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VW-1022-a-21-1-o  

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 economie 
 

 

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 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  AnyWay van de grond 
 
European Air Company (EAC) is een luchtvaartmaatschappij die vluchten 
verzorgt in Europa. De laatste jaren ondervindt EAC toenemende 
concurrentie van luchtvaartmaatschappijen die sterk op de prijs 
concurreren door middel van budgetvluchten. Deze maatschappijen 
kunnen goedkoop vliegen omdat ze lagere loon- en overige vluchtkosten 
hebben. De directie van EAC onderzoekt in 2017 het plan om zelf een 
dochteronderneming op te richten, AnyWay, die ook tegen lage prijzen 
vluchten gaat aanbieden. De onderneming gaat dan verder onder de 
naam Combined Air Services (CAS). EAC en AnyWay worden eigendom 
van CAS (zie figuur 1). De huidige aandeelhouders van EAC zullen in dit 
plan hun aandelen omruilen in aandelen CAS. Daarnaast zal CAS extra 
aandelen uitgeven. 
 
Figuur 1 organogram van de voorgestelde bedrijfsstructuur 
 

 
 
De aandeelhouders staan positief tegenover het hierboven omschreven 
plan, op voorwaarde dat de piloten die nu nog werken op vluchten van 
EAC, bereid zijn 20% van hun werktijd te werken op vluchten van 
AnyWay, waarvoor ze 10% minder loon ontvangen.  
 
Er bestaan twee vakbonden voor piloten. De directie van EAC nodigt deze 
uit voor overleg over het plan. De directie geeft aan dat het bedrijf er niet 
goed voor staat: “De laatste vier jaar is de afzet met meer dan 20% 
gedaald. Als er niets wordt gedaan, is de kans groot dat EAC op termijn 
failliet gaat.” De vakbonden willen een faillissement voorkomen. De 
directie onderbouwt haar uitspraken met gegevens uit tabel 1. 
 
Tabel 1  marktontwikkeling vluchten in Europa, 2012  2016 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 
marktaandeel           
standaardvluchten 75% 70% 68% 62% 59% 

waarvan vluchten EAC 10,0%* 10,4% 10,3% 9,0% 8,9% 
budgetvluchten 25% 30% 32% 38% 41% 
jaarlijkse groei alle vluchten 
(% t.o.v. het voorgaande jaar) 2,75% 3,33% 3,87% 1,86% 3,05% 

*Toelichting: 10% van alle standaardvluchten wordt uitgevoerd door EAC. 
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2p 1 Toon met een berekening aan dat de afzet van EAC in 2016 ten opzichte 
van 2012 met meer dan 20% is gedaald. 
 
AnyWay zal gebruik gaan maken van alle voorzieningen van EAC, zoals 
hangars, incheckbalies en reparatiecentra. De directie stelt dat daardoor 
de gemiddelde winst per vlucht van EAC omhoog kan gaan. 

2p 2 Verklaar de stelling van de directie.  
 
Eén van de vakbonden zou akkoord willen gaan met 10% minder loon 
voor vluchten van AnyWay, vergeleken met het huidige loon bij EAC, als 
daar een zodanige loonsverhoging voor vluchten van EAC tegenover 
staat, dat de gemiddelde loonsverhoging voor CAS uitkomt op 1% ten 
opzichte van de huidige situatie. Daarbij is ervan uitgegaan dat de piloten 
daadwerkelijk 20% van hun werktijd vliegen voor AnyWay. 

2p 3 Bereken hoeveel procent de lonen op vluchten van EAC dan moeten 
stijgen. Rond je antwoord af op twee decimalen. 
 
De directie reageert: “Een te grote loonsverhoging brengt de opstart van 
de nieuwe bedrijfsstructuur in gevaar. De uitgifte van extra aandelen heeft 
alleen kans van slagen bij voldoende interesse van de kant van 
beleggers.”  

2p 4 Leg uit dat een te sterke loonsverhoging het succes van een 
aandelenuitgifte van CAS in gevaar kan brengen. 
 
De directie stelt voor om alle EAC-piloten een nieuw contract aan te 
bieden bij CAS, waarbij ze 20% van de uren voor AnyWay vliegen voor 
10% lager loon. Om dit voorstel aan te scherpen stelt de directie de 
volgende voorwaarden: 
 Het voorstel geldt alleen bij een akkoord van beide vakbonden. 
 Als één van de vakbonden niet akkoord gaat, zullen de daarbij 

aangesloten piloten een contract krijgen waarbij ze 30% bij AnyWay 
vliegen en de piloten van de vakbond die wel akkoord is, een contract 
waarbij ze maximaal 10% bij AnyWay vliegen. In beide gevallen 
ontvangen ze voor hun vluchten bij AnyWay 10% minder loon. 

 Als beide vakbonden niet akkoord gaan, is het plan van de baan en 
dreigt er een faillissement van EAC. 

De directie weet dat alle piloten zijn aangesloten bij één van de twee 
vakbonden en dat beide vakbonden ongeveer even groot zijn. De 
vakbonden en de directie kunnen samen tot afspraken komen en zijn niet 
gebonden aan een cao. De vakbonden besluiten onafhankelijk van elkaar. 
 

2p 5 Zullen beide vakbonden, uitsluitend op basis van bovenstaand voorstel en 
de betreffende aanscherping van de directie, akkoord gaan? Licht je 
antwoord toe door strategieën van beide vakbonden te vergelijken. 
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Opgave 2  Groene bussen 
 
In een grote stad wil het gemeentebestuur dat dieselbussen vervangen 
worden door elektrische bussen. Op die manier kan de milieudruk in de 
binnenstad worden verlaagd. Er ligt een voorstel op tafel om één van de 
bestaande busondernemingen een concessie (vergunning met uitsluiting 
van andere ondernemingen) te verlenen voor een periode van vijf jaar om 
met elektrische bussen te gaan rijden. Busondernemingen geven aan dat 
met het oog op het verschil in kosten tussen een elektrische bus en een 
dieselbus deze concessieperiode niet lang genoeg is.  
 
De variabele kosten per kilometer zijn voor een elektrische bus weliswaar 
lager dan voor een dieselbus, maar de aanschafprijs van een elektrische 
bus (€ 500.000) is veel hoger dan van een dieselbus (€ 340.000). De 
aanschafprijs wordt hier gezien als constante kosten. Er wordt afgezien 
van de mogelijkheid om de bussen na de concessieperiode door te 
verkopen. Naar verwachting wordt er 60.000 kilometer per jaar per bus 
gereden. Figuur 1 laat het verloop van de kosten van beide typen bussen 
zien.  
 
Figuur 1 aanschaf- en variabele kosten van elektrische en dieselbussen 
 

 
 

1p 6 Bereken hoeveel euro de variabele kosten per kilometer van het rijden 
met een elektrische bus lager zijn dan van het rijden met een dieselbus. 
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1p 7 Bepaal met een berekening hoelang de concessieperiode minimaal moet 
zijn voordat het rijden met elektrische bussen goedkoper is dan met 
dieselbussen. 
 
De gemeente kiest voor het verlenen van een concessie voor een periode 
van vijf jaar, wetende dat daarbij een jaarlijks subsidiebedrag nodig zal 
zijn. Busondernemingen kunnen een bod doen, waarin zij aangeven welk 
subsidiebedrag zij nodig hebben om het busvervoer rendabel te kunnen 
verzorgen. De gemeente zal de concessie toekennen aan de 
busonderneming die de minste subsidie nodig heeft. De wethouder van 
milieu beweert dat er ondanks de extra uitgaven aan subsidies voor de 
gemeente per saldo een maatschappelijk voordeel kan ontstaan. 

2p 8 Leg de bewering van de wethouder uit. 
 
Door het toekennen van een concessie ontstaat er een tijdelijk wettelijk 
monopolie. Voor de concessie stelt de gemeente daarbij de volgende 
voorwaarden: 
i. 98% van de ritten van inwoners van de gemeente naar het centrum 

mag niet langer dan veertig minuten duren. 
ii. Maximaal 6% van de busritten mag vertraging hebben. 
iii. Alleen bij overmacht, zoals defecte bussen of stroomstoringen, mogen 

alsnog dieselbussen ingezet worden. 
iv. Alle bussen moeten voorzien zijn van een gps-trackingsysteem, 

waardoor een controlebureau van de gemeente te allen tijde de 
posities van de gebruikte bussen kan aflezen. 

v. Aan reizigers mag een prijs van maximaal € 0,11 per kilometer worden 
berekend. 

