dekkingspercentage toe? Licht het antwoord toe.

Tussen 1 januari 1995 en 1 januari 1999 is de Europese girale geldhoeveelheid met
ongeveer 80% gestegen.

2p 8 ■ Is het aandeel van de A-bank in de Europese girale geldhoeveelheid op 1 januari 1999 ten
opzichte van 1 januari 1995 afgenomen, toegenomen of gelijk gebleven? Licht het
antwoord toe met behulp van een berekening.

activa Balans A-bank per 1 januari 1995 passiva

Kas 450 Rekening-couranttegoeden 3.600
Tegoed bij de Centrale Bank 90 Korte spaartegoeden 1.900
Debiteuren 3.300 Korte termijndeposito's 3.650
Effecten 6.460 Korte valutategoeden 5.000
Overige activa 9.700 Overige passiva 5.850
Totaal 20.000 Totaal 20.000

activa Balans A-bank per 1 januari 1999 passiva

Kas 600 Rekening-couranttegoeden 7.000
Tegoed bij de Centrale Bank 100 Korte spaartegoeden 2.700
Debiteuren 5.800 Korte termijndeposito's 3.850
Effecten 16.750 Korte valutategoeden 10.300
Overige activa 49.750 Overige passiva 49.150
Totaal 73.000 Totaal 73.000
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■■■■ Opgave 3

Consumptie, de motor van de bestedingen
Aan het eind van de jaren negentig werd de consumptie als de motor van de groei van de
totale bestedingen aangemerkt. In deze periode groeide in Nederland de particuliere
consumptie in procenten gemeten sterker dan de totale bestedingen. Figuur 2 laat dat
zien.

figuur 2

Stel dat de particuliere consumptie in het derde kwartaal van 1999 ten opzichte van
hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar met 3,8% toenam.

3p 9 ■ Bereken de procentuele stijging van de particuliere consumptie in het derde kwartaal van
1999 ten opzichte van het derde kwartaal van 1997 (in ten minste één decimaal).

2p 10 ■ Noem twee andere bestedingscategorieën dan de particuliere consumptie.
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■■■■ Opgave 4

Stel je de volgende situatie voor:
Jouw school werkt mee aan een internationaal uitwisselingsprogramma en heeft contact
met een middelbare school in Petersburg in Rusland. De scholen houden contact door
middel van e-mail. Op een dag ontvangt jouw school een e-mail van Andrej, een
Russische scholier.

Fragment uit de e-mail van Andrej:

In Rusland wonen 145 miljoen goed opgeleide mensen op 17 miljoen vierkante
kilometer  grond. Ons land is rijk aan diamanten, goud, nikkel, koper, aluminium en
zilver. Bovendien is er volop geschikte landbouwgrond. De belangrijkste rijkdom
bestaat uit de enorme olie- en gasvoorraden die in de grond zitten. Als die verkocht
worden, levert dat 30.000 dollar per inwoner op. En toch leven wij in Rusland in
armoede en moeten wij zelfs hulp vragen aan de regeringen van westerse landen. Ik
twijfel er aan of de contacten met westerse landen de Russische economie iets
opleveren. Rusland is alleen maar armer geworden door het openstellen van de grenzen.

Je leraar economie vraagt jou een antwoord te sturen naar Andrej. In dit antwoord schrijf
jij een betoog waarin jij je Russische medescholier probeert te overtuigen van het
voordeel van internationaal vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal voor zowel de
Russische economie als de economie van westerse landen.

Jouw antwoord begint als volgt:
„Beste Andrej,
Met veel belangstelling heb ik jouw e-mail gelezen. Graag wil ik je proberen te overtuigen
van enkele positieve aspecten van internationaal vrij verkeer van goederen, diensten en
kapitaal voor zowel de Russische economie als de economie van westerse landen.”

6p 11 ■ Schrijf het vervolg van het betoog.
In het betoog moeten de volgende aspecten aan de orde komen:
a de gevolgen voor de omvang van de productiefactor kapitaal in Rusland.
b de gevolgen voor de kwaliteit van de productiefactor kapitaal in Rusland.

Daarnaast moet in het betoog naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de
orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past.
1 De toenemende mogelijkheden voor Rusland om buitenlandse leningen met roebels af

te lossen.
2 De gevolgen van internationale arbeidsverdeling voor de welvaart van Rusland en zijn 

handelspartners.
3 De inverdieneffecten voor westerse landen van de aan Rusland gegeven hulp.

Aanwijzingen:
• Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is

toegestaan).
• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar

aansluiten.
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■■■■ Opgave 5

Schilder wordt goedkoper
De regering heeft het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten, zoals schilderwerk,
verlaagd naar 6%. Door deze BTW-verlaging kan de schilder goedkoper worden,
waardoor de werkgelegenheid in de schildersbranche kan toenemen.

Met behulp van figuur 3 kunnen enkele gevolgen van deze BTW-verlaging voor de
schildersbranche worden bekeken.

figuur 3

In de uitgangssituatie bedraagt het evenwichtstarief 28,20 euro per uur. Bij dit uurtarief
bedraagt de werkgelegenheid in de schildersbranche 22.400 personen. Verondersteld
wordt dat de werkgelegenheid in personen rechtevenredig (proportioneel) is met het
aantal schilderuren. De BTW-verlaging op schilderuren leidt tot een verschuiving van de
aanbodcurve waardoor de nieuwe evenwichtsprijs 27,56 euro wordt. Voor de BTW-
verlaging bedroegen de BTW-inkomsten van de overheid over schilderuren 147 miljoen
euro.

2p 12 ■ Bereken met hoeveel personen de werkgelegenheid in de schildersbranche door deze
BTW-verlaging stijgt.

2p 13 ■ Bereken het bedrag inclusief BTW dat de schilderuren na deze BTW-verlaging opbrengen.
2p 14 ■ Bereken het bedrag waarmee de BTW-inkomsten van de overheid zijn gedaald door deze

BTW-verlaging.

Met het overbrengen van schilderwerk van het hoge naar het lage BTW-tarief hoopt de
regering een verschuiving van de niet-geregistreerde productie naar de geregistreerde
productie te bevorderen.

2p 15 ■ Beschrijf hoe deze verschuiving kan plaatsvinden.
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■■■■ Opgave 6

In economische publicaties wordt veel gebruik gemaakt van tabellen en grafieken. In het
informatieboekje staan vier statistieken over Nederland. Naar aanleiding van deze
statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld.

2p 16 ■ Laat aan de hand van een berekening zien dat het bedrag van de gemiddelde
arbeidsongeschiktheidsuitkering per persoon in 1994 ten opzichte van 1991 met 4,3% is
gestegen.

2p 17 ■ Toon aan dat de koopkracht van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering in 1994
ten opzichte van 1991 is gedaald.

Mede door het gebruik van verschillende definities van arbeidsongeschiktheid ontstaan er
soms verschillen tussen statistieken. Dit kan vervolgens leiden tot tegenstrijdigheden in de
informatie.

2p 18 ■ Toon aan dat de informatie in statistiek 4 met betrekking tot 1996 tegenstrijdig is met de
informatie in statistiek 1.

2p 19 ■ Bereken het aantal actieve vrouwen in 1992.

Tussen 1991 en 1997 is het aantal arbeidsongeschikten bij vrouwen sterker gestegen dan
bij mannen. De sterke groei van het aantal actieve vrouwen in deze periode kan hiervan
een oorzaak zijn.

2p 20 ■ Toon aan dat het aantal arbeidsongeschikte vrouwen als percentage van het aantal actieve
vrouwen in 1997 ten opzichte van 1991 is gedaald.

■■■■ Opgave 7

Beperking loonstijging in discussie
Aan het eind van de jaren negentig was er in Nederland sprake van toenemende krapte
op de arbeidsmarkt. Hierdoor kwam een einde aan een periode van beperkte loonstijging.
Economen verschillen van mening of beperking van de loonstijging gewenst is.

Zo stelt econoom Afra dat een beperking van de loonstijging nadelige gevolgen heeft
voor de groei van de productie van bedrijven die voor de binnenlandse markt
produceren. Econoom Hans stelt dat een beperking van de loonstijging van belang is voor
de groei van de productie van bedrijven die op de export zijn gericht.

2p 21 ■ Noem een argument voor de stelling van Afra. Licht het antwoord toe.
2p 22 ■ Noem een argument voor de stelling van Hans. Licht het antwoord toe.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 8

Als in een land een recessie dreigt, probeert de regering van dat land soms Keynesiaans
beleid te voeren. Of dat beleid succesvol is, kan pas achteraf worden beoordeeld.

Zo stond eind 1997 het onderstaande artikel in de krant:

Japan beleeft Keynesiaanse crisis
Voor 1998 wordt een inkrimping van de productie in Japan van 5% verwacht. Oorzaak
hiervan is dat consumenten weinig vertrouwen in de economie hebben en de banken de
kredietkraan voor bedrijven vrijwel hebben afgesloten. Het gevolg hiervan is dat de vraag
naar producten en daardoor de productie terugloopt. De Japanse regering hoopt de
conjuncturele inzinking tegen te gaan door in de loop van 1998 de rente te verlagen en de
overheidsbestedingen op te voeren.
Bedrijven die grondstoffen naar Japan exporteren, maken zich zorgen over de gevolgen
van de lage koers van de Japanse yen. In de Verenigde Staten wordt daarentegen gehoopt
dat de lage koers van de Japanse yen de sterke groei van de productie in de Verenigde
Staten kan afremmen.

2p 23 ■ Noem een andere maatregel die een regering kan nemen om een conjuncturele inzinking
tegen te gaan.

2p 24 ■ Leidt een conjuncturele inzinking in Japan tot een verbetering of een verslechtering van het
saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans van Japan? Verklaar het antwoord.

3p 25 ■ Leg uit dat een koersdaling van de Japanse yen de groei van de productie in de Verenigde
Staten kan afremmen.

Begin 1999 werden onderstaande gegevens over de gerealiseerde productie gepubliceerd.
De cijfers betreffen procentuele veranderingen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

tabel 1

De Japanse regering gebruikte onder andere de gegevens uit tabel 1 om te beweren dat
het gevoerde Keynesiaanse beleid succesvol was.

2p 26 ■ Beschrijf op welke wijze de Japanse regering kon beweren dat haar beleid succesvol was.

100020 26 8

1996 1997 1998
Verenigde Staten 3,4 3,9 2,5
Japan 5,0 1,4 -2,8
Europa 1,6 2,5 2,9
Azië (zonder Japan) 8,0 6,5 3,1
Afrika 5,8 3,1 3,4

Einde
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statistiek 1 Arbeidsongeschiktheid

statistiek 2 De Arbeidsmarkt

*verhoudingsgetal dat aangeeft welk deel van de personen tussen 15 en 65 jaar voor minstens 12 uur per
week beschikbaar is voor het arbeidsproces (werknemers, zelfstandigen en werklozen)

100020 26A 2 Lees verder

eenheid 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Arbeidsongeschikten personen × 1.000 840,13 833,79 834,18 807,76 787,76 830,22 837,31
mannen personen × 1.000 558,59 550,65 546,49 528,26 510,78 518,91 514,46
vrouwen personen × 1.000 281,54 283,14 286,89 279,50 276,54 311,31 322,85

Uitgekeerde bedragen miljoenen euro's 9.560 9.890 9.990 9.590 9.050 8.930 9.100

eenheid 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bevolking 15-65 jaar
mannen personen x 1.000 5.219 5.250 5.295 5.317 5.329 5.345 5.354
vrouwen personen x 1.000 5.075 5.099 5.125 5.156 5.169 5.184 5.209

Participatiegraad*
mannen procenten 75 76 76 75 76 77 77
vrouwen procenten 45 46 47 48 49 50 52

Werklozen
mannen personen x 1.000 180 186 228 266 253 223 192
vrouwen personen x 1.000 220 225 253 280 281 271 246

Actieven
mannen personen x 1.000 3.734 3.804 3.796 3.722 3.797 3.893 3.931
vrouwen personen x 1.000 2.064 …… 2.156 2.195 2.252 2.321 2.463
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statistiek 3 Consumentenprijsindex (CPI)

statistiek 4 In- en uitstroom arbeidsongeschikten
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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,
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Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
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■■■■ Opgave 1

Meer mensen aan de slag
Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de
overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van het
nationaal product. Of groei van het nationaal product leidt tot minder werkloosheid, hangt
onder andere af van de ontwikkeling van de beroepsbevolking.