 
4p 9 Leg uit dat een principaal-agentprobleem tussen de gemeente en de 

busonderneming kan optreden, en leg uit welke twee voorwaarden uit de 
overeenkomst dit probleem kunnen verminderen. 
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Opgave 3  Op weg naar het pensioen 
 
In een land wil een technisch bedrijf een vestiging openen met uitsluitend 
recent afgestudeerde werknemers die geschoold zijn in de nieuwste 
technieken. Het bedrijf wilt haar werknemers een bedrijfspensioen 
aanbieden en besteedt het opzetten van het bedrijfspensioen uit aan een 
pensioenfonds. De nieuwe medewerkers krijgen een keuze tussen twee 
vormen van premiebetaling zoals weergegeven in figuur 1. 
 
Figuur 1 leeftijdsafhankelijke premie vergeleken met doorsneepremie
 

 
 
De keuze tussen de twee vormen van premiebetaling is als volgt: 
1 Doorsneepremie: jongere en oudere werknemers betalen hetzelfde 

vaste percentage van het brutoloon als pensioenpremie. 
2 Leeftijdsafhankelijke premie: jongere werknemers betalen een lager 

percentage van het brutoloon als pensioenpremie dan ouderen. 
Naarmate ze ouder worden zullen ze een steeds groter gedeelte van 
hun brutoloon betalen aan pensioenpremie.  

Bij beide vormen van premiebetaling worden de premies gebruikt om 
vanaf de pensioenleeftijd een levenslange uitkering te garanderen die 
gelijk is aan 70% van het gemiddelde brutoloon. Er wordt uitgegaan van 
een gelijkblijvende pensioenleeftijd en lonen die geïndexeerd worden aan 
de inflatie.  

2p 10 Leg uit voor welke premiebetaling een jonge werknemer zal kiezen met 
een relatief lage tijdsvoorkeur. 
 

2p 11 Leg uit hoe de lijn van de doorsneepremie zal verschuiven indien de 
levensverwachting in dit land stijgt. 
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Het pensioenfonds belegt het grootste deel van de ontvangen premies de 
eerste twintig jaar in aandelen. Daarna zal het grootste deel vooral in 
staatsobligaties worden belegd. Financieel directeur Hajar 
beargumenteert dat deze keuze, over de hele beleggingsperiode, zorgt 
voor een relatief hoog rendement in combinatie met een laag risico.  

3p 12 Leg de argumentatie van de financieel directeur uit.  
 
De werknemers die kiezen voor een leeftijdsafhankelijke premie, zijn 
bezorgd over hun koopkracht op oudere leeftijd. Hoewel lonen 
geïndexeerd worden aan de inflatie, verwacht het bedrijf uitstekende 
doorgroeimogelijkheden te kunnen bieden. Financieel directeur Hajar stelt 
dat, gezien de verwachte gunstige carrièreontwikkeling binnen het bedrijf, 
de koopkracht van hun loon niet nadelig wordt beïnvloed ten opzichte van 
hun loon in hun jongere jaren.  

2p 13 Leg de stelling van de financieel directeur uit. 
 
Financieel directeur Hajar dient het plan voor de twee vormen van 
premiebetaling in bij de directie. Zij maakt daarbij een kanttekening. Zij 
verwacht dat de premies in de toekomst hoger kunnen uitvallen dan 
weergegeven in figuur 1. Zij wijst daarbij op de mogelijke ontwikkelingen 
op de vermogensmarkt. Als de rente op de vermogensmarkt daalt, dan 
kunnen de pensioenpremies in de toekomst verder worden verhoogd. 

2p 14 Leg uit dat een lage rente op de vermogensmarkt een oorzaak kan zijn 
voor het verhogen van de pensioenpremies. 
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Opgave 4  Prijsbeleid in de verf gezet 
 
Het verfbedrijf International Colors (IC) produceert een verfsoort voor 
roestend metaal. De directie bespreekt tijdens een vergadering de 
strategische keuzes die het bedrijf heeft om de winstgevendheid van de 
productie van deze specifieke verfsoort te verhogen. IC heeft op deze 
markt alleen concurrentie van Farbo die een vergelijkbare verfsoort op de 
markt brengt. Farbo streeft net als IC naar maximale totale winst en 
hanteert een prijs van 12 euro per liter verf. 
 
De prijsafzetfunctie van IC luidt als volgt: 
qic  2 pic  2 pfb  4 
qic  hoeveelheid verkochte liters verf ( 100.000) 
pic  prijs van IC verf per liter in euro’s 
pfb  prijs van Farbo verf per liter in euro’s 
 
Verder geldt voor IC: 
MK (marginale kosten)  8 euro 
 

3p 15 Toon met behulp van een berekening aan dat IC 11 euro vraagt voor een 
liter verf bij de gegeven prijs van Farbo. 
 
De directie van IC bespreekt gedurende de vergadering het prijsbeleid en 
overweegt daarbij drie mogelijkheden: de prijs gelijk laten, verhogen met 
10% of verlagen met 10%. De directie verwacht dat Farbo op dezelfde 
manier zal reageren op het prijsbeleid van IC. Een directielid geeft de 
situatie weer met onderstaande spelboom. 
 
Figuur 1 spelboom 
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2p 16 Verklaar met behulp van de spelboom dat het voor IC gezien de 
doelstelling niet zinvol is om de prijs van een liter verf aan te passen. 
 
Analist Havermans onderzoekt wat er gebeurt als beide bedrijven 
tegelijkertijd moeten beslissen. Deze situatie kan worden geanalyseerd 
met matrix 1, die de verwachte totale winst (x € 100.000) toont bij iedere 
combinatie van prijszettingen per liter verf. Zij signaleert daarin twee 
Nash-evenwichten. 
 
Matrix 1 simultaan spel bij prijszettingen van IC en Farbo 
 
                          Farbo 

 
IC 

prijs per liter € 13,20 € 12,00 € 10,80 
€ 12,10 15,4; 25,6 5,6; 27,0  4,3; 22,6 
€ 11,00 15,2; 11,3 8,0; 16,0 0,8;14,9 
€  9,90 10,1; 2,9 5,6; 5,0 1,0; 7,2 

 
2p 17 Beargumenteer of het spel volgens deze matrix voor beide spelers een 

optimaal resultaat kan opleveren. Benoem daarbij beide Nash-
evenwichten. 
 
Havermans stelt: “Bij onveranderd prijsbeleid kan IC zich meer richten op 
een marketingcampagne met nadruk op de goede reputatie van de 
verfsoort die IC sinds zijn oprichting verkoopt. De campagne moet gericht 
zijn op zowel klantenbinding als op het aantrekken van klanten van Farbo 
en van nieuwe kopers van deze verfsoort. Als gevolg van de campagne 
zou de prijsafzetfunctie van IC veranderen, onder de veronderstelling dat 
Farbo niet ook een marketingcampagne gaat voeren.” Slechts één van de 
volgende vier prijsafzetfuncties combineert alle drie de gewenste effecten.  
 
a qic  1,5 pic  2,0 pfb  3 
b qic  2,5 pic  2,0 pfb  4 
c qic  1,5 pic  2,5 pfb  5 
d qic  2,5 pic  1,5 pfb  6 
 

2p 18 Welke van de vier prijsafzetfuncties laat zien dat de bedoelde effecten 
van de marketingcampagne kunnen zijn bereikt? Beargumenteer je keuze 
en betrek daarbij alle drie de gewenste effecten. 
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Opgave 5  Devaluatie van de wal in de sloot 
 
In het land Imareca zijn presidentsverkiezingen. Centraal in de campagne 
staat het stimuleren van de zwakke economie. De werkloosheid neemt toe 
en de lopende rekening van de betalingsbalans met de belangrijkste 
handelspartner, het land Nachi, vertoont een groot tekort. De valuta van 
Imareca heeft een vaste wisselkoers ten opzichte van die van Nachi. Een 
kandidaat kondigt aan dat hij als president onmiddellijk over zal gaan tot 
een devaluatie van 20% ten opzichte van de valuta van Nachi. Dit zou 
volgens hem zowel het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met Nachi als de binnenlandse werkloosheid 
verminderen.  
 