Van een land zijn over 1997 de volgende gegevens bekend:
• het nationaal product bedraagt 600 miljard dollar;
• de omvang van de beroepsbevolking bedraagt 6 miljoen personen;
• er zijn 255.000 personen werkloos.

In figuur 1 is de ontwikkeling van het nationaal product en die van de werkloosheid in
personen weergegeven. De gegevens van de jaren 2000 tot en met 2002 zijn
verwachtingen.

figuur 1

2p 1 ■ Bereken de omvang van de werkgelegenheid in 1997 in personen.

2p 2 ■ Is het nationaal product in 1999 vergeleken met 1998 gestegen, gedaald of gelijk gebleven?

2p 3 ■ Bereken de omvang van de werkloosheid in 1999 in personen.

Om de werkloosheid in personen terug te dringen, stimuleert de overheid het werken in
deeltijd.

Stel dat de overheid in 2000 het werken in deeltijd met succes stimuleert.
2p 4 ■ Punt Z op de werkloosheidslijn in figuur 1 komt daardoor …(1)… de horizontale as te

liggen omdat door toenemende deeltijdarbeid …(2)… personen worden ingezet waardoor
de groei van de werkloosheid in personen …(3)… uitvalt.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?

Bij (1) Bij (2) Bij (3)

A dichter bij meer lager
B dichter bij meer hoger
C dichter bij minder hoger
D verder verwijderd van minder lager
E verder verwijderd van minder hoger
F verder verwijderd van meer lager
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■■■■ Opgave 2

Gulden (ƒ) wordt euro ( )
Geld is een …(1)… aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in
Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en …(2)… . De komende jaren worden de
functies van de gulden overgenomen door de euro. Prijzen worden dan uitgedrukt in
euro’s zodat de waarde van producten internationaal beter vergeleken kan worden; hier is
de functie van de euro als …(3)… aan de orde. Het invoeren van de euro bevordert de
arbeidsverdeling via toename van de …(4)… op de Europese markt.

3p 5 ■ Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1)  algemeen / door de overheid / internationaal
bij (2)  chartaal geld / giraal geld 
bij (3)  rekenmiddel / ruilmiddel / spaarmiddel
bij (4)  concurrentie / protectie

■■■■ Opgave 3

Uit een krant

Meer winst Antislib
Baggerconcern Antislib plukt in 1999 de vruchten van twee moderne baggerschepen die
in de vaart zijn gegaan. Vergeleken met 1998 steeg de winst in 1999 met 30% naar

19,7 miljoen. De omzet steeg in 1999 met 20% ten opzichte van 1998. Zorgeloos is de
toekomst voor Antislib echter niet. Door de economische crisis in Azië lopen de opdrachten
terug. Bovendien zullen er nieuwe concurrenten op de baggermarkt verschijnen. Ook
verwacht Antislib een stijging van de energieprijzen. Daarnaast wordt het steeds
moeilijker aan geschikt personeel te komen.

2p 6 ■ Bereken de winst die Antislib in 1998 gemaakt heeft.

2p 7 ■ Met hoeveel procent moeten de kosten van Antislib in 1999 zijn gestegen ten opzichte
van 1998?

A minder dan 20%
B 20%
C tussen 20% en 30%
D 30%
E meer dan 30%

Antislib verwacht dat de opbrengsten van baggerwerkzaamheden zullen dalen.
2p 8 ■ Welke twee zinnen uit het krantenbericht wijzen hierop?

Schrijf het antwoord als volgt op:
Zin 1: …(schrijf de zin op)…
Zin 2: …(schrijf de zin op)…

■■■■ Opgave 4

Inflatie in Nederland
In 1997 ligt de inflatie in Nederland 0,25% boven het gemiddelde van de Europese Unie
(EU). In  1998 loopt het verschil verder op tot meer dan 0,5%. De inflatie in Nederland
ligt in 1998 zelfs meer dan 1% hoger dan in de buurlanden België en Duitsland.

Inflatie kan diverse binnenlandse oorzaken hebben.
2p 9 ■ Beschrijf een manier waarop door een binnenlandse oorzaak in een land inflatie kan

ontstaan.

Inflatie heeft invloed op de internationale concurrentiepositie van een land.
2p 10 ■ Is de internationale concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van België door de

inflatie in 1998 verbeterd of verslechterd? Verklaar het antwoord.
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Ook de koopkracht van de mensen kan door inflatie veranderen. Gegeven zijn de
onderstaande beweringen:
1 De koopkracht van het inkomen is de hoeveelheid goederen en diensten die met dat
inkomen kan worden gekocht;
2 Door inflatie stijgt de koopkracht van het inkomen.

2p 11 ■ Welke bewering is juist?
A alleen bewering 1
B alleen bewering 2
C beide beweringen
D geen van beide beweringen

Volgens sommige economen leidt inflatie in een land tot werkloosheid in dat land.
Hieronder staan enkele economische verschijnselen:
1 de inflatie neemt toe;
2 de bedrijven krimpen de productie in;
3 de consumptie neemt af;
4 de lonen stijgen minder dan de inflatie;
5 de vraag naar arbeid neemt af;
6 de werkloosheid neemt toe.

2p 12 ■ In welke volgorde wordt de gedachtegang van deze economen weergegeven?
A 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
B 1 – 2 – 5 – 4 – 3 – 6
C 1 – 2 – 5 – 3 – 4 – 6
D 1 – 4 – 5 – 3 – 2 – 6
E 1 – 4 – 3 – 2 – 5 – 6
F 1 – 4 – 3 – 5 – 2 – 6

■■■■ Opgave 5

CAO-onderhandelingen weer van start
Bij de CAO-onderhandelingen speelt de stijging van de prijzen een belangrijke rol. Daarbij
gaat het onder andere om de vraag hoeveel de lonen ten opzichte van de prijzen mogen
stijgen. De prijsstijging wordt berekend aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi).

In tabel 1 is de ontwikkeling van het CAO-loon en de cpi weergegeven door middel van
indexcijfers. Niet alle indexcijfers zijn ingevuld.

tabel 1

2p 13 ■ Welk jaar is in tabel 1 het basisjaar?

2p 14 ■ Bereken met hoeveel procent het nominale CAO-loon in 2000 is gestegen ten opzichte
van 1999 (in ten minste één decimaal).

De consumentenprijzen zijn in 1999 ten opzichte van 1998 met 3,85% gestegen.
2p 15 ■ Bereken de cpi van 1999 (in ten minste één decimaal).

2p 16 ■ Bereken de index van het reële CAO-loon in 2000 (in ten minste één decimaal).

(1997 = 100) 1996 1997 1998 1999 2000

nominaal CAO-loon   98 100 108 111 114

consumentenprijsindex (cpi)   97 100 104   ... 112

reëel CAO-loon 101 100 104 103   ...
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■■■■ Opgave 6

Grotere economische zelfstandigheid
De regering wil dat vrouwen economisch zelfstandiger worden. De beste manier om dat
te bereiken is volgens de regering het vergroten van de arbeidsdeelname van vrouwen.
In figuur 2 staat informatie over de arbeidsdeelname in Nederland.

figuur 2

2p 17 ■ Noem een leeftijdscategorie waarin de arbeidsdeelname van zowel de mannen als de
vrouwen naar verhouding laag is. Geef daarvoor een verklaring.

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is gemiddeld genomen de arbeidsdeelname
tussen 1987 en 1997 toegenomen.

2p 18 ■ Is die toename in de leeftijdscategorie 50-54 jaar relatief het grootst geweest bij de
vrouwen of bij de mannen? Leg uit hoe dit uit figuur 2 blijkt.

De toename van de arbeidsdeelname van vrouwen is voor een deel het gevolg van
regeringsbeleid.

2p 19 ■ Noem een maatregel waarmee de regering de arbeidsdeelname van vrouwen kan
bevorderen. Licht toe hoe die maatregel de arbeidsdeelname bevordert.
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■■■■ Opgave 7

Gevecht om de cola-consument
Er is een voortdurende strijd aan de gang om de gunst van de consument van frisdrank.
Deze strijd gaat niet alleen tussen de soorten frisdrank, maar ook tussen de diverse
merken van eenzelfde soort frisdrank. Met name bij cola is de strijd heftig.

Door concurrentie kan een vraaglijn verschuiven. In figuur 3 is een verschuiving van de
collectieve vraaglijn van cola in beeld gebracht.

figuur 3

2p 20 ■ Wat moet er bij de verticale as worden gezet?

2p 21 ■ De verschuiving van de collectieve vraaglijn in figuur 3 kan worden verklaard door
A een afname van het besteedbaar inkomen van consumenten 
B een daling van de productiekosten van cola
C een prijsstijging van andere frisdranken 
D een toename van het aantal producenten van cola

De cola-producenten gaan ervan uit dat de vraag naar elk afzonderlijk merk cola
prijselastisch is.

2p 22 ■ Er is sprake van een prijselastische vraag als de …(1)… hoeveelheid in …(2)… uitgedrukt
…(3)… reageert op een relatieve prijsverandering.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?

Bij (1) Bij (2) Bij (3)

A aangeboden aantallen sterk
B aangeboden procenten sterk
C aangeboden aantallen nauwelijks
D gevraagde procenten nauwelijks
E gevraagde aantallen sterk
F gevraagde procenten sterk

Volgens marktdeskundigen is de vraag naar elk afzonderlijk merk cola prijselastischer
dan de totale vraag naar cola.

2p 23 ■ Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
A De grote prijsverschillen tussen de cola-merken.
B Cola is voor de meeste consumenten een betrekkelijk luxe goed.
C Cola-producenten maken veel reclame waardoor cola-consumenten hun merk cola trouw

blijven.
D De cola-consument stapt gemakkelijker over op een ander merk cola dan op een andere

frisdrank.

hoeveelheid

.......
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■■■■ Opgave 8

Overheid bezuinigt
De overheid heeft de afgelopen jaren op haar uitgaven bezuinigd. De bedoeling daarvan
was het financieringstekort te verlagen waardoor de groei van de staatsschuld daalt. Als
de groei van de staatsschuld daalt, kan de rente op de kapitaalmarkt dalen. Een lagere
kapitaalmarktrente kan helpen bij het verder verlagen van het financieringstekort.

Met behulp van tabel 2 kan worden bepaald of de overheid in haar opzet is geslaagd.

tabel 2

2p 24 ■ Bereken het financieringstekort in 1999.
2p 25 ■ Bereken de omvang van de staatsschuld eind 1999.

Het verlagen van het financieringstekort kan leiden tot een daling van de rente op de
kapitaalmarkt.

2p 26 ■ Dat komt doordat bij een lager financieringstekort
A het aanbod op de kapitaalmarkt toeneemt.
B het aanbod op de kapitaalmarkt afneemt.
C de vraag op de kapitaalmarkt toeneemt.
D de vraag op de kapitaalmarkt afneemt.

Een daling van de kapitaalmarktrente heeft diverse gevolgen:
• investeren met geleend geld wordt goedkoper;
• sparen wordt in het algemeen minder aantrekkelijk.

2p 27 ■ Kies één van de twee gevolgen en leg uit hoe dat kan leiden tot een lager
financieringstekort.

■■■■ Opgave 9

Import van rijst bedreigt Japan
Japanners zijn grote rijsteters. Rijst kan buiten Japan veel goedkoper geproduceerd
worden dan in Japan zelf. De Japanse overheid vreest dat die goedkope buitenlandse rijst
de Japanse markt gaat overspoelen. Omdat het inkomen van de Japanse rijstproducenten
daardoor drastisch zou dalen, heeft de Japanse overheid invoerrechten op geïmporteerde
rijst ingesteld.

Het instellen van invoerrechten op rijst heeft gevolgen voor onderstaande categorieën:
• de Japanse overheid
• Japanse producenten van rijst
• Japanse consumenten
• Japanse producenten van andere producten dan rijst
• producenten van rijst buiten Japan
• consumenten buiten Japan

2p 28 ■ Leg uit dat rijstproducenten buiten Japan nadeel ondervinden van de Japanse
invoerrechten op rijst.

2p 29 ■ Kies uit het overzicht één andere categorie die ook nadeel ondervindt van de
invoerrechten. Licht het antwoord toe.

2p 30 ■ Kies uit het overzicht twee categorieën die voordeel hebben van de invoerrechten.
Licht het antwoord toe.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

(miljoenen euro’s) 1998 1999

totale uitgaven rijksoverheid 118.058 124.764

aflossingen op staatsschuld 17.619 19.551

totale inkomsten rijksoverheid 96.811 96.937

staatsschuld aan het einde van het jaar 191.049 ...

nationaal product 338.588 354.130
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Het instellen van invoerrechten is een voorbeeld van een protectiemaatregel.
Protectie kan plaatsvinden met tarifaire en non-tarifaire maatregelen.

2p 31 ■ Een voorbeeld van een non-tarifaire protectiemaatregel is het
A instellen van een heffing op geïmporteerde producten.
B subsidiëren van geëxporteerde producten.
C verhogen van de kwaliteitseisen die aan geïmporteerde producten worden gesteld.
D verlagen van de BTW op geëxporteerde producten.

Einde
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■■■■

000008 33 Begin

Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20 00
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Donderdag 18 mei
13.30 –16.30 uur

E
co

no
m

ie
 1

,2
 o

ud
e 

en
 n

ie
uw

e 
st

ijl

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,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 36 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

De economische groei in Nederland is in 1998 bijna 4% geweest. Een groei van de productie
in deze orde van grootte duidt op een fase van hoogconjunctuur. Typerend voor een fase
van hoogconjunctuur is dat de arbeidsmarkt krapper wordt waardoor de lonen kunnen
stijgen.

2p 1 ■■ Noem een ander kenmerk van een fase van hoogconjunctuur.
2p 2 ■■ Leg uit dat een verkrapping van de arbeidsmarkt tot een loonstijging kan leiden.

Omdat een loonstijging de internationale concurrentiepositie van Nederland in gevaar
kan brengen pleiten sommigen voor beperking van de loonstijging. Deze beperking kan
via verbetering van de internationale concurrentiepositie tot toename van de export
leiden.

2p 3 ■■ Leg uit dat beperking van de loonstijging tot verbetering van de internationale
concurrentiepositie kan leiden.

2p 4 ■■ Leg uit dat verbetering van de internationale concurrentiepositie tot toename van de
export kan leiden.

Een toename van de export kan leiden tot afname van het overheidstekort.
4p 5 ■■ Geef daarvoor een verklaring. Betrek in het antwoord zowel de inkomsten als de

uitgaven van de overheid.

Om de sterke concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland te
behouden, wordt door de Nederlandse overheid veel extra geld geïnvesteerd in
verbetering van de vervoersmogelijkheden, zoals de Betuwelijn.

3p 6 ■■ Leg uit hoe deze extra overheidsinvesteringen een multipliereffect kunnen hebben.

Eind 1998 leek er in Nederland een omslag in de conjunctuur te komen. De conjuncturele
ontwikkeling in Duitsland kan hiervan de oorzaak zijn geweest.

2p 7 ■■ Leg uit dat een recessie in Duitsland tot een recessie in Nederland kan leiden.
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■■■■ Opgave 2

Rapiditas speelt in de hoogste afdeling van het betaalde voetbal. Onlangs is een nieuw
multifunctioneel overdekt stadion in gebruik genomen.

Naast voetbalwedstrijden worden er in het nieuwe stadion ook popconcerten en andere
evenementen georganiseerd.

2p 8 ■■ Is er bij uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van stadions sprake van differentiatie,
integratie, parallellisatie of specialisatie?

De penningmeester van Rapiditas wil voor de komende seizoenen een begroting opstellen.
Daarbij wordt uitgegaan van de volgende gegevens:
Totale constante kosten 13.000.000 euro per seizoen
Variabele kosten 50 euro per toeschouwer per seizoen
Capaciteit van het stadion 30.000 toeschouwers per wedstrijd
Sponsorbijdragen 6.000.000 euro per seizoen

Rapiditas verkoopt uitsluitend seizoenkaarten voor de toeschouwers. De seizoenkaarten
hebben allemaal dezelfde prijs. De penningmeester gaat er in eerste instantie van uit dat
de prijs van een seizoenkaart 250 euro per stuk bedraagt en dat alle 30.000 seizoenkaarten
worden verkocht.

3p 9 ■■ Bereken welk bedrag Rapiditas per seizoen aan winst of verlies maakt.

Aan het begin van het nieuwe seizoen blijkt de vraag naar seizoenkaarten bij een prijs
van 250 euro zo groot te zijn, dat een wachtlijst moet worden aangelegd.

Om meer informatie te krijgen over het verband tussen de prijs en het aantal vragers naar
seizoenkaarten, laat het bestuur van Rapiditas een marktonderzoek verrichten.
De resultaten van dit onderzoek staan in figuur 1.

figuur 1

2p 10 ■■ Hoeveel vragers staan bij een prijs van 250 euro per seizoenkaart maximaal op de
wachtlijst? Verklaar het antwoord met behulp van figuur 1.

2p 11 ■■ Hoe hoog moet de prijs van een seizoenkaart minimaal zijn om een wachtlijst overbodig
te maken? Verklaar het antwoord met behulp van figuur 1.

De winst van Rapiditas is maximaal bij een prijs van 325 euro per seizoenkaart. Het stadion
is dan echter niet uitverkocht. Omdat de sponsors lege plaatsen in het stadion niet
aantrekkelijk vinden, wordt de prijs per seizoenkaart op 300 euro vastgesteld. Bij deze prijs
is het stadion uitverkocht en bedraagt de winst 500.000 euro per seizoen. De sponsors
bieden Rapiditas aan het verschil tussen de maximale winst en de winst bij een uitverkocht
stadion bij te betalen.

3p 12 ■■ Bereken welk bedrag de sponsors in dit geval per seizoen bij moeten betalen.
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■■■■ Opgave 3

In augustus 1998 werd rekening gehouden met een flinke koersdaling van de roebel.
Russische importeurs besloten hun voorraden niet op de markt te brengen. Hierdoor
verminderde het aanbod van geïmporteerde producten op de Russische markt waardoor
de uiteindelijke prijsstijging vele malen hoger uitviel dan verwacht.

2p 13 ■■ Leg uit waarom Russische importeurs hun voorraden niet op de markt brachten.

Aanleiding voor de koersdaling van de Russische roebel was een verruiming van de
bandbreedte van de koers van de roebel ten opzichte van de Amerikaanse dollar van
30% naar 106%. De officiële koers die maximaal voor een dollar mocht worden betaald,
steeg van 7,13 roebel naar 9,5 roebel. Direct na deze maatregel steeg de koers van de
dollar naar 9,5 roebel. De president van de Russische centrale bank weigerde de
waardevermindering van de roebel een devaluatie te noemen.

3p 14 ■■ Welk argument kan de president van de Russische centrale bank voor deze weigering
hebben aangevoerd?

Om de koers van de roebel binnen de bandbreedte te houden, waren valuta-interventies
van de Russische centrale bank noodzakelijk.

3p 15 ■■ Moest de Russische centrale bank dollars kopen of verkopen? Verklaar het antwoord.

Doordat de ondersteuning van de roebel uiteindelijk niet te handhaven bleek, werd
begin september 1998 besloten de koers van de roebel vrij te laten.

Het vrijlaten van de koers van de roebel had als voordeel dat de Russische centrale bank
de rente kon verlagen. Volgens sommigen is een lagere rente noodzakelijk om het
verouderde Russische productieapparaat te vernieuwen.

2p 16 ■■ Leg uit dat een lagere rentestand kan bijdragen aan het moderniseren van het Russische
productieapparaat.

Tussen augustus en december 1998 steeg de koers van de dollar van 7,13 roebel naar
20,90 roebel. Deze koersstijging van de dollar leidde tot een prijsstijging van met dollars
geïmporteerde goederen in Rusland.

2p 17 ■■ Bereken, uitsluitend op grond van de stijging van de dollarkoers, met welk percentage de
prijs in roebels van de bedoelde geïmporteerde goederen tussen augustus en december
1998 is gestegen.

Doordat het vertrouwen in de Russische roebel steeds meer daalde, nam de ruilhandel
(ruil in natura) in Rusland toe. Toenemende ruilhandel kan leiden tot afname van de
arbeidsverdeling.

2p 18 ■■ Leg uit dat toenemende ruilhandel tot afname van de arbeidsverdeling kan leiden.
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■■■■ Opgave 4

Uit een krant:

Huishoudens met lage inkomens in Nederland kunnen steeds moeilijker de vaste lasten
van hun woning zoals huur, energie en verzekering betalen. De vaste lasten van deze
huishoudens groeiden tussen 1980 en 1996 van 34% tot 47% van hun totale bestedingen.

Huishoudens met lage inkomens moeten vaak geld lenen om rond te komen. Stel dat
voor huishoudens met lage inkomens de totale bestedingen gemiddeld hoger zijn dan het
inkomen.

3p 19 ■■ Is het bedrag dat door deze huishoudens aan de betreffende vaste lasten werd uitgegeven
als percentage van het inkomen in 1996 hoger of lager dan 47%? Verklaar het antwoord.

Bij de jaarlijkse huurprijsstijging van woningen spelen zowel het prijsmechanisme als
overheidsmaatregelen een belangrijke rol.

De overheid grijpt op de markt van huurwoningen in door de jaarlijkse huurprijsstijging
aan een maximum te binden.

2p 20 ■■ Leg uit waarom de overheid de huurprijsstijging aan een maximum bindt.

De huurprijsstijging is niet in iedere regio in Nederland gelijk. Zo stijgen in de provincie
Utrecht de huren sterker dan in de provincie Drenthe.

3p 21 ■■ Leg uit dat een ruimer aanbod van koopwoningen in de lagere prijsklassen in Drenthe
het verschil in huurprijsstijgingen met Utrecht kan verklaren.

In figuur 2 staat de ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs van woningen in Nederland
weergegeven. Om een vergelijking met het algemene prijspeil mogelijk te maken, is
daarnaast de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) afgebeeld.

figuur 2

In 1990 had de familie De Vries een besteedbaar inkomen van 20.000 euro waarvan 20%
aan huur werd uitgegeven. Tussen 1990 en 1996 steeg het besteedbaar inkomen van de
familie De Vries even snel als de CPI, terwijl de huurprijs van de woning van de familie
De Vries de ontwikkeling van de gemiddelde huren in Nederland volgde.

3p 22 ■■ Bereken hoeveel procent van het besteedbaar inkomen de familie De Vries in 1996 aan
huur uitgaf.

Huren hebben in vergelijking met andere artikelgroepen een hoge wegingsfactor in de
CPI. Bovendien is de wegingsfactor van huren in de jaren negentig gestegen.

2p 23 ■■ Leg uit hoe deze stijging uit het budgetonderzoek kan blijken.

Uit figuur 2 kan worden afgeleid dat in 1996 ten opzichte van 1995 de huurprijsstijging
4,7% was, terwijl de CPI in deze periode met 1,8% steeg. De wegingsfactor voor huur
bedroeg 0,188. De wegingsfactor voor de overige producten samen bedroeg dus 0,812.

3p 24 ■■ Bereken de prijsstijging van de overige producten in 1996 ten opzichte van 1995.
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■■■■ Opgave 5

Het Ministerie van Financiën onderzoekt mogelijkheden om het huidige stelsel van
belasting- en premieheffing te hervormen.

Eén van de bezwaren tegen het huidige stelsel is de beperkte mogelijkheid om
milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Door een verschuiving van directe naar indirecte
belastingen nemen deze mogelijkheden toe.