Econoom Paulus stelt: “Devaluatie zal op korte termijn juist nadelig zijn 
voor de economie van Imareca. Dit heeft te maken met de 
prijselasticiteiten van de import en van de export. De importwaarde, 
gemeten in eigen valuta, kan op korte termijn stijgen waardoor het tekort 
op de lopende rekening met Nachi verder zal toenemen.”  
De formules van de prijselasticiteiten van de export en van de import van 
goederen en diensten luiden:  
 

prijselasticiteit van de export = % verandering exportvolume
% verandering exportprijs in vreemde valuta

 

 

prijselasticiteit van de import = % verandering importvolume
% verandering importprijs in eigen valuta

 

 
Analyses wijzen uit dat op korte termijn de prijselasticiteit van de export 
 0,5 bedraagt en de prijselasticiteit van de import  0,4. 
 
Beide formules zijn varianten op de prijselasticiteit van de vraag. Bij de 
prijselasticiteit van de export staat in de noemer de prijs in vreemde 
valuta, terwijl bij de prijselasticiteit van de import in de noemer de prijs is 
genoteerd in eigen (binnenlandse) valuta. 

1p 19 Verklaar dit verschil in de noemers. 
 

3p 20 Toon met een berekening op basis van bovenstaande prijselasticiteiten 
aan dat een devaluatie van 20% leidt tot een sterkere toename van de 
importwaarde dan van de exportwaarde van Imareca, beide gemeten in 
de eigen valuta. 
 
Paulus stelt verder: “De import zal op langere termijn mogelijk elastischer 
zijn, waardoor er dan meer kans is dat het tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans met Nachi zal verminderen.”  

2p 21 Geef een verklaring voor de stelling van Paulus dat op langere termijn de 
import elastischer is dan op korte termijn. 
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Paulus: “Op de lange termijn kan een devaluatie echter ook effect hebben 
op het binnenlandse loonniveau. Dit kan van invloed zijn op de lopende 
rekening van de betalingsbalans, wat de beoogde vermindering van de 
werkloosheid in de weg kan staan.” 

2p 22 Verklaar de door Paulus genoemde verbanden tussen devaluatie, 
binnenlands loonniveau en werkloosheid.  
 
Econoom Liman stelt binnenlands beleid voor. “Als we gebruikmaken van 
het kringloopmodel, is te zien dat er in Imareca sprake is van een 
overheidstekort dat niet wordt opgevangen door een particulier 
spaaroverschot. Ik stel voor dat de overheid gaat bezuinigen om daarmee 
ook het tekort op de lopende rekening te verlagen.” Liman onderbouwt 
zijn visie met gegevens uit tabel 1. 
 
Tabel 1  macro-economische gegevens van Imareca in 2019 
 
variabele in procenten van het bbp 
overheidstekort 2,6 
particuliere besparingen (S) … 
particuliere investeringen (I) 20,3 
tekort op de lopende rekening 3,2 

 
2p 23 Bereken de omvang van de particuliere besparingen in 2019 in procenten 

van het bbp.  
 
De presidentskandidaat wil zijn plannen doorzetten: “Ook al vermindert 
het tekort op de lopende rekening niet van vandaag op morgen, er is op 
termijn tenminste uitzicht op verbetering. Het voorstel van Liman ga ik niet 
uitvoeren. Hierdoor zou de werkloosheid al te zeer toenemen.” 

2p 24 Leg uit dat het voorstel van Liman om de overheid te laten bezuinigen kan 
leiden tot toename van de werkloosheid. 
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Opgave 6  Gelijkheid en groei 
 
Econoom Pikets onderzoekt primaire en secundaire inkomensverschillen, 
maar ook de inkomensontwikkeling in het land Alpha. In zijn onderzoek 
zijn alle geldbedragen genoteerd in de valuta van Alpha, de Alphaanse 
dollar (A$). Tabel 1 schetst de primaire inkomensverdeling in 2016.    
 
Tabel 1  primaire inkomensverdeling in land Alpha in 2016 
 
inkomensklasse aantal personen gemiddeld primair 

jaarinkomen in A$ 
per persoon 

1 3 mln.    2.500  
2 2 mln.    7.500  
3 1 mln. 15.000 
4 0,75 mln. 30.000 
5 0,25 mln. 50.000 

 
Voor de inkomstenbelasting geldt één algemeen tarief van 30% voor 
primaire jaarinkomens en één algemene heffingskorting van A$ 250 per 
belastingplichtige. Mensen zonder enig primair inkomen kunnen in dit land 
aanspraak maken op een bijstandsuitkering van A$ 1.200 per jaar. De 
bijstandsuitkering is belastingvrij. De financiering loopt via de begroting 
van de overheid. Als maatstaf voor inkomensongelijkheid gebruikt Pikets 
de Ginicoëfficiënt.  
 

2p 25 Is de Ginicoëfficiënt in dit land lager bij de primaire of bij de secundaire 
inkomensverdeling? Geef twee argumenten voor je keuze. 
 
Pikets meent dat de bijstandswet ongewenste effecten kan hebben: 
“Sommige mensen met inkomen uit arbeid of vermogen zijn nu door de 
werking van het belastingstelsel slechter af dan mensen met een 
bijstandsuitkering.”    

2p 26 Bereken onder welke hoogte van het primaire jaarinkomen iemand na 
aftrek van inkomstenbelasting minder ontvangt dan een bijstandsuitkering. 
 
In de jaren 1980-1990 behoorde Alpha tot de groep landen met de laagste 
inkomens ter wereld. De overheid van Alpha heeft daarom in 1990 
besloten om een leerplicht in te voeren en scholing financieel te 
ondersteunen. Deze investeringen hebben geleid tot een toename van de 
economische groei.  

2p 27 Leg uit hoe het invoeren van de leerplicht heeft geleid tot een toename 
van de economische groei. 
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Daarnaast is het kapitaalverkeer sinds 2010 veel vrijer geworden, 
waardoor de wisselkoers van de Alphaanse valuta ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar aanmerkelijk is veranderd. Pikets veronderstelt dat 
door de wisselkoersverandering het saldo lopende rekening is gestegen 
en hierdoor het nationaal inkomen in Alpha is gestegen.  

2p 28 Is op basis van deze vooronderstelling de valuta van Alpha tegenover de 
Amerikaanse dollar tussen 2010 en 2016 gestegen of gedaald? Licht het 
antwoord toe. 
 
Na jaren van economische groei voorziet de regering van Alpha in 2017 
een neergang van de conjunctuur en wil stimulerend begrotingsbeleid 
voeren. Er worden twee maatregelen bediscussieerd: 
i. verlaging van het algemene tarief van de inkomstenbelasting, met 

afschaffing van de algemene heffingskorting en 
ii. gelijk houden van het algemene tarief van de inkomstenbelasting, met 

verhoging van de algemene heffingskorting. 
 
Pikets gaat uit van de volgende aanname: mensen met een hoog inkomen 
sparen meer van een extra Alphaanse dollar netto-inkomen dan mensen 
met een laag inkomen. 

2p 29 Welke maatregel is volgens de aanname van Pikets het meest effectief in 
de bestrijding van de neergaande conjunctuur? Betrek het effect van 
beide maatregelen in je antwoord.  
 
 

einde  
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Opgave 1  Een gewenste prijsstijging van friet? 

De centrale overheid in een land probeert de volksgezondheid te 
verbeteren door een heffing op tabak en alcohol. Per 1-1-2021 wordt ook 
een heffing ingevoerd op friet: 20% van de verkoopprijs. 

De gemeente Sanuscha bestudeert de gevolgen van de invoering van de 
heffing op friet voor twee cafetaria’s: die van Jan en die van Willem. Beide 
cafetaria’s zijn eenmanszaken en beide eigenaar-ondernemers betalen 
inkomstenbelasting. De wethouder van Economische Zaken heeft enkele 
onderzoekers de opdracht gegeven een pay-off matrix op te stellen om de 
gevolgen van de heffing te voorspellen.  