2p 25 ■■ Noem twee voorbeelden van indirecte belastingen.
3p 26 ■■ Leg uit hoe door de bedoelde verschuiving het milieuvriendelijke gedrag kan worden

gestimuleerd.

Een andere tekortkoming van het huidige stelsel van belasting- en premieheffing is dat
dit stelsel tot hoge loonkosten leidt waardoor de werkloosheid stijgt. In het huidige stelsel
drukken naar verhouding veel belasting- en premieheffingen op de productiefactor arbeid
waardoor de productiefactor kapitaal naar verhouding goedkoop is.

3p 27 ■■ Leg uit dat het huidige stelsel van belasting- en premieheffing structuurwerkloosheid kan
veroorzaken.

Nog een tekortkoming van het huidige stelsel is dat het in sommige situaties voor vrouwen
onaantrekkelijk is om betaalde arbeid te verrichten.

Hieronder staan gegevens met betrekking tot de inkomstenbelasting die in de
uitgangssituatie gelden (voor de eenvoud is afgezien van sociale premies).

Hoogte van de belastingvrije som in euro’s:
• tweeverdieners en alleenstaanden 4.000
• gehuwde alleenverdieners 8.000

Het schijventarief: belastbare som in euro’s tarief

van tot

1e schijf 0 23.000 36%
2e schijf 23.000 50.000 50%
3e schijf 50.000 en hoger 60%

In de uitgangssituatie is mijnheer Knol een gehuwde alleenverdiener die jaarlijks een
belastbaar inkomen van 60.000 euro ontvangt. Het netto-inkomen van mijnheer Knol
bedraagt in de uitgangssituatie 37.020 euro. Zijn vrouw overweegt een deeltijdbaan te
accepteren die per jaar een belastbaar inkomen van 10.000 euro oplevert.

Stel dat mevrouw Knol besluit de baan te accepteren.
3p 28 ■■ Bereken het nieuwe netto-inkomen van de familie Knol.

De familie Knol vindt het niet aantrekkelijk de aan mevrouw Knol aangeboden baan te
accepteren, omdat de familie Knol er netto te weinig op vooruit gaat. Om dit soort
situaties te voorkomen, stelt het Ministerie van Financiën voor de belastingvrije som af te
schaffen. Als compensatie voor de vervallen belastingvrije som krijgt iedere
belastingbetaler een korting op het te betalen bedrag aan belasting: de belastingkorting.

De bedragen van de belastingkorting in euro’s luiden in dit voorstel als volgt:
• tweeverdieners en alleenstaanden 2.400
• gehuwde alleenverdieners 4.800

Stel dat dit voorstel wordt ingevoerd en de belastingvrije som wordt vervangen door de
belastingkorting terwijl het schijventarief ongewijzigd blijft. Het netto inkomen van
mijnheer Knol als alleenverdiener bedraagt dan net als in de uitgangssituatie 37.020 euro.
Invoering van het voorstel maakt het voor de familie Knol aantrekkelijker om de aan
mevrouw Knol aangeboden baan te accepteren.

3p 29 ■■ Toon dit aan met behulp van een berekening van het netto inkomen van de familie Knol
na invoering van het bedoelde voorstel.
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■■■■ Opgave 6

Ontwikkelingen in het betalingsverkeer kunnen leiden tot veranderingen in de binnenlandse
liquiditeitenmassa. De binnenlandse liquiditeitenmassa bestaat uit primaire en secundaire
liquiditeiten.

In figuur 3 staat de samenstelling van de binnenlandse liquiditeitenmassa in Nederland in
1998 weergegeven.

figuur 3

Stel dat de girale geldhoeveelheid omgerekend in euro’s in 1998 in Nederland 70 miljard is.
2p 30 ■■ Wat wordt verstaan onder giraal geld?
3p 31 ■■ Bereken de omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland in 1998 in

miljarden euro’s.

Korte valutategoeden zijn onderdeel van de binnenlandse liquiditeitenmassa.
2p 32 ■■ Noem een motief dat een bedrijf kan hebben om een kort valutategoed bij een bank in

Nederland aan te houden.

Veranderingen in de binnenlandse liquiditeitenmassa kunnen zowel de omvang als de
samenstelling van de binnenlandse liquiditeitenmassa betreffen.

3p 33 ■■ Geef een voorbeeld van een transactie waarbij de samenstelling van de binnenlandse
liquiditeitenmassa verandert terwijl de omvang van de binnenlandse liquiditeitenmassa
gelijk blijft. Licht het voorbeeld toe.

2p 34 ■■ Leg uit dat door kredietverlening de omvang van de binnenlandse liquiditeitenmassa kan
veranderen.

Het gebruik van betaalautomaten is de laatste jaren sterk toegenomen.
3p 35 ■■ Leg uit dat banken met een lager liquiditeitspercentage kunnen volstaan als het gebruik

van betaalautomaten toeneemt.

In het betalingsverkeer wordt steeds meer gebruik gemaakt van de chipknip (of chipper).
Met deze vorm van plastic geld kan op steeds meer plaatsen worden betaald.

De Nederlandsche Bank (DNB) rekent de chipknip tot de girale geldhoeveelheid. Er zijn
ook argumenten te bedenken om de chipknip niet tot de girale geldhoeveelheid te
rekenen.

2p 36 ■■ Noem een argument om de chipknip niet tot de girale geldhoeveelheid te rekenen.

korte spaartegoeden
40%    

korte valutategoeden     
5%        korte termijn deposito's

19%

  chartaal geld
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Einde

000008 33 7

ec1-2h001dfex.qxd  17-12-99  8:52  Pagina 7

Pagina: 979Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■
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■■■■ Opgave 1

Inflatie in Nederland
In 1998 was de inflatie in Nederland de hoogste binnen de Europese Unie (EU).
In Nederland stegen de prijzen gemiddeld met 2%. De gemiddelde prijsstijging in de EU
bedroeg 1,6%. Deze prijsontwikkeling had invloed op de concurrentiepositie en de export
en import van Nederland.

Stel dat de prijsstijging van de exportproducten van elk land gelijk is aan de inflatie in dat
land.

2p 1 ■■ Is de concurrentiepositie van Nederland binnen de EU in 1998 dan verbeterd of
verslechterd? Verklaar het antwoord.

De ontwikkeling van de export heeft invloed op de betalingsbalans van een land.
2p 2 ■■ Staat de export van goederen aan de inkomstenkant of aan de uitgavenkant van de

betalingsbalans?

Stel dat in 1999 het exportvolume van Nederland toeneemt met 2%.
2p 3 ■ De exportwaarde van Nederland zal in 1999 dalen

A als de exportprijzen stijgen met 1%.
B als de exportprijzen stijgen met 3%.
C als de exportprijzen dalen met 1%.
D als de exportprijzen dalen met 3%.

■■■■ Opgave 2

Steeds meer mensen willen ’groene melk’
Groene melk is melk die op milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd. De markt voor
groene melk wordt in Nederland steeds groter. Op dit moment is deze melk in de winkel
nog duurder dan gewone melk, maar als de markt voor groene melk blijft groeien, kan dat
veranderen.

Groene melk is in de winkel duurder dan gewone melk. Hieronder zijn daarvoor twee
oorzaken gegeven.

• oorzaak a: De bedrijven die groene melk produceren zijn kleiner dan bedrijven die
gewone melk produceren.

• oorzaak b: De productie van groene melk is arbeidsintensiever dan de productie van
gewone melk.

2p 4 ■■ Leg uit hoe oorzaak a ertoe kan leiden dat groene melk duurder is dan gewone melk.
2p 5 ■■ Leg uit hoe oorzaak b ertoe kan leiden dat groene melk duurder is dan gewone melk.
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Door ontwikkelingen op de markt kan de prijs van groene melk gaan veranderen.
Hieronder zijn daarvoor twee oorzaken gegeven.

• oorzaak 1: De consument wordt steeds milieubewuster bij de aanschaf van goederen.
• oorzaak 2: Producenten van groene melk ontvangen een subsidie van de overheid.

In figuur 1 staan vier grafieken met vraag- en aanbodlijnen.

figuur 1

2p 6 ■■ Welke grafiek heeft betrekking op oorzaak 1?
2p 7 ■■ Welke grafiek heeft betrekking op oorzaak 2?

hoeveelheid groene melk

prijs
groene
melk

grafiek A

oud nieuw

hoeveelheid groene melk

prijs
groene
melk

grafiek B

oudnieuw

hoeveelheid groene melk

prijs
groene
melk

grafiek C

oud nieuw oudnieuw

hoeveelheid groene melk

prijs
groene
melk

grafiek D
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■■■■ Opgave 3

De wereld rond met �, $ en ¥
Veel Europese ondernemingen doen dagelijks zaken met bedrijven buiten Europa. Ze krijgen 
dan te maken met verschillende munten, vooral met de Europese euro (�), de Amerikaanse
dollar ($) en de Japanse yen (¥). De koers van de euro ten opzichte van de dollar en de yen
kan schommelen door veranderingen van vraag en aanbod op de valutamarkt.

Stel dat de koers van de euro ten opzichte van de dollar stijgt.
2p 8 ■■ Is hier sprake van een appreciatie of van een depreciatie van de euro?

De koersstijging van de euro wordt veroorzaakt door de situatie op de betalingsbalans
van de eurolanden.

2p 9 ■■ Dit wijst op een betalingsbalans …(1)… van de eurolanden. In dat geval is de vraag naar
euro’s …(2)… dan het aanbod van euro’s. De ontvangsten uit het buitenland zijn dan
…(3)… dan de betalingen aan het buitenland.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) overschot / tekort
Bij (2) groter / kleiner
Bij (3) groter / kleiner

Nederlandse bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren ondervinden gevolgen
van de koersstijging van de euro.

2p 10 ■■ Die bedrijven zullen …(1)… exporteren doordat …(2) … producten in de
Verenigde Staten …(3)… worden.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) meer / minder 
Bij (2) Amerikaanse / Nederlandse 
Bij (3) duurder / goedkoper

Als de Europese Centrale Bank (ECB) vindt dat de koers van de euro te veel stijgt, kan
de ECB besluiten de geldmarktrente in Europa aan te passen.

2p 11 ■■ De ECB zal de geldmarktrente …(1)… omdat daardoor …(2)… buitenlandse beleggingen
worden aangetrokken zodat de vraag naar euro’s …(3)… .
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
Bij (1) verhogen / verlagen
Bij (2) meer / minder 
Bij (3) afneemt / toeneemt
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■■■■ Opgave 4

Prijs en hoeveelheid
Er is een verband tussen de prijs van een product en de gevraagde hoeveelheid van dat
product. Dit verband kan worden weergegeven in de vorm van een vraagvergelijking.

Stel dat de vraagvergelijking van een bepaald soort shampoo luidt:
Qv = –2,5P + 20
Qv = gevraagde hoeveelheid × 1.000.000 flessen shampoo
P = prijs per fles shampoo in euro’s
Stel dat de prijs van deze shampoo stijgt van 2 euro naar 3 euro.

2p 12 ■ Wat is het gevolg van die prijsstijging voor de afzet en de omzet van deze shampoo?

De afzet in flessen De omzet in euro’s 

A stijgt met 2,5 miljoen stijgt met 7,5 miljoen
B daalt met 2,5 miljoen stijgt met 7,5 miljoen
C daalt met 2,5 miljoen daalt met 7,5 miljoen
D stijgt met 7,5 miljoen stijgt met 2,5 miljoen
E stijgt met 7,5 miljoen daalt met 2,5 miljoen
F daalt met 7,5 miljoen daalt met 2,5 miljoen

2p 13 ■ Hoe wordt bij de gegeven prijsstijging de waarde van de prijselasticiteit van de vraag naar
deze shampoo berekend?
16,7%

A
50%

-16,7%
B

50%
50%

C
16,7%
-50%

D
16,7%

2p 14 ■■ Is de vraag naar deze shampoo bij deze prijsstijging volgens het bij vraag 13 gegeven
antwoord prijselastisch of prijsinelastisch? Verklaar het antwoord.