Matrix 1 de verwachte omzetten van twee cafetaria’s in Sanuscha  

Willem verandert zijn 
frietprijs op 1-1-2021 niet 

Willem verhoogt zijn 
frietprijs op 1-1-2021 
met 20%  

Jan verandert zijn 
frietprijs op 1-1-
2021 niet  

(10.000 + 5.000), 
(9.000 + 4.000)  

(10.500 + 5.250),  
(8.000 + 3.600) 

Jan verhoogt  
zijn frietprijs op  
1-1-2021 met 20%

(9.000 + 4.500),  
(9.300 + 4.120) 

(9.700 + 4.650), 
(8.500 + 3.850) 

Toelichting bij de matrix: 
 de omzetten zijn maandgemiddelden en luiden in euro’s. Alle omzetten

zijn na afdracht van indirecte belastingen.
 per cafetaria staat eerst de totale omzet aan friet en vervolgens de

totale omzet aan andere producten uit het assortiment
 de prijs van een zakje friet bedraagt bij beide cafetaria’s vlak voor

invoering van de heffing € 2
 overige prijzen blijven gelijk
 beide eigenaren-ondernemers streven naar een zo hoog mogelijke

totale omzet van het gehele assortiment.

2p 1 Zijn de andere producten uit het assortiment van Jan en Willem gemiddeld 
genomen vooral complementaire goederen of vooral substitutiegoederen 
van friet? Leg uit met behulp van de matrix. 

Uit de gegevens uit de matrix is af te leiden dat de vraag naar friet van 
Willem’s cafetaria prijselastisch is.  

3p 2 Toon dit aan door middel van een berekening van de prijselasticiteit van 
de vraag naar friet van Willem’s cafetaria. 
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De matrix bevat een voorspelling over de gevolgen van de heffing voor de 
consumptie van friet in de gemeente Sanuscha.  

2p 3 Zal op basis van de gegeven matrix de consumptie van friet afnemen als 
gevolg van de heffing? Licht je antwoord toe aan de hand van de getallen 
uit de matrix. 

De gemeente wil dat beide cafetaria’s veel meer gezonde producten in 
hun assortiment gaan opnemen. Daarom wil ze een 
bewustwordingscampagne starten op de basisscholen en de middelbare 
school in de gemeente om de leerlingen te laten kennismaken met 
gezonde alternatieven. 

De onderzoekers stellen dat een succesvolle bewustwordingscampagne 
de betalingsbereidheid voor friet zodanig kan veranderen dat, bij een 
ongewijzigd assortiment, beide cafetaria’s op termijn geen winst meer 
kunnen maken op de verkoop van friet. 

2p 4 Leg de stelling van de onderzoekers uit. 

Om het voor de cafetaria’s aantrekkelijk te maken om te investeren in een 
assortiment met gezonde producten stuurt de wethouder van 
Economische Zaken een voorstel naar de centrale overheid. Daarin pleit 
hij voor het volgende: “De cafetaria’s die hun assortiment voor ten minste 
75% uit gezonde producten samenstellen, zouden een fiscale prikkel 
moeten krijgen in de vorm van een vast bedrag als extra aftrekpost of als 
extra heffingskorting.” De wethouder wil graag die fiscale prikkel 
ingevoerd hebben die het best stuurt richting de gewenste verandering 
van het assortiment. 

2p 5 Leg uit welke van beide fiscale prikkels het beste stuurt richting de 
gewenste verandering van het assortiment. 

Pagina: 19Voor 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).



VW-1022-a-o 4 / 13 lees verder ►►►

Opgave 2  Verzekeren op maat 

Verzekeringsmaatschappij YouSure wil autoverzekeringen aanbieden 
voor jongeren die voor het eerst een eigen autoverzekering afsluiten: de 
StartPolis. Deze verzekering zal de schade aan de eigen auto dekken en 
kan worden afgesloten naast de verplichte verzekering voor wettelijke 
aansprakelijkheid (WA), die alleen de schade aan de tegenpartij dekt. 

Per jaar bedragen de gemiddelde verwachte variabele poliskosten voor de 
Startpolis (exclusief schade-uitkering) € 25 en de totale verwachte 
constante kosten € 500.000. YouSure streeft naar maximale winst. 

Om een indruk te krijgen van de winstgevendheid van de StartPolis heeft 
een onderzoeker van YouSure een simulatie uitgevoerd. In deze simulatie 
wordt uitgegaan van één doelgroep, opgedeeld in twee risicogroepen: 
risicogroep A en risicogroep B (tabel 1). 

Tabel 1 Aannames over risicogroepen van autobezitters 

risicogroep kans op 
schade 
per jaar 

gemiddeld 
schadebedrag  

aantal autobezitters in de 
groep 

A 10% € 6.000 10.000 
B 7% € 5.500 15.000 

Overige aannames bij de simulatie: 
 De maatschappij weet van een individuele verzekerde niet tot welke

risicogroep die behoort. Alle verzekerden hebben zelf wel een juist
beeld van hun eigen kans op schade en de gemiddelde hoogte van de
schade.

 De maatschappij gaat ervan uit dat de betalingsbereidheid van alle
verzekerden gelijk is aan 120% van het gemiddelde verwachte
schadebedrag dat voor hen van toepassing is.

1p 6 Zijn de potentiële verzekerden volgens de aannames risico-zoekend, 
risiconeutraal of risico-avers? Licht je antwoord toe. 

Een optie is om de StartPolis aan beide doelgroepen aan te bieden met 
een uniforme premie. Een manager van YouSure stelt: 
i Als de StartPolis wordt aangeboden voor een premie die gelijk is aan 

de betalingsbereidheid van autobezitters uit groep A, dan zal deze 
winstgevend zijn. 

ii Als de uniforme premie wordt verlaagd tot de betalingsbereidheid van 
autobezitters in groep B, dan zal verlies worden gemaakt. 

2p 7 Bereken het resultaat bij stelling ii. 
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YouSure kiest voor optie i. De onderzoeker komt met een voorstel om 
premiedifferentiatie toe te passen. Verzekerden komen in aanmerking 
voor een lagere premie als zij een nieuw apparaat (de Carmonitor) in hun 
auto laten installeren. De Carmonitor registreert het rijgedrag (hoe de 
verzekerde optrekt, remt en stuurt) en geeft dit door aan de verzekeraar. 
Hiermee kunnen verzekerden bewijzen dat ze bij groep B horen en 
kunnen ze een lagere premie krijgen. De Carmonitor wordt hun kosteloos 
ter beschikking gesteld. De kosten van de Carmonitor komen voor de 
verzekeraar tot uiting in een toename van de variabele poliskosten.  

De onderzoeker concludeert: “Moral hazard zal afnemen door dit plan 
voor premiedifferentiatie. Hierdoor veranderen twee gegevens in de tabel 
en stijgt de winstgevendheid van de verzekering.”  

3p 8 Verklaar de conclusie van de onderzoeker en leg uit welke gegevens 
zullen veranderen door het plan voor premiedifferentiatie. 

Door premiedifferentiatie toe te passen hoopt de onderzoeker dat 
verzekerden uit groep B zich ook gaan verzekeren. De onderzoeker stelt: 
“Als mensen met een laag risico zich verzekeren, heeft dit een positief 
effect op het totale surplus op dit deel van de verzekeringsmarkt.”  

2p 9 Leg de stelling van de onderzoeker uit. 

Een woordvoerder van de consumentenbond ziet het idee van de 
Carmonitor niet zitten. Hij stelt dat het niet lang duurt voordat andere 
verzekeraars eenzelfde apparaat gaan aanbieden, ieder onder zijn eigen 
voorwaarden. Als gevolg hiervan kan onvolledige informatie ontstaan en 
de transactiekosten van potentiële verzekerden kunnen hierdoor 
toenemen.  

2p 10 Leg uit hoe de transactiekosten van potentiële verzekerden kunnen 
toenemen door onvolledige informatie. 
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Opgave 3  Groei op de klippen 

Turkije behoorde tot 2016 tot de economisch opkomende landen met een 
sterke groei van het bbp. Deze groei was vooral gebaseerd op 
investeringen in de bouwsector. Turkse bedrijven hebben deze 
investeringen gefinancierd door in de eurozone leningen af te sluiten 
tegen de lage rente die daar geldt. In 2017 verloren internationale 
beleggers het vertrouwen in de ontwikkeling van de Turkse economie. De 
Turkse lira daalde met 40% in waarde ten opzichte van de euro.   

2p 11 Leg uit dat de daling van de lira, via de kredietkosten van bedrijven, een 
negatief effect heeft op de winstgevendheid van Turkse bedrijven. 

De Turkse overheid heeft zich voor veel van deze Turkse 
bedrijfskredieten garant gesteld. De garantie geldt uitsluitend voor de 
aflossing. Een analist schrijft hierover: “In 2017 daalde de lira, nam de 
inflatie toe en dreigde de economie van Turkije in een recessie te komen. 
De Turkse regering moet, in verband met de kredietgarantie aan 
bedrijven, de belastingen op termijn verhogen en zal van de Turkse 
centrale bank eisen de rente laag te houden om de recessie te vermijden. 
De Turkse centrale bank zal de rente juist willen verhogen om de inflatie 
te bestrijden.” 

2p 12 Verklaar de bewering van de analist dat de Turkse overheid op termijn de 
belastingen zal moeten verhogen. 

De analist geeft ook aan dat een recessie in Turkije gevolgen kan hebben 
voor het bbp van andere landen. Hij onderscheidt twee landengroepen: 
 de voornaamste handelspartners Bulgarije, Iran en Georgië,
 de eurolanden via het Europese bankwezen.

2p 13 Leg voor beide landengroepen uit welke gevolgen de Turkse recessie 
heeft voor hun bbp. 
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De analist stelt dat de daling van de wisselkoers het saldo op de lopende 
rekening van Turkije positief beïnvloedt. Hij stelt het volgende: “Door de 
daling van de lira van 40% ten opzichte van de euro is de exportwaarde in 
eigen valuta gestegen met 36%. De importwaarde zal ook veranderen en 
de prijselasticiteit van het importvolume wordt op 0,75 geschat.”  
Hij gaat ervan uit dat overige factoren constant blijven.  

Prijselasticiteit van het importvolume: 

procentuele verandering importvolume
procentuele verandering prijs van import in lira'simportE 

3p 14 Bereken de verandering van de importwaarde in eigen valuta en toon aan 
dat het saldo lopende rekening is verbeterd. 

Ten slotte merkt de analist in 2018 op dat een renteverhoging 
onvermijdelijk zal zijn om de inflatie te bestrijden. Over het effect daarvan 
op de ontwikkeling van een mogelijke recessie concludeert hij: “Een 
verhoging van de rente kan, via de valutamarkt, een recessie zowel 
verergeren als afzwakken.” 

3p 15 Onderbouw de conclusie van de analist. 
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Opgave 4  Recessie door het buurland 

In Hetland gaat het economisch voor de wind totdat bij het buurland (de 
belangrijkste handelspartner) een recessie optreedt. De overheid en de 
centrale bank van Hetland bekijken de situatie en overwegen in te grijpen.  

Beide instanties hanteren het macro-economische model dat te zien is in 
figuur 1. Hierbij wordt uitgegaan van een flexibele arbeidsmarkt en een 
constante arbeidsproductiviteit. De overheid heeft als enige doelstelling 
de werkloosheid te bestrijden. De centrale bank heeft als enige 
doelstelling de prijsstabiliteit handhaven.  

Figuur 1 effect van recessie in buurland op Hetland 

GV  geaggregeerde vraag 0  oude situatie voor recessie buurland 
GA  geaggregeerd aanbod 1  nieuwe situatie na recessie buurland 
lt     lange termijn 
kt    korte termijn 

2p 16 Welke instantie moet, gezien de eigen doelstelling, in de nieuwe situatie 
in actie komen? Beargumenteer je keuze. 

Een politicus in Hetland stelt dat bij een recessie de prijzen verlaagd 
moeten worden om zo de productie te stimuleren. Zij pleit er bij bedrijven 
voor om dit nu te doen. 

1p 17 Verklaar waarom bedrijven op korte termijn de prijzen niet verlagen. 
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De overheid stelt voor dat de centrale bank de geldhoeveelheid vergroot 
om hiermee de productie op de goederenmarkt te stimuleren.  

2p 18 Leg uit hoe een toename van de geldhoeveelheid via de vermogensmarkt  
op korte termijn leidt tot een hogere productie op de goederenmarkt. 

Nog voordat de overheid of de centrale bank kan ingrijpen, treedt er een 
aanbodschok op: een plotselinge stijging van de prijzen van 
geïmporteerde grondstoffen. Hierdoor ontstaat er een nieuw evenwicht 
(P2, Y2). Dit is weergegeven in figuur 2. 

Figuur 2 aanbodschok en de gevolgen voor Hetland 

Door de aanbodschok ontstaat er een situatie van ‘stagflatie’: een 
versterkte recessie in combinatie met inflatie. Het prijspeil stijgt verder 
(van P2 naar P3) doordat de inflatieverwachtingen hoger zijn geworden. 

2p 19 Leg uit hoe hogere inflatieverwachtingen leiden tot een verdere stijging 
van het prijspeil. 

De overheid komt na overleg met de centrale bank met twee maatregelen, 
gericht op het herstel van de economie: 
 verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting.
 verlaging van milieuheffingen voor bedrijven.
In de analyse van de overheid wordt de lange-termijnaanbodcurve als
constant geacht en kijkt men enkel naar de korte termijn.

2p 20 Beargumenteer hoe beide maatregelen leiden tot herstel van de 
economie. Benoem het effect op de relevante lijnen in figuur 2. 
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Opgave 5  Dividendbelasting 

In een euroland belast de overheid in 2019 de winstuitkeringen 
(dividenden) van binnenlandse en buitenlandse beleggers met een tarief 
van 15%. De eerste € 10.000 wordt vrijgesteld van belasting. 

2p 21 Is de dividendbelasting in 2019 een voorbeeld van een degressieve, een 
progressieve of een proportionele belasting? Motiveer je keuze. 

Per 1-1-2020 is minister Hoeksma van Financiën van plan om de 
dividendbelasting af te schaffen. Zij wil daarmee buitenlands kapitaal 
aantrekken. Ze mikt hierbij op de hogere inkomens, die over het algemeen 
relatief meer beleggen in aandelen dan de lagere inkomens.  

Om de gevolgen van Hoeksma’s voorstel op de aandelenmarkt van het 
land te analyseren gebruikt ze het volgende vereenvoudigde model:   

marktmodel van aandeel X 
voor het afschaffen van de 
dividendbelasting  

marktmodel van aandeel X 
na het afschaffen van de 
dividendbelasting 

vergelijking (1) Qv  2K + 9.000 Qv  2K + 9.600 
vergelijking (2) Qa  398K  5.000 Qa  348K  5.000  
Legenda 
Qv  Collectieve vraag naar aandeel X in stuks  
Qa  Collectief aanbod van aandeel X in stuks  
K = Koers per aandeel X in euro’s 

Toelichting: Aandeel X is al jaren in omloop en betreft een 
eigendomsbewijs van een belangrijke multinational. Aandelenkoers K 
wordt beschouwd als een goede indicator voor de algehele 
koersontwikkelingen op de aandelenbeurs in het land. 

2p 22 Verklaar de verandering van de betalingsbereidheid in vergelijking (1) én de 
verandering van de verkoopbereidheid van beleggers in vergelijking (2). 

Minister Hoeksma stelt dat de verwachte koerswinst op de aandelenmarkt 
als gevolg van de afschaffing van de dividendbelasting meer dan 10% is.  

2p 23 Toon met een berekening aan dat de verwachte koerswinst meer dan 10% 
zal zijn.  
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De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot koersstijgingen op de 
aandelenmarkt. Hierdoor zal het consumentenvertrouwen toenemen en 
kunnen uiteindelijk inverdieneffecten optreden. 

2p 24 Leg uit dat bij afschaffing van de dividendbelasting inverdieneffecten 
kunnen optreden. 