■■■■ Opgave 5

Onderhandelingen in de metaal weer van start
De vakbonden onderhandelen met de metaalwerkgevers over de …(1)…
arbeidsovereenkomst. Een belangrijk punt dat daarin wordt afgesproken is de …(2)… .
Vanwege de inflatie is er een loonstijging nodig om de koopkracht van de werknemers in elk
geval gelijk te houden; dit deel van de loonstijging wordt …(3)… genoemd. Verder streven
de vakbonden naar een reële loonstijging voor alle werknemers waarvoor een …(4)…
nodig is. De vakbonden denken dat een behoorlijke reële loonstijging er zeker in zit
gezien de …(5)… werkloosheid onder metaalarbeiders.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?

3p 15 ■■ 1 collectieve / individuele
2 hoogte van het wettelijk minimumloon / lengte van de arbeidstijd
3 incidentele loonstijging / initiële loonstijging / prijscompensatie
4 incidentele loonstijging / initiële loonstijging / prijscompensatie
5 hoge / lage
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■■■■ Opgave 6

Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven
Economen hebben onderzocht welke landen voor bedrijven de meest aantrekkelijke
vestigingsplaats zijn. Zij hebben dat onderzocht voor de jaren 1994-1998 en een
voorspelling gemaakt voor de jaren 1999-2002. In figuur 2 is dat voor een aantal landen in
beeld gebracht.

figuur 2

2p 16 ■■ Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van figuur 2. Geef voor elke uitspraak
aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1
De positie van Nederland als vestigingsplaats is in de periode 1999-2002 beter dan in de
periode 1994-1998.
uitspraak 2
De positie van Duitsland als vestigingsplaats is in de periode 1999-2002 slechter dan in de
periode 1994-1998.
uitspraak 3
De positie van Singapore als vestigingsplaats is ten opzichte van die van Nederland in de
periode 1992-2002 beter dan in de periode 1994-1998.

Bij dit onderzoek is ieder land beoordeeld op zaken als afzetmogelijkheden,
belastingniveau, kwaliteit van de infrastructuur en arbeidsproductiviteit.

2p 17 ■■ Noem een verandering in de infrastructuur die de aantrekkelijkheid van Nederland als
vestigingsplaats voor bedrijven kan vergroten.

2p 18 ■■ Noem twee oorzaken van een hoge arbeidsproductiviteit.
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■■■■ Opgave 7

Werk of loon
In mei 1999 zijn de onderhandelingen over de CAO voor het jaar 2000 gestart.
De onderhandelaars van de vakbond vroegen zich op dat moment af welke looneis ze
zouden gaan stellen. De econoom van de vakbond had daarvoor de gegevens van tabel 1
verzameld.

tabel 1 1999 2000
loonindex (1998 = 100) 104,3 …
prijsindex (1998 = 100) 102,2 104,8
arbeidsproductiviteit (1998 = 100) 102,1 103,6

2p 19 ■■ Is de prijsindex voor 2000 berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
of door het Centraal Planbureau (CPB)? Verklaar het antwoord.

In 1999 is het reële loon ten opzichte van 1998 gestegen.
2p 20 ■■ Kan dat uit de gegevens worden afgeleid? Verklaar het antwoord.

De econoom van de werkgeversorganisatie stelt dat de bedrijven het moeilijk hebben.
Om te voorkomen dat er banen verloren gaan, mag volgens deze econoom de looneis voor
het jaar 2000 maximaal gelijk zijn aan de stijging van de arbeidsproductiviteit in dat jaar.

2p 21 ■■ Bereken hoeveel procent loonstijging de vakbond volgens deze econoom maximaal mag
eisen (in ten minste 2 decimalen).

De vakbond vindt dat de koopkracht van de werknemers in 2000 niet lager mag zijn dan
in 1999.

2p 22 ■■ Bereken hoeveel procent loonstijging de vakbond dan minimaal moet eisen (in ten minste
2 decimalen).

■■■■ Opgave 8

Hoogconjunctuur in Nederland
In 1999 groeit het nationaal inkomen in Nederland met 3,5%. Volgens sommige economen
bevindt de economie van Nederland zich in 1999 in een fase van hoogconjunctuur.
Zij waarschuwen dat daardoor de inflatie in Nederland kan worden aangewakkerd.

2p 23 ■■ Is de trendmatige groei van het nationaal inkomen in Nederland hoger dan, gelijk aan of
lager dan 3,5%? Verklaar het antwoord.

Deze economen waarschuwen voor bestedingsinflatie.
2p 24 ■■ Geef daarvoor de verklaring.

2p 25 ■■ Hieronder staan drie uitspraken over de kenmerken van hoogconjunctuur. Geef voor elke
uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1
In een fase van hoogconjunctuur neemt de bezettingsgraad van de bedrijven toe.
uitspraak 2
In een fase van hoogconjunctuur neemt de vraag naar arbeid toe.
uitspraak 3
In een fase van hoogconjunctuur is het nationaal inkomen groter dan het nationaal
product.
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■■■■ Opgave 9

Werk, werk en nog eens (deeltijd)werk
De Nederlandse overheid stelt alles in het werk om de werkgelegenheid te laten groeien.
Tussen 1992 en 1997 is dat goed gelukt. Zowel in personen als in arbeidsjaren gemeten nam
de werkgelegenheid toe. Figuur 3 laat dat zien.

figuur 3

2p 26 ■ De werkgelegenheid in arbeidsjaren is kleiner dan de werkgelegenheid in personen.
Dat komt doordat veel mensen in deeltijd werken. Door deeltijdwerk

A hebben sommige mensen meer dan een volledige baan
B is meer dan een persoon nodig voor één volledige baan
C is het aanbod van arbeid groter dan de vraag naar arbeid

De regering heeft het werken in deeltijd steeds gemakkelijker gemaakt.
2p 27 ■■ Wat is in 1997 vergeleken met 1992 relatief het meest gegroeid, de werkgelegenheid in

personen of de werkgelegenheid in arbeidsjaren? Verklaar het antwoord met behulp van
een berekening.

In de jaren na 1992 is ook de beroepsbevolking in Nederland gegroeid.
2p 28 ■■ Zal de groei van de beroepsbevolking, door het gemakkelijker maken van het werken in

deeltijd, zijn bevorderd of zijn afgeremd? Verklaar het antwoord.

■■■■ Opgave 10

Groei staatsschuld blijft binnen de perken
In de jaren negentig is het financieringstekort van de Nederlandse overheid steeds kleiner
geworden. Mede door de groei van het nationaal inkomen in deze periode is de staatsschuld
in procenten van het nationaal inkomen gedaald.

In tabel 2 staan hierover enkele gegevens (alle bedragen in miljarden euro’s).

tabel 2

2p 29 ■■ Bereken de omvang van het financieringstekort van de overheid in 1997.

1997 1998
nationaal inkomen 300 …
financieringstekort … 7
staatsschuld per 1 januari 220 229
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Stel dat de staatsschuld (per 1 januari) in procenten van het nationaal inkomen in 1998
lager is dan in 1997.

2p 30 ■■ Kan dan in 1998 het nationaal inkomen 308 miljard euro hebben bedragen? Verklaar het
antwoord met behulp van een berekening.

2p 31 ■ De middelen om het financieringstekort te dekken worden door de Nederlandse regering
vooral bijeengebracht door

A bankbiljetten te drukken.
B belastingen te heffen.
C de export te vergroten.
D staatsobligaties te plaatsen.
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■■■■
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■■■■ Opgave 1

Uit een krant:

Uitzendbranche blijft groeien

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de uitzendbranche
in het eerste kwartaal van 1998 flink is gegroeid. In vergelijking met het eerste kwartaal
van 1997 is het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten met 15,6% gestegen. In het
eerste kwartaal van 1998 hebben uitzendkrachten 84.760.000 uren gewerkt, hetgeen volgens
berekeningen van het CBS overeenkomt met 163.000 fulltime banen.

2p 1 ■■ Bereken hoeveel uur er volgens het CBS per jaar in een fulltime baan in de uitzendbranche
wordt gewerkt.

Het aantal personen dat in het eerste kwartaal van 1998 als uitzendkracht stond
geregistreerd, is groter dan 163.000. Een oorzaak voor dit verschil is dat sommige
personen niet het gehele kwartaal via een uitzendbureau werken.

2p 2 ■■ Noem een andere oorzaak voor dit verschil.

Op de arbeidsmarkt neemt jaarlijks aan het begin van het derde kwartaal het aanbod van
uitzendkrachten toe.

2p 3 ■■ Geef daarvoor een verklaring.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid via uitzendbureaus in de periode 1990-1998
staat weergegeven in figuur 1.

figuur 1

De totale werkloosheid in Nederland is onderhevig aan seizoensinvloeden.
De seizoenswerkloosheid die hiervan het gevolg is, heeft een vast patroon. Ook in de
werkgelegenheid via uitzendbureaus in figuur 1 zijn seizoensinvloeden herkenbaar. Er is
een samenhang tussen de seizoenswerkloosheid en de werkgelegenheid via uitzendbureaus.

3p 4 ■■ Beschrijf deze samenhang.
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De veranderingen in de werkgelegenheid via uitzendbureaus in figuur 1 zijn ook het gevolg
van ontwikkelingen in de conjunctuur. Om een verandering van de werkgelegenheid vast
te stellen kan de werkgelegenheid in een bepaald kwartaal worden vergeleken met het
voorafgaande kwartaal of met hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

3p 5 ■■ Welke van beide vergelijkingen is voor het aflezen van de conjuncturele ontwikkeling het
meest geschikt? Verklaar het antwoord.

■■■■ Opgave 2

In 1999 is het totale vervoer met Nederlandse schepen gegroeid tot 320 miljoen ton
goederen. Daarvan betreft 96 miljoen ton goederen binnenlands vervoer.

In tabel 1 staan gegevens over het vervoer met Nederlandse schepen in 1999. De cijfers
betreffen veranderingen ten opzichte van 1998.

tabel 1 binnenlands vervoer internationaal vervoer
vervoerde hoeveelheid goederen + 8% + 12%
vervoersprestatie in ton-kilometers* + 21% + 10% 

*Een ton-kilometer is een eenheid die aangeeft dat één ton lading is vervoerd over één
kilometer.

3p 6 ■■ Bereken de internationaal vervoerde hoeveelheid goederen in 1998.
2p 7 ■■ Is de afstand waarover de lading bij het binnenlandse vervoer is verscheept in 1999 ten

opzichte van 1998 gedaald of gestegen? Licht het antwoord toe.

De heer Peters is eigenaar en schipper van een vrachtschip waarmee cement wordt
vervoerd. Voor 1999 gelden de volgende gegevens voor het bedrijf van Peters:

Productiecapaciteit 800.000 ton-kilometer 
Totale variabele kosten 2Q
Totale constante kosten 525.000
Totale opbrengst 2,75Q
Q is de afzet in ton-kilometers; de kosten en opbrengsten luiden in euro’s.

3p 8 ■■ Bereken de break-even afzet van het bedrijf van Peters in ton-kilometers.

Peters verwacht dat na het jaar 2000 de opbrengst van een ton-kilometer 2,25 euro
bedraagt. Doordat de kostengegevens niet veranderen, wordt het bedrijf van Peters bij
iedere productieomvang verliesgevend. Dit verlies is minimaal als de productie maximaal is.

3p 9 ■■ Bereken het minimale jaarlijkse verlies van het bedrijf van Peters na 2000.

Om uit de verliezen te komen, overweegt Peters zijn schip te vervangen door een nieuw
schip. De productiecapaciteit van het nieuwe schip is drie keer zo groot als de huidige
productiecapaciteit, terwijl de personeelsbezetting gelijk blijft. De variabele kosten per
ton-kilometer zijn in vergelijking met het huidige schip 28% lager. De constante kosten
bedragen na de investering in het nieuwe schip 1.000.000 euro per jaar.

3p 10 ■■ Betreft de investering van Peters een breedte-investering of een diepte-investering?
Verklaar het antwoord.

3p 11 ■■ Bereken de winst die Peters met zijn nieuwe schip per jaar maakt bij volledige benutting
van de productiecapaciteit.
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■■■■ Opgave 3

De omvang van het overheidstekort van een land wordt onder andere beïnvloed door de
conjuncturele ontwikkeling. Als een land in een recessie komt, kan het overheidstekort
toenemen.

3p 12 ■■ Leg uit dat het overheidstekort door een recessie kan toenemen.

Het bestrijden van een recessie met anticyclische begrotingspolitiek heeft ook invloed op
het overheidstekort.

3p 13 ■■ Leidt bestrijding van een recessie met anticyclische begrotingspolitiek tot afname of tot
toename van het overheidstekort? Verklaar het antwoord.

Om lid te kunnen worden van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in Europa
moeten landen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vereenvoudigd luiden twee van de
voorwaarden van de EMU:

• het overheidstekort van een land mag niet hoger zijn dan 3% van het nationale inkomen.
• de rentestand in een land mag niet te veel boven het niveau van de EMU-lidstaten liggen.

De voorwaarden om lid van de EMU te kunnen worden, hangen met elkaar samen.
Het overheidstekort van EMU-lidstaten en de rentestand in de EMU kunnen elkaar
wederzijds beïnvloeden.

2p 14 ■■ Leg uit dat een lagere rentestand in de EMU tot lagere overheidstekorten in de
EMU-lidstaten kan leiden.

2p 15 ■■ Leg uit dat lagere overheidstekorten in de EMU-lidstaten tot een lagere rentestand in de
EMU kunnen leiden.

Stel dat een Europees land lid wil worden van de EMU. Voor dit land staan in tabel 2
voor de jaren 2000 en 2001 enkele verwachte cijfers.

tabel 2 2000 2001
(bedragen in miljarden euro’s) (verandering ten opzichte van 2000)

nationaal inkomen 520 +2%
overheidsontvangsten 220 +1%
overheidsuitgaven 240 0% 

3p 16 ■■ Toon met behulp van een berekening aan dat het overheidstekort van dit land in 2001 niet
aan de tekortnorm van 3% voldoet.

De Europese Commissie wil dat dit land in 2000 aan de tekortnorm van 3% van het
nationale inkomen voldoet. Daarom verkoopt de overheid van dit land in 2000 een deel
van de goudvoorraad. De opbrengst van deze verkoop wordt tot de overheidsontvangsten
gerekend.

3p 17 ■■ Bereken hoe groot de opbrengst van deze goudverkoop minstens moet zijn.
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■■■■ Opgave 4

Op de consumentenmarkt voor mobiele telefoons is de onderneming Marie B.V. één van
de aanbieders. Marie B.V. biedt op deze markt een mobiele telefoon aan onder de naam
Maribelle.

2p 18 ■■ Is de markt voor mobiele telefoons een voorbeeld van een abstracte markt of van een
concrete markt? Licht het antwoord toe.

In figuur 2 is de relatie tussen de prijs en de afzet van Maribelle op een bepaald moment
weergegeven.

figuur 2

In de uitgangssituatie is de prijs van Maribelle 150 euro per stuk. Marie B.V. overweegt de
prijs van Maribelle te verlagen tot 130 euro en heeft met behulp van figuur 2 bepaald dat
de prijselasticiteit van de vraag naar Maribelle bij deze prijsverlaging –5 bedraagt.

3p 19 ■■ Toon met behulp van een berekening aan dat de prijselasticiteit van de vraag naar
Maribelle bij deze prijsverandering –5 bedraagt.

De vraag naar Maribelle is in de uitgangssituatie prijselastisch.
2p 20 ■■ Leidt een prijsverlaging bij een prijselastische vraag tot afname of tot toename van de

omzet? Verklaar het antwoord.

Het aantal aanbieders op de consumentenmarkt voor mobiele telefoons is de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Voordeel voor de consument hiervan is dat mobiele telefoons
steeds goedkoper worden.

2p 21 ■■ Noem een nadeel voor consumenten van het toenemende aantal aanbieders.

Marie B.V. wil de afzet vergroten door het voeren van prijsbeleid en promotiebeleid.
3p 22 ■■ Noem twee andere onderdelen van de marketingmix en beschrijf hoe Marie B.V. deze

onderdelen kan toepassen om de afzet te vergroten.

Stel dat Marie B.V. met succes promotiebeleid voert en er onder andere in slaagt klanten
sterker aan zich te binden. Als klanten zich sterker gebonden voelen aan Maribelle
verandert de prijselasticiteit van de vraag.

3p 23 ■■ Wordt de vraag naar Maribelle hierdoor meer of minder prijselastisch? Verklaar het
antwoord.
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■■■■ Opgave 5

In 2002 wordt in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie
(EMU) de euro als gemeenschappelijke munt ingevoerd. De betalingsbalans van
afzonderlijke EMU-lidstaten wordt dan ondergeschikt aan de betalingsbalans van de
EMU.

Stel dat enkele gegevens over de betalingsbalans van de EMU in 2004 luiden als in tabel 3
(alle bedragen in miljarden euro’s):

tabel 3 ontvangsten uitgaven saldo
goederenrekening 311,7 284,6 �

dienstenrekening 84,3 � �

inkomensrekening –8,7
lopende rekening +26,3
kapitaalrekening –25,6

De optelsom van de ontvangsten uit de export van goederen van de afzonderlijke
EMU-lidstaten is hoger dan 311,7 miljard euro.

2p 24 ■■ Geef daarvoor de verklaring.
3p 25 ■■ Bereken voor welk bedrag de EMU in 2004 aan diensten importeert.
2p 26 ■■ Bereken met welk bedrag de officiële reserves van de EMU in 2004 veranderen. Geef ook

aan of het een afname of een toename van de officiële reserves betreft.

Het saldo op de kapitaalrekening wordt bepaald door het verschil tussen kapitaalexport
en kapitaalimport.

2p 27 ■■ Noem een voorbeeld van een transactie die tot de kapitaalimport van de EMU wordt
gerekend.

Stel dat er op de goederenrekening van de EMU in een bepaald jaar een overschot is.
Een koersverandering van de euro heeft invloed op dit overschot.

3p 28 ■■ Leidt een koersdaling of een koersstijging van de euro tot afname van het overschot op
de goederenrekening van de EMU? Verklaar het antwoord.

Stel dat de koers van de euro in een periode sterk daalt. De Europese Centrale Bank
(ECB) kan dan ingrijpen, door bijvoorbeeld de rentestand te beïnvloeden.

3p 29 ■■ Moet de rentestand worden verhoogd of worden verlaagd om een koersdaling van de
euro af te remmen? Verklaar het antwoord.
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■■■■ Opgave 6

De situatie op de vermogensmarkt en de ontwikkeling van de inflatie hebben invloed op de
rentestand. Omgekeerd heeft de rentestand invloed op de inflatie en de vermogensmarkt.

De vermogensmarkt kan worden opgedeeld in de geldmarkt en de kapitaalmarkt.
Een voorbeeld van een vermogenstitel die op de kapitaalmarkt wordt verhandeld, is een
hypothecaire lening.

2p 30 ■■ Waarop is het onderscheid tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt gebaseerd?
2p 31 ■■ Noem twee andere voorbeelden van vermogenstitels die op de vermogensmarkt worden

verhandeld.

Het rentepercentage is niet van alle hypothecaire leningen hetzelfde. De hoogte van het
rentepercentage is onder andere afhankelijk van de termijn waarvoor het rentepercentage
is vastgelegd. Deze rentevaste periode is van sommige hypothecaire leningen zelfs 20 jaar.

2p 32 ■■ Is het rentepercentage van hypothecaire leningen in het algemeen hoger of lager
naarmate de rentevaste termijn langer is? Verklaar het antwoord.

In figuur 3 staat de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de inflatie in de periode
1981-1995 weergegeven.

figuur 3

Uit figuur 3 kan worden afgeleid dat de kapitaalmarktrente en de inflatie met elkaar in
verband staan.

3p 33 ■■ Leg uit dat een rentestijging de kosteninflatie kan stimuleren.

Een rentestijging kan ook leiden tot afname van de inflatie.
3p 34 ■■ Leg uit dat een rentestijging de bestedingsinflatie kan afremmen.

Uit figuur 3 kan de ontwikkeling van de reële kapitaalmarktrente worden afgeleid.
3p 35 ■■ Is de reële kapitaalmarktrente in 1987 ten opzichte van 1986 is gestegen, gedaald of gelijk

gebleven? Verklaar het antwoord met behulp van figuur 3.
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Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 36 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

De consument in Nederland doet een steeds groter deel van de dagelijkse boodschappen
in de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek naar de ontwikkeling van de bestedingen aan
levensmiddelen. In figuur 1 zijn de resultaten van dat onderzoek weergegeven.

figuur 1

2p 1 ■ Bereken met hoeveel procent de omzet van de supermarkten tussen 1986 en 1996 is
gestegen.

3p 2 ■ Bereken hoeveel centen van iedere aan levensmiddelen uitgegeven gulden in 1996 in de
kassa van de speciaalzaken terechtkwamen.

Verwacht wordt dat supermarkten hun positie op de markt verder willen versterken door
uitbreiding van het assortiment met artikelen uit andere bedrijfskolommen.

2p 3 ■ Is er bij deze ontwikkeling sprake van differentiatie, integratie, parallellisatie of
specialisatie?

In 1996 is de nieuwe winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wet biedt winkeliers
ruimere mogelijkheden tot openstelling.

Een supermarkt breidt haar winkeltijden uit van 55 naar 70 uur per week. Omdat de
klanten deze supermarkt nu meer gespreid over de dag bezoeken, wordt besloten de
personeelsbezetting per uur met 10% terug te brengen van 20 naar 18 personen.

3p 4 ■ Bereken met hoeveel uur per week de werkgelegenheid in deze supermarkt stijgt.

De toegevoegde waarde van deze supermarkt stijgt door de uitbreiding van de
winkeltijden van ƒ 55.000,- naar ƒ 61.600,- per week.

3p 5 ■ Toon met een berekening aan dat de arbeidsproductiviteit per uur in deze supermarkt is
gedaald.

omzet per jaar
(in miljarden guldens)

jaar

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

supermarkten speciaalzaken overige
Legenda:
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■■■■ Opgave 2

In veel Europese landen kan de overheid ingrijpen bij ongewenste conjuncturele
ontwikkelingen. Om te bepalen in welke fase van de conjunctuur een land zich bevindt,
wordt gekeken naar conjunctuurindicatoren.

De verandering van de voorraden eindproduct bij bedrijven is een voorbeeld van een
conjunctuurindicator.

3p 6 ■ Is een afname of een toename van de voorraden eindproduct een signaal voor een
neergaande conjunctuur? Verklaar het antwoord.

Een andere conjunctuurindicator is het consumentenvertrouwen in de economie. Dit
vertrouwen komt tot uiting in de ontwikkeling van de aankoop van duurzame
consumptiegoederen.

3p 7 ■ Leg uit dat een gestegen consumentenvertrouwen in de economie zowel oorzaak als
gevolg van een opgaande conjunctuur kan zijn.

De aankopen van duurzame consumptiegoederen worden ook beïnvloed door de
verwachte inflatie. Stel dat de consumenten in de toekomst een hogere inflatie
verwachten.

2p 8 ■ Wordt de aanschaf van duurzame consumptiegoederen op korte termijn hierdoor
afgeremd of gestimuleerd? Verklaar het antwoord.

In het voorjaar van 1997 is een aantal Europese landen in een opgaande conjunctuurfase
gekomen. In Groot-Brittannië is men toen uit vrees voor toenemende inflatie de
conjunctuur gaan afremmen.

Om een opgaande conjunctuur af te remmen kunnen als beleidsinstrumenten de
belastingtarieven en de rentetarieven worden ingezet.

2p 9 ■ Moeten de belastingtarieven worden verhoogd of verlaagd om een opgaande conjunctuur
af te remmen? Verklaar het antwoord.

In Groot-Brittannië is gekozen voor een renteverhoging om de opgaande conjunctuur af
te remmen. Deze renteverhoging heeft via koersstijging van het Britse pond tot afname
van de export van Groot-Brittannië geleid.