Minister Dams van Sociale Zaken is tegen het voorstel van haar collega 
van Financiën. Minister Dams kijkt daarbij naar de volgende tabellen: 

Tabel 1 ontwikkeling arbeidsinkomensquote in het land en in vier 
buurlanden 

2000 2005 2010 2015 2019  
AIQ in eigen land 0,74 0,73 0,71 0,69  0,68  
Gemiddelde AIQ 
in vier 
buurlanden 

0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 

Tabel 2 ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt van de secundaire 
inkomensverdeling in het land 

2000 2005  2010 2015 2019 
0,49 0,52 0,52 0,55 0,56 

Minister Dams beweert onder meer met verwijzing naar bovenstaande 
tabellen het volgende: 
 “Buitenlandse ondernemingen zouden sowieso meer beleggen in ons

land zonder het afschaffen van de dividendbelasting. Een aanwijzing
hiervoor is de structurele ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote.”

 “Ik vind het verwachte gevolg van het afschaffen van de
dividendbelasting op de secundaire inkomensverdeling in het land
hoogst ongewenst.”

Minister Dams schrijft een reactie aan haar collega van Financiën om 
haar twee beweringen voor de volgende kabinetsvergadering alvast uit te 
leggen. 

4p 25 Schrijf de reactie namens minister Dams.  
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Opgave 6  Afvalwater, een schone zaak 

In een gemeente zuivert waterzuiveringsbedrijf Zuiverwater (ZW) 
afvalwater dat door bedrijven in het riool is geloosd. Bedrijven betalen 
voor elke liter afvalwater een heffing van 70 euro per vervuilingseenheid 
(VE). ZW heeft specifieke investeringen gedaan en heeft als 
bedrijfsdoelstelling break-even draaien. 

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om zelf hun afvalwater te zuiveren. Een 
groep van vier grote bedrijven (de G4) die samen op een bedrijventerrein 
zijn gevestigd overweegt een eigen zuiveringsinstallatie te bouwen. De 
G4 brengt ZW hiervan op de hoogte. ZW ziet zijn break-even doelstelling 
in gevaar komen en zal moeten onderhandelen met de G4 om tot een 
oplossing te komen.  

Gebruik bovenstaande tekst en tabellen 1 tot en met 3 op pagina 13 bij 
vraag 26. 
Als ZW een korting op de heffing per VE aanbiedt, kan het verhinderen 
dat de G4 overstapt op een eigen zuiveringsinstallatie. 

2p 26 Bereken hoe hoog de korting op de heffing per VE minimaal moet zijn.  

2p 27 Verklaar dat ZW bij de onderhandelingen te maken heeft met een 
berovingsprobleem. 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten bij de onderhandelingen tussen ZW en 
de G4: 
 De G4 investeert in een eigen gezamenlijke zuiveringsinstallatie.
 De G4 accepteert een korting op de heffing.
Bij beide uitkomsten kunnen de overige bedrijven in de gemeente een
sterkere (financiële) prikkel hebben gekregen om illegaal afvalwater te
lozen.

2p 28 Leg uit dat de overige bedrijven bij beide uitkomsten van de 
onderhandelingen een sterkere prikkel hebben gekregen om illegaal 
afvalwater te lozen. Betrek de bedrijfsdoelstelling van ZW in je antwoord. 
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Gegevensoverzicht casus ZW 

vervuilingseenheid (VE): een gemiddelde dat aangeeft hoe vervuild een 
liter afvalwater is 

formule berekening totaal heffingsbedrag:  
aantal liters afvalwater x vervuilingseenheid x 70 euro 

Tabel 1 klasse-indeling naar vervuilingseenheid 

klasse vervuilingseenheid  klasse  vervuilingseenheid  
0 0  8 0,023 
1 0,001  9 0,036 
2 0,0016 10 0,056 
3 0,0025 11 0,088 
4 0,0039 12 0,14 
5 0,006 13 0,21 
6 0,0094 14 0,33 
7 0,015 15 0,5 

Tabel 2 bedrijfsgegevens afvalwater van de G4 

bedrijf klasse  Aantal liters afvalwater per jaar 
A 8 60.000 
B 7 80.000 
C 11 50.000 
D 10 40.000 

Tabel 3 verwachte kostenfunctie gezamenlijke zuiveringsinstallatie 
van de vier grote bedrijven samen 

TK = 25VEtot + 300.000 TK = totale kosten in euro’s 
VEtot = totaalaantal te verwerken 
vervuilingseenheden per jaar 

Toelichting: Alleen de G4 maken gebruik van deze capaciteit tot 
waterzuivering. Het gezuiverde afvalwater wordt ingedeeld in klasse 0 als 
de bedrijven zelf hun afvalwater zuiveren en lozen. De totale kosten 
worden gedekt door de vier bedrijven naar rato van hoeveelheid 
afvalwater dat wordt aangeleverd. 

einde  
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Examen VWO 

2021 
2 

 
 

economie

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 3
donderdag 8 juli
9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Vrouwenvoetbal 

Vrouwenvoetbal ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat clubs hoge 
salarissen gaan betalen voor topspeelsters. De nationale voetbalbond wil 
voorkomen dat clubs zich in de schulden steken om speelsters aan te 
trekken. Mede daarom eist de bond van de clubs een begrotingsregel: de 
kosten van een jaar mogen niet hoger zijn dan de opbrengsten, op straffe 
van puntenaftrek of zelfs degradatie naar een lagere klasse. De voorzitter 
van de bond stelt dat deze begrotingsregel invloed heeft op de 
marktwaarde van speelsters. 

2p 1 Leg uit hoe de begrotingsregel invloed heeft op de marktwaarde van 
speelsters. 

Voetbalclub VV (Vrouwen Vooruit) heeft een betaald team dat speelt in de 
hoogste divisie. De club heeft als doelstelling om dit jaar kampioen te 
worden en wil een ervaren speelster aantrekken. Tot op heden hebben 
speelsters een vast salaris (variant 1), maar bij het aantrekken van een 
nieuwe speelster overweegt directeur Verheijen ook een variabele variant: 
 Variant 1: een vast salaris van € 30.000 per jaar.
 Variant 2: een vast salaris van € 12.000 per jaar + € 1.100 per

gespeelde wedstrijd.
In de competitie worden 30 wedstrijden gespeeld. De speelsters worden 
vier dagdelen per week op de club verwacht voor trainingen. Zij worden 
daarnaast geacht zelfstandig te trainen om hun conditie op peil te houden 
om wedstrijden te kunnen spelen. De meeste speelsters hebben naast 
inkomsten uit het voetbal nog andere inkomsten.  

Directeur Verheijen verwacht dat er bij het aanbieden van variant 1 eerder 
averechtse selectie kan optreden dan bij variant 2.  

2p 2 Leg de verwachting van directeur Verheijen uit. 

2p 3 Leg uit welke variant directeur Verheijen zal kiezen om moral hazard te 
verminderen. 
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Directeur Verheijen zegt: “De begroting in tabel 1 laat nu een kleine plus 
zien zonder de extra speelster. Als we geen verlies willen lijden en toch 
een extra speelster willen aantrekken, dan zullen de bezoekersaantallen 
omhoog moeten.” 

Tabel 1  Resultatenbegroting 2021 zonder extra speelster (in euro’s) 

kosten opbrengsten 
Vaste salarissen 480.000 Sponsorbijdragen* 466.000 
Overige constante 
kosten* 

216.000 Televisierechten*   80.000 

Totale variabele kosten 
(proportioneel 
afhankelijk van aantal 
bezoekers) 

  18.000 Entreegelden:  
18.000 bezoekers x 
€10* 

180.000 

Winst   12.000 

726.000 726.000
* Deze bedragen worden verondersteld niet te veranderen bij
onderstaande vragen.

2p 4 Bereken met hoeveel procent het bezoekersaantal moet stijgen om break-
even te bereiken, als de nieuwe speelster gecontracteerd wordt met 
beloningsvariant 1. 

Directeur Verheijen ziet graag jeugdspeelsters doorgroeien van het 
jeugdteam naar het betaalde elftal. Hij wil extra investeren in de 
jeugdopleiding door middel van betere faciliteiten en een betere 
begeleiding. Hij voorziet wel een berovingsprobleem. Hij denkt dit 
probleem te kunnen beperken door de volgende maatregel: speelsters die 
voor hun 20ste levensjaar vertrekken bij de club moeten VV een 
vergoeding betalen.  

2p 5 Leg uit hoe de maatregel van directeur Verheijen het berovingsprobleem 
deels kan beperken.  
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Opgave 2  Pensioenleeftijd 

Het pensioen bestaat in een land voor de meeste mensen uit AOW en 
(tegelijkertijd) het aanvullend pensioen. De AOW wordt betaald uit 
premies die onderdeel zijn van de inkomensheffing, en is bestemd voor 
iedere ingezetene, ongeacht of men heeft gewerkt. Het aanvullend 
pensioen wordt gefinancierd volgens het kapitaaldekkingsstelsel. De 
betaalbaarheid van de pensioenen is onder druk komen te staan door 
onderstaande demografische ontwikkelingen: 

 A: de laatste jaren is het aantal gepensioneerden toegenomen, terwijl
de werkzame beroepsbevolking constant is gebleven. 

 B: de levensverwachting in dit land neemt toe.

Een econoom stelt dat bij de aanvullende pensioenen slechts één van 
deze twee ontwikkelingen tot financieringsproblemen leidt. 

2p 6 Leg voor beide ontwikkelingen uit of deze tot financieringsproblemen 
leiden bij de aanvullende pensioenen.  

Om de betaalbaarheid van de AOW te verbeteren is enige tijd geleden de 
AOW gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting: voor elk jaar dat 
de gemiddelde levensverwachting stijgt, wordt de AOW-leeftijd met acht 
maanden verhoogd.  

Een politicus wil deze koppeling in 2022 afschaffen en bovendien de 
pensioenleeftijd verlagen. De econoom verwacht dat het overheidssaldo 
zal verslechteren door deze maatregel. 

2p 7 Geef twee oorzaken waarom het verlagen van de pensioenleeftijd kan 
leiden tot een verslechtering van het overheidssaldo. 
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Figuur 1  Factoren die de hoogte van de premie van het aanvullend  
pensioen bepalen 

De econoom legt de voordelen van de koppeling uit: “De koppeling van de 
AOW-leeftijd aan de levensverwachting kan leiden tot een verlaging van 
de premie voor het aanvullend pensioen.” Op basis van figuur 1 geeft de 
econoom daarvoor drie verklaringen.  

2p 8 Geef op basis van figuur 1 de drie verklaringen waarom de premie voor 
het aanvullend pensioen kan worden verlaagd.  

De econoom vreest dat wanneer er geen extra maatregelen worden 
genomen, de premies voor het aanvullend pensioen en de AOW moeten 
worden verhoogd om de pensioenen betaalbaar te houden. De export kan 
hierdoor onder druk komen te staan. 

2p 9 Leg de vrees van de econoom uit. 

De politicus vindt een verhoging van de AOW-leeftijd acceptabel als daar 
tegenover staat dat de uitkeringen welvaartsvast worden zonder 
premieverhoging. De politicus beweert: “Als door de verhoging van de 
AOW-leeftijd de verhouding tussen de AOW-gerechtigden en de 
werkenden gelijk kan blijven, dan kan de AOW welvaartsvast worden 
zonder lastenverzwaring voor de werkenden (premieplichtigen).”  

Premiepercentage AOW=   
  

Totaal bedrag AOW uitkeringen
Totaal bruto inkomen premieplichtigen




 100%

2p 10 Leg de bewering uit met behulp van de formule.  

te verwachten 
beleggingsopbrengst 

aantal maanden dat 
premie wordt betaald 

aantal maanden 
dat uitkeringen 
worden ontvangen 

hoogte van de 
pensioenuitkering 

Premiehoogte 

a 

d c 

b 
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Opgave 3  Een CO2-taks 

In 2015 ondertekende de Nederlandse overheid het klimaatverdrag van 
Parijs waarin internationaal werd afgesproken om maatregelen te nemen 
om de uitstoot van CO2 door bedrijven en gezinnen sterk te beperken. De 
Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt in dit kader de gevolgen van een 
belasting op CO2-uitstoot, de CO2-taks. Als Nederland een CO2-taks 
invoert en de andere landen niet, zal de kostprijs bij Nederlandse 
bedrijven stijgen. Dit zal leiden tot een verslechtering van de 
internationale concurrentiepositie. Hierdoor kan het zogenoemde CO2-lek 
ontstaan: in Nederland daalt de uitstoot van CO2 maar de totale mondiale 
uitstoot daalt niet.  

2p 11 Geef een verklaring voor het ontstaan van het CO2-lek. 

Een DNB-econoom stelt (gegeven de beschreven context) dat de  
CO2-taks juist bij de exportbedrijven een grote rol kan spelen bij het 
terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot. 

2p 12 Leg de stelling van de DNB-econoom uit. 

Uit doorrekening van de rekenmodellen blijkt dat door een CO2-taks van 
50 euro per ton CO2 de kostprijs van Nederlandse exportproducten 
gemiddeld zal stijgen met 1,2%. Deze CO2-taks heeft ook een effect op 
het buitenlandse prijspeil.  

2p 13 Verklaar dat een Nederlandse CO2-taks ook effect heeft op het prijspeil in 
het buitenland. 

DNB schrijft dat de gevoeligheid voor internationale concurrentie per 
sector verschilt. Een indicatie voor deze concurrentiegevoeligheid is het 
niveau van openheid van een bedrijfstak zoals te zien is in figuur 1. 

Figuur 1  Openheid van Nederlandse bedrijfstakken

Som van import en export in procenten van bruto toegevoegde waarde, 2016 
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De DNB-econoom stelt op basis van figuur 1 dat de invoering van een 
CO2-taks een sterker negatief effect heeft op de winstgevendheid van de 
chemiesector dan op de winstgevendheid van de bouwsector.  

2p 14 Onderbouw deze stelling op basis van figuur 1.  

In een vraag- en aanbodmodel van de chemische sector berekent de 
DNB-econoom het effect van de CO2-taks van 2,5% op de 
evenwichtsprijs. Hieruit blijkt dat, gegeven een prijselasticiteit van de 
vraag van -2, de gevraagde hoeveelheid zal dalen met 4,3%. De DNB-
econoom beweert dat meer dan driekwart van de CO2-taks uiteindelijk zal 
worden doorberekend aan de consument.   

2p 15 Toon met een berekening aan of de bewering van de DNB-econoom juist 
is. 

De DNB-econoom simuleert de effecten van de CO2-taks op de 
Nederlandse economie in een model. In tabel 1 zijn drie bestemmingen 
opgenomen van de opbrengsten van de CO2-taks van de overheid. 

Tabel 1  Macro-economische effecten van CO2-taks 

Toelichting: getallen zijn cumulatieve effecten in procenten na vijf jaar 

De DNB-econoom concludeert dat de overheid die bestemming moet 
kiezen waarbij de macro-economische effecten per saldo het minst 
negatief uitpakken.  

1p 16 Leg uit welke bestemming leidt tot de minst negatieve macro-
economische effecten. 

bruto binnenlands product (% mutatie)

bestemming van extra belastinginkomsten
verbetering
begrotings-

saldo

verlaging
inkomsten-
belasting

verlaging
winst-

belasting

reëel beschikbaar huishoudinkomen (% mutatie)
particuliere consumptie (% mutatie)
bedrijfsinvesteringen (% mutatie)
uitvoer goederen en diensten (% mutatie)
werkloosheid (% beroepsbevolking)
begrotingssaldo (% bbp)

-0,9
-2,5
-2,1
-2,0
-0,5
0,6
0,6

0,5
1,8
2,2

-0,5
-0,5
-0,4
0,3

-0,4
-1,9
-1,6
3,4

-0,1
0,3

-0,4
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Opgave 4  Gezonde zorg 

Ziekenhuiszorg wordt in Nederland aangeboden door meer dan 300 
ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn zelfstandige, particuliere organisaties. 
Zorgverzekeraars sluiten contracten met ziekenhuizen over de prijs en de 
hoeveelheid zorg die wordt geboden aan de vragers naar zorg (de 
verzekerden). De vier grootste zorgverzekeraars hebben samen 80% van 
de zorgverzekeringsmarkt in handen.  