3p 10 ■ Leg uit dat de rentestijging in Groot-Brittannië tot koersstijging van het Britse pond heeft
geleid.

2p 11 ■ Leg uit dat een afname van de export van Groot-Brittannië een remmende invloed heeft
op de conjunctuur in Groot-Brittannië.
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■■■■ Opgave 3

Een chemiebedrijf produceert het product Boromal dat rokers helpt te stoppen met
roken. Het bedrijf heeft met Boromal een monopoliepositie.

In tabel 1 staan gegevens met betrekking tot Boromal.

tabel 1 Qv P=GO GCK GTK GVK

250.000 5,50 8,- 9,- 1,-
500.000 5,- 4,- 5,- 1,-
750.000 4,50 2,67 3,67 1,-

1.000.000 4,- 2,- 3,- 1,-
1.250.000 3,50 1,60 2,60 1,-
1.500.000 3,- 1,33 2,33 1,-
1.750.000 2,50 1,14 2,14 1,-
2.000.000 2,- 1,- 2,- 1,-
2.250.000 1,50 0,89 1,89 1,-
2.500.000 1,- …a… …b… 1,-

De symbolen hebben de volgende betekenis:
Qv = de afzet in stuks
P = de prijs in guldens per stuk
GO = de gemiddelde opbrengst in guldens per stuk
GCK = de gemiddelde constante kosten in guldens per stuk
GTK = de gemiddelde totale kosten in guldens per stuk
GVK = de gemiddelde variabele kosten in guldens per stuk

2p 12 ■ Hoe hoog zijn de marginale kosten bij iedere afzet?
3p 13 ■ Bereken de bedragen die bij a en b op de stippellijnen in tabel 1 moeten staan.
2p 14 ■ Bij welke afzet(ten) is er sprake van een break-even situatie? Licht het antwoord toe.
2p 15 ■ Bereken de verandering van de totale opbrengst door een prijsdaling van ƒ 5,- naar ƒ 4,50.

Op een bepaald moment heeft het chemiebedrijf de prijs van Boromal op ƒ 2,50 per stuk
gesteld. Bij deze prijs wordt een lagere winst behaald dan maximaal haalbaar is.

2p 16 ■ Leg uit dat de prijsstelling van Boromal op ƒ 2,50 per stuk de toetreding van nieuwe
aanbieders tot deze markt kan bemoeilijken.

2p 17 ■ Toon aan dat een prijsverhoging van Boromal met ƒ 0,50 tot stijging van de totale winst zal
leiden.

De vraag naar Boromal is niet alleen afhankelijk van de prijs van Boromal. Ook andere
factoren, zoals de prijs van sigaretten, spelen hierbij een rol.

Stel dat het teken van de kruiselingse prijselasticiteitscoëfficiënt van de vraag naar
Boromal ten opzichte van de prijs van sigaretten positief is.

3p 18 ■ Geef daarvoor een verklaring.
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■■■■ Opgave 4

Sinds het begin van de jaren tachtig bestaat er tussen de regering, De Nederlandsche Bank
en de organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland een grote mate van
overeenstemming over de hoofdlijnen van het economisch beleid. Centrale doelstelling
van het beleid is het terugdringen van de werkloosheid. Dit beleid kent drie pijlers:

• hechte samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties uitmondend in een
centraal akkoord; in dit akkoord zijn afspraken over beperking van de loonstijging in
combinatie met arbeidstijdverkorting gemaakt;

• verlaging van de collectieve lastendruk, mogelijk gemaakt door bezuinigingen op de
overheidsuitgaven en de sociale zekerheid;

• inflatiebestrijding.

3p 19 ■ Leg uit dat een verlaging van de collectieve lastendruk een bijdrage kan leveren aan de
beperking van de loonstijging.

2p 20 ■ Leg uit dat succesvolle inflatiebestrijding een bijdrage kan leveren aan de beperking van
de loonstijging.

3p 21 ■ Leg uit dat beperking van de loonstijging tot afname van de structuurwerkloosheid kan
leiden.

Het gevoerde beleid in Nederland heeft invloed gehad op de werkgelegenheid. In tabel 2
staan daarover enkele gegevens.

tabel 2 Gemiddelde jaarlijkse groei in %

1973-1982 1983-1996

Werkgelegenheid in uren -1,6 0,9
Werkgelegenheid in personen -0,8 1,4

Uit tabel 2 blijkt dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in personen verschilt van de
ontwikkeling van de werkgelegenheid in uren.

3p 22 ■ Leg uit dat verkorting van de werkweek een verklaring kan zijn voor dit verschil in de
periode 1973-1982.

Stel dat er 6 miljoen personen in 1994 aan het werk zijn en dat er gemiddeld 1.500 uur per
persoon per jaar is gewerkt. Veronderstel verder dat de gemiddelde groeicijfers voor de
periode 1983-1996 in tabel 2 ook gelden voor 1995.

3p 23 ■ Bereken hoeveel uur er dan per werkende gemiddeld in 1995 is gewerkt (in ten minste één
decimaal).

9 00007 18 5 Lees verder
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■■■■ Opgave 5

In de inkomensverdeling in Nederland zijn in het verleden verschuivingen opgetreden.
Deze verschuivingen betroffen zowel de primaire als de secundaire inkomensverdeling.
Vooral de secundaire inkomensverdeling is door overheidsmaatregelen beïnvloed.

In tabel 3 staan voor enkele jaren gegevens over de secundaire inkomensverdeling: het
aandeel in het totale inkomen van de 20% inkomensontvangers met de laagste inkomens
en dat van de 20% inkomensontvangers met de hoogste inkomens.

tabel 3 jaar               aandeel in het inkomen in %
laagste 20% hoogste 20%

1959 5,0 43,0
1977 8,3 36,9
1990 7,1 38,2

De inkomensverdeling kan ook worden weergegeven met behulp van een Lorenzcurve.
De Lorenzcurve van 1977 is in figuur 2 getekend.

figuur 2

Met behulp van de gegevens in tabel 3 kunnen de coördinaten van de punten A en B
worden berekend.

2p 24 ■ Bereken de coördinaten van punt B (in ten minste één decimaal).
3p 25 ■ Loopt de Lorenzcurve van 1990 dichter bij de diagonaal of verder verwijderd van de

diagonaal dan de Lorenzcurve van 1977? Verklaar het antwoord met behulp van getallen
uit tabel 3.

In de periode 1959-1977 heeft er een nivellering van de secundaire inkomens
plaatsgevonden: de verschillen tussen de secundaire inkomens zijn in verhouding kleiner
geworden. Een mogelijke oorzaak van deze nivellering is een wijziging van de progressie
in de belastingheffing.

2p 26 ■ Is de progressie dan afgenomen of toegenomen? Verklaar het antwoord.

inkomen in %
(cumulatief)

inkomensontvangers in % (cumulatief)
0

A

B
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In de periode 1977-1990 zijn de secundaire inkomens gedenivelleerd. Een mogelijke
oorzaak hiervan is een wijziging in de hoogte van de overdrachtsinkomens.

2p 27 ■ Zijn de overdrachtsinkomens in die periode dan sterker of minder sterk gestegen dan de
andere inkomens? Verklaar het antwoord.

De belasting- en premieheffing in Nederland heeft invloed op de inkomensverdeling. In
figuur 3 staat de gemiddelde belasting- en premiedruk weergegeven van een viertal
heffingen voor een aantal bruto inkomens in 1994.

figuur 3

2p 28 ■ Wat wordt verstaan onder belastingdruk?

Voor alle in figuur 3 genoemde bruto inkomens geldt dat de totale belasting- en
premieheffing een nivellerende werking op de secundaire inkomens heeft.

3p 29 ■ Toon met behulp van een berekening aan dat deze nivellerende werking voor alle
genoemde bruto inkomens geldt.

2p 30 ■ Noem een heffing uit figuur 3 die gedeeltelijk een degressief verloop heeft? Verklaar het
antwoord.

Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 6

De koers van de Griekse drachme is ten opzichte van andere Europese valuta’s in de
eerste helft van de jaren negentig flink gedaald. Door de vrije werking van vraag en
aanbod daalde de koers van de Griekse drachme in enkele jaren met ruim 40%.

2p 31 ■ Is hier sprake van depreciatie of van devaluatie van de Griekse drachme? Licht het
antwoord toe.

De inflatie in Griekenland bedroeg in de eerste helft van de jaren negentig meer dan 10%
per jaar. Deze naar verhouding hoge inflatie is zowel oorzaak als gevolg van de
koersdaling van de Griekse drachme.

3p 32 ■ Leg uit dat de inflatie in Griekenland tot koersdaling van de Griekse drachme kan hebben
geleid.

3p 33 ■ Leg uit dat koersdaling van de Griekse drachme de inflatie heeft gestimuleerd.

De Griekse centrale bank heeft vanaf 1995 een beleid gevoerd gericht op het tegengaan
van de daling van de koers van de drachme ten opzichte van andere Europese valuta’s. Dit
beleid heeft aanleiding gegeven tot herhaalde valuta-interventies door de Griekse centrale
bank.

3p 34 ■ Is de deviezenvoorraad van de Griekse centrale bank door deze interventies afgenomen of
toegenomen? Verklaar het antwoord.

Door de beperking van de koersdaling van de Griekse drachme werd de inflatie in
Griekenland afgeremd. De lagere inflatie droeg via hogere ontvangsten uit toerisme bij
aan een beperking van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van
Griekenland.

2p 35 ■ Op welke deelrekening van de betalingsbalans van Griekenland worden de ontvangsten
uit toerisme geboekt?

3p 36 ■ Leg uit dat daling van de inflatie in Griekenland tot toename van de ontvangsten uit
toerisme voor Griekenland kan hebben geleid.

9 00007 18 8
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■■■■
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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,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

Ontwikkelingslanden zijn vaak exporteurs van ruwe grondstoffen zoals koffie en cacao.
Ondernemingen in Nederland importeren deze ruwe grondstoffen en bewerken ze
vervolgens tot eindproducten. Verplaatsing van deze productie naar ontwikkelingslanden
heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid en het nationaal inkomen in
Nederland.

De firma Boontjes verwerkt een grondstof uit een ontwikkelingsland in Nederland tot
eindproduct. Over 1998 zijn van Boontjes de volgende gegevens bekend:

Verkoopwaarde van de eindprodukten ƒ 5.000.000
Gebruikte grondstoffen ƒ 2.850.000

Diensten van derden ƒ    350.000
Afschrijving op vaste kapitaalgoederen ƒ    100.000
Betaalde rente ƒ    150.000
Lonen ƒ 1.600.000

Totale kosten ƒ 5.050.000
Verlies ƒ      50.000

2p 1 ■ Geef een voorbeeld van diensten van derden. Licht het antwoord toe.
2p 2 ■ Bereken de bruto toegevoegde waarde van Boontjes in 1998.
2p 3 ■ Bereken voor welk bedrag Boontjes in 1998 bijdraagt aan het netto nationaal inkomen

van Nederland.

De firma Boontjes wil het verlies omzetten in een winst van ƒ 25.000 per jaar door het
verlagen van de lonen. Daartoe wordt een investeringsprogramma in Nederland
overwogen waardoor de afschrijving op vaste kapitaalgoederen toeneemt met ƒ 150.000
per jaar.

3p 4 ■ Bereken hoe hoog de lonen moeten worden om de winstdoelstelling te realiseren.

De leiding van Boontjes overweegt ook een andere mogelijkheid: het verplaatsen van een
deel van de produktie naar een ontwikkelingsland. De grondstoffen worden dan in het
ontwikkelingsland tot halffabrikaat en in Nederland verder tot eindproduct verwerkt.
Door de verplaatsing daalt de bruto toegevoegde waarde van Boontjes in Nederland.
Desondanks kan het verlies van de vestiging in Nederland van Boontjes dalen.

3p 5 ■ Leg uit dat het verlies van Boontjes kan dalen, ondanks de daling van de bruto
toegevoegde waarde.

Belangrijkste reden voor de productieverplaatsing is de hoogte van de lonen in het
ontwikkelingsland in vergelijking met Nederland.

Een lager loonniveau leidt niet zonder meer tot een lager bedrag aan loon in de kostprijs
per product.

2p 6 ■ Geef daarvoor de verklaring.
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■■■■ Opgave 2

Bij het oplossen van de werkloosheid moeten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op
elkaar worden afgestemd. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt onder andere bepaald
door het deelnemingspercentage. Het deelnemingspercentage wordt in deze opgave
gedefinieerd als de beroepsbevolking in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.
Onder de beroepsgeschikte bevolking wordt de groep personen tussen 15 en 65 jaar
verstaan.

In tabel 1 staan gegevens over het deelnemingspercentage.

tabel 1 1983 1997

Mannen 74 75
Vrouwen 38 49
Totaal 56 62

Stel dat de vrouwelijke beroepsbevolking in 1983 bestond uit 1,8 miljoen personen en in
1997 uit 2,6 miljoen personen.

3p 7 ■ Bereken de toename van de vrouwelijke beroepsgeschikte bevolking tussen 1983 en 1997.

In de periode 1994-1997 is de werkgelegenheid in Nederland met ruim 300.000 arbeidsjaren
gestegen. De werkloosheid is in deze periode echter slechts met ongeveer 100.000
arbeidsjaren gedaald. Een verklaring voor de in verhouding beperkte daling van de
werkloosheid is een toename van het deelnemingspercentage.

2p 8 ■ Noem twee oorzaken van een toename van het deelnemingspercentage.

Een toename van de werkgelegenheid in arbeidsjaren leidt meestal tot een grotere
toename van de werkgelegenheid in personen.

2p 9 ■ Onder welke voorwaarde is de toename van de werkgelegenheid in arbeidsjaren gelijk aan
de toename van de werkgelegenheid in personen?

Een toename van de werkgelegenheid kan voor sommige beroepsgroepen tot spanningen
op de arbeidsmarkt leiden. Een extra loonstijging voor deze beroepsgroepen kan de
kwalitatieve structuurwerkloosheid verminderen.

3p 10 ■ Leg uit dat deze extra loonstijging een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de
kwalitatieve structuurwerkloosheid.

Toename van de werkgelegenheid kan ook invloed hebben op de premiepercentages van
de sociale verzekeringen.

3p 11 ■ Leg uit dat toename van de werkgelegenheid er toe kan leiden dat de overheid de
premiepercentages van de sociale verzekeringen kan verlagen.
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■■■■ Opgave 3

De toekomst van het openbaar vervoer staat ter discussie. In de afgelopen jaren zijn de
tekorten van het openbaar vervoer steeds aangevuld door subsidies van de overheid.
Sommigen pleiten voor nog meer overheidssteun en zijn voorstander van gratis openbaar
vervoer. Anderen willen juist de tekorten bij het openbaar vervoer terugdringen.

In een stad verzorgt een stadsvervoersbedrijf het openbaar vervoer met bussen. In figuur 1
zijn enkele kosten- en opbrengstenlijnen getekend die op een bepaald moment voor het
stadsvervoersbedrijf gelden.

figuur 1

De afkortingen hebben de volgende betekenis:
GO = gemiddelde opbrengsten (prijsafzetlijn)
GTK = gemiddelde totale kosten
MK = marginale kosten
MO = marginale opbrengsten

Het stadsvervoersbedrijf wordt in deze opgave als monopolist beschouwd.

In de praktijk blijkt een monopolie betrekkelijk te zijn.
2p 12 ■ Beschrijf in hoeverre het stadsvervoersbedrijf geen monopolist is.

In de uitgangssituatie worden bij een gemiddelde verkoopprijs van ƒ 2,50 jaarlijks
10 miljoen busritten verkocht. De productiecapaciteit bedraagt 20 miljoen busritten per
jaar. Het tekort in de exploitatie van het stadsvervoersbedrijf wordt aangevuld door
gemeentelijke subsidies.

2p 13 ■ Leg aan de hand van figuur 1 uit dat het stadsvervoersbedrijf bij geen enkele prijs winst
kan behalen.

3p 14 ■ Bereken hoeveel procent van de kostprijs per busrit door de gemeente in de
uitgangssituatie wordt gesubsidieerd.

De gemeentesubsidie is minimaal als het verlies van het stadsvervoersbedrijf minimaal is.
3p 15 ■ Bij welke prijs per busrit is de totale gemeentesubsidie minimaal? Verklaar het antwoord.
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Sommigen willen het openbaar vervoer gratis maken. De gemeente betaalt dan alle kosten
van het openbaar vervoer.

Positieve externe effecten zijn het motief achter gratis openbaar vervoer.
2p 16 ■ Noem een positief extern effect van gratis openbaar vervoer.
2p 17 ■ Bereken welk bedrag aan gemeentesubsidie nodig is als het openbaar vervoer in deze

gemeente gratis is.

Voorstanders van lagere tekorten bij het openbaar vervoer pleiten voor het stimuleren van
het gebruik van het openbaar vervoer door het terugdringen van het autogebruik. Dit
wordt bereikt door de parkeertarieven in de binnenstad te verhogen.

3p 18 ■ Verschuift de prijsafzetlijn in figuur 1 evenwijdig naar links of evenwijdig naar rechts als
de parkeertarieven in de binnenstad worden verhoogd? Verklaar het antwoord.

■■■■ Opgave 4

Als de algemene verkiezingen naderen, gaan politieke partijen zich sterker tegen elkaar
afzetten. Iedere partij zet in haar verkiezingsprogramma de hoofdlijnen van het
voorgestelde beleid op een rij.

In tabel 2 zijn de financiële gevolgen voor de overheidsbegroting van de
verkiezingsprogramma’s van de vier grootste partijen in een land samengevat. De
bedragen luiden in miljarden guldens.

tabel 2 partij A partij B partij C partij D

toename overheidsinkomsten 5,75 5,75 5,75 5,75
bezuinigingen 7,35 7,55 13,65 9,35
Totaal beschikbaar 13,10 13,30 19,40 15,10

afname overheidstekort 5,50 1,40 5,50 5,50
lastenverlichting 0,00 3,40 7,50 4,00
nieuw beleid 7,60 8,50 6,40 5,60
Totaal bestemmingen 13,10 13,30 19,40 15,10

Toelichting bij tabel 2:

2p 19 ■ Leg uit dat productiegroei tot toename van de inkomsten van de overheid kan leiden.

Stel dat de groei van de productie lager uitvalt dan 2%. Volgens de opstelling in tabel 2
zijn er vier mogelijkheden om de gevolgen van de lagere productiegroei voor de
overheidsfinanciën op te vangen.

3p 20 ■ Noem drie van deze mogelijkheden.

Lastenverlichting kan plaatsvinden door de inkomstenbelasting te verlagen. In Nederland
kan deze verlaging worden doorgevoerd door de tarieven te verlagen, de schijven van de
inkomstenbelasting te verlengen of de belastingvrije bedragen te verhogen.

3p 21 ■ Leg uit welke inkomensontvangers geen voordeel hebben van een verlenging van de
belastingschijven.

3p 22 ■ Leg uit dat lastenverlichting tot hogere groei van de productie kan leiden.

Uit tabel 2 kan worden afgeleid welk gevolg het voorgestelde beleid van iedere partij heeft
voor de hoogte van de collectieve lasten.

3p 23 ■ Welke partij stelt met haar beleid een daling van de collectieve lasten voor? Licht het
antwoord toe.

In het bovenste deel van de tabel staat aangegeven
waar de ruimte voor de uitvoering van een
programma vandaan komt; daarbij zijn alle partijen
uitgegaan van een jaarlijkse groei van de productie
met 2% waardoor de inkomsten van de overheid
met 5,75 miljard gulden toenemen.

In het onderste deel van de tabel staat aangegeven
hoe de ruimte voor de uitvoering van een
programma wordt besteed; onder „nieuw beleid”
zijn de voorgenomen extra overheidsuitgaven van
iedere partij voor zaken als extra kinderopvang en
kleinere klassen in het onderwijs opgenomen.

9 00012 18 5 Lees verder

Pagina: 1008Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Opgave 5

De groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) van Ierland werd in de jaren negentig
gestimuleerd door de bijdragen die Ierland jaarlijks van de Europese Unie (EU) ontving.

Het BNP van Ierland bedroeg in 1991 25,34 miljard pond, terwijl de bevolking in dat jaar
uit 3.340.000 mensen bestond.

In tabel 3 staan indexcijfers die betrekking hebben op Ierland met 1991 als basisjaar.

tabel 3 1995 1996

BNP (nominaal) 132,7 153,6
Bevolkingsomvang 102,0 103,0
Prijspeil 110,0 112,6

3p 24 ■ Bereken het nominale BNP per hoofd van de bevolking in 1996 afgerond op hele ponden.
2p 25 ■ Bereken hoeveel procent het BNP tussen 1991 en 1996 reëel is gestegen.

De hoogte van de inflatie is één van de toetredingscriteria tot de Economische en
Monetaire Unie (EMU). Volgens dit criterium mag de inflatie in een land niet meer dan
1,5% boven het gemiddelde van de drie lidstaten met de laagste inflatie liggen. Stel dat de
inflatie in deze drie lidstaten in 1996 gemiddeld 1% bedroeg.

2p 26 ■ Bereken of Ierland in 1996 voldeed aan het inflatiecriterium voor toetreding tot de EMU.

In figuur 2 staan de ontvangsten van Ierland uit de EU weergegeven.

figuur 2

In figuur 2 is de staaf voor 1995 weggelaten.
2p 27 ■ Bereken de ontvangsten van Ierland uit de EU in miljarden Ierse ponden in 1995 (in ten

minste twee decimalen).
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Uit figuur 2 blijkt dat in 1996 de ontvangsten in procenten van het BNP ten opzichte van
1994 zijn gedaald, terwijl het bedrag in ponden is gestegen.

2p 28 ■ Geef daarvoor de verklaring.

De bijdragen van de EU zijn onder andere besteed aan verbetering van het onderwijs in
Ierland. Deze uitgaven aan het onderwijs kunnen tot een verbetering van de economische
structuur leiden.

2p 29 ■ Geef daarvoor een verklaring.

De extra onderwijsuitgaven kunnen een multipliereffect hebben.
2p 30 ■ Beschrijf hoe de extra bestedingen aan het onderwijs een multipliereffect kunnen hebben.

■■■■ Opgave 6

Een toenemende roodstand op betaalrekeningen (rekening courant) bij geldscheppende
instellingen wijst op een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

3p 31 ■ Leg uit dat een toenemende roodstand tot toename van de maatschappelijke
geldhoeveelheid kan leiden.

De maatschappelijke geldhoeveelheid is onderdeel van de binnenlandse liquiditeitenmassa.
2p 32 ■ Uit welk ander onderdeel bestaat de binnenlandse liquiditeitenmassa?

In 1996 is in Nederland de binnenlandse liquiditeitenmassa van 487 miljard gulden tot
525 miljard gulden toegenomen, terwijl het nationaal inkomen met 5,3% is gestegen.

3p 33 ■ Is de liquiditeitsquote in 1996 gedaald, gestegen of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe
met een berekening.

Een daling van de liquiditeitsquote kan een bijdrage leveren aan het afremmen van de
inflatie. Ook beperking van de loonstijging kan tot vermindering van de inflatie leiden.

2p 34 ■ Leg uit dat beperking van de loonstijging tot vermindering van de kosteninflatie kan
leiden.

2p 35 ■ Leg uit dat beperking van de loonstijging tot vermindering van de bestedingsinflatie kan
leiden.

Ook een verandering van de wisselkoers van de gulden beïnvloedt de inflatie.
2p 36 ■ Leg uit dat een stijgende wisselkoers van de gulden de inflatie kan afremmen.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan haar rentebeleid inzetten om de wisselkoers van de
gulden te laten stijgen.

3p 37 ■ Moet DNB de rente dan verhogen of verlagen? Verklaar het antwoord.

Einde
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