Een redactrice van een economisch magazine schrijft een artikel over 
specialisatie van behandelingen bij ziekenhuizen. Ze richt zich op een 
bepaalde behandeling waarin patiënten uit een regio alleen terecht 
kunnen bij één ziekenhuis. Voor 2021 onderhandelen de vier grootste 
zorgverzekeraars gezamenlijk met het ziekenhuis over een contract. De 
gezamenlijke zorgverzekeraars stellen een prijs van € 1.000 per 
behandeling voor. Het ziekenhuis vindt dat onacceptabel, omdat er dan 
verlies wordt geleden op deze behandeling. Het ziekenhuis dreigt het 
aantal behandelingen te beperken. Hierdoor zullen de wachtlijsten langer 
worden. 

Voor deze behandeling geldt in 2021 de volgende kostenfunctie:  
TK = 101Q² – 10Q + 3.500 
TK = totale kosten per dag in euro’s  
Q = aantal behandelingen per dag 

2p 17 Bereken het aantal behandelingen per dag waarbij het verlies minimaal is 
bij een prijs van € 1.000 per behandeling. 

Het ziekenhuis komt met een voorstel aan de zorgverzekeraars. De prijs 
van deze behandeling wordt zodanig vastgesteld dat de winst 15% van de 
omzet van deze behandeling bedraagt. Voor de overige zorg gaat het 
ziekenhuis akkoord met een lagere prijs. 
De zorgverzekeraars gaan akkoord met dit voorstel en stellen twee 
voorwaarden voor de hogere prijs van deze behandeling:  
 Het aantal behandelingen moet worden uitgebreid naar 10 per dag.
 Het ziekenhuis moet deze behandelmethode innoveren. Als gevolg

van deze specifieke investering zullen de constante (vaste) kosten van
deze behandeling stijgen met 20%.

2p 18 Bereken de prijs van deze behandeling als het ziekenhuis akkoord gaat 
met de voorwaarden van de zorgverzekeraars. 
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De redactrice schrijft: “Ik verwacht dat als het ziekenhuis akkoord gaat 
met de voorwaarden voor alleen het aankomende jaar, dat de 
zorgverzekeraars na 2021 mogelijk een lagere prijs per behandeling 
afdwingen door te dreigen een ander ziekenhuis in de regio te benaderen 
om in de toekomst deze behandeling uit te voeren. Het ziekenhuis zal een 
meerjarig contract moeten eisen.” 

2p 19 Leg uit dat het ziekenhuis een meerjarig contract moet eisen om een 
berovingsprobleem te vermijden. 

In haar artikel beschrijft de redactrice dat de overheidsdoelstelling van 
betaalbare zorg met deze onderhandelingssituatie het best wordt gediend. 
De redactrice concludeert: “De prijsstijging van deze behandelmethode 
zou hoger zijn geweest als: 
– de zorgverzekeraars geen marktleider zouden zijn op de

oligopolistische markt van de zorgverzekeringen.
– er meerdere ziekenhuizen zouden zijn die de behandeling kunnen en

willen uitvoeren.”
2p 20 Leg beide argumenten van de conclusie van de redactrice uit.  
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Opgave 5  Maatregelen die werken 

In een land is sprake van vergrijzing en een dalende arbeidsdeelname. 
Veel jongeren besluiten pas later te gaan werken en veel ouderen kiezen 
nog altijd voor een vervroegd pensioen. Dit is voor de overheid aanleiding 
om een onderzoek uit te laten voeren naar de ontwikkeling van de 
omvang van de beroepsgeschikte bevolking (bevolking tussen 15 en 70 
jaar) en de arbeidsdeelname. De overheid wil aan de hand van het 
onderzoek haar beleid aanpassen. Figuur 1 is afkomstig uit het 
onderzoek. 

Figuur 1  Prognose ontwikkelingen 2020-2045 

Arbeidsdeelname =   
 

Beroepsbevolking in personen
Beroepsgeschikte bevolking

 100%

2p 21 Bereken hoeveel procent de beroepsbevolking naar verwachting krimpt in 
de periode 2020 tot 2040. 

In het onderzoek staan twee beweringen over de economische gevolgen 
van de ontwikkeling van de arbeidsdeelname van 2020 tot 2040:  
1 “De ontwikkeling van de arbeidsdeelname in figuur 1 kan op termijn 

leiden tot loonkosteninflatie.  
2 Zonder groei van de arbeidsproductiviteit kan de loonkostenstijging, 

vanwege het open karakter van de economie, een negatief effect 
hebben op de economische groei van het land.” 

3p 22 Verklaar beide beweringen van het onderzoek. 
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Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de arbeidsdeelname vooral daalt bij 
jongeren (18 tot 25 jaar). Econoom Van de Ven kijkt hierbij specifiek naar 
de hoogopgeleide jongeren die later toetreden tot de arbeidsmarkt. Zij 
vindt deze ontwikkeling zorgwekkend en voorziet nog meer problemen: 
“De dalende arbeidsdeelname van de hoogopgeleide jongeren zorgt voor 
een stijging van de lonen voor hoogopgeleiden. Hierdoor kan het aanbod 
van arbeid van de oudere hoogopgeleiden (de groep met een leeftijd 
tussen de 55 en 70 jaar) nu en over 40 jaar ook dalen.”   

2p 23 Geef twee verschillende verklaringen waarom het arbeidsaanbod van de 
oudste groep hoogopgeleiden nu en over 40 jaar zal dalen. 

Volgens de econoom moet de arbeidsdeelname van zowel de jongere als 
de oudere hoogopgeleiden omhoog om op de middellange termijn te 
kunnen voldoen aan de vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten. In het 
onderzoeksrapport staat de volgende maatregel: “De pensioenuitkering, 
die gefinancierd wordt via het kapitaaldekkingsstelsel, begint niet langer 
voor iedereen bij 70 jaar, maar nadat men 45 jaar heeft gewerkt.” 

2p 24 Verklaar hoe deze maatregel een positief effect kan hebben op de 
arbeidsdeelname van zowel de jongere als de oudere hoogopgeleiden.  

Door deze maatregel zal de arbeidsdeelname van de hoogopgeleiden 
toenemen. De econoom vindt echter dat in het rapport geen rekening is 
gehouden met het optreden van andere gevolgen. Ze verwacht een 
positief gevolg voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel en een 
mogelijk negatief gevolg voor de gemiddelde arbeidsproductiviteit.     

2p 25 Leg de verwachting van de econoom uit. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6  De Afrikaanse euro-variant 

Veertien West- en Centraal-Afrikaanse landen (de CFA-landen) vormen 
samen een monetaire unie. Ze hebben afgesproken een 
gemeenschappelijke munteenheid te gebruiken: de CFA-frank. In de 
onderlinge handel wordt met deze CFA-frank betaald. De CFA-landen 
handelen ook buiten de muntunie: ongeveer 20% van de export van de 
CFA-landen gaat naar de Verenigde Staten (VS).  

Een journaliste schrijft hierover: “Ondanks de lage inflatie in de 
CFA-landen is er sprake van een groeiend tekort op de gezamenlijke 
lopende rekening van de CFA-landen met de VS. Dit heeft echter niet 
geleid tot een depreciatie van de CFA-frank ten opzichte van de dollar. In 
tegendeel, de CFA-frank is geapprecieerd ten opzichte van de dollar.” 

2p 26 Geef de oorzaak van de appreciatie van de CFA-frank ten opzichte van de 
dollar. 

De journaliste schrijft dat de CFA-overheden in overleg met de centrale 
bank hun beleid van de afgelopen jaren gericht hebben op het laag 
houden van de inflatie bij een relatief hoge nominale rente. Dit heeft 
geleid tot zowel een positief effect als een negatief effect op de totale 
investeringen in de CFA-landen.   

2p 27 Leg uit waarom het beleid van de centrale bank de totale investeringen in 
de CFA-landen zowel positief als negatief heeft beïnvloed. 

De centrale bank van de CFA-landen wil de economische groei 
stimuleren. De journaliste beweert: “De centrale bank zal de eigen munt 
depreciëren door direct te interveniëren op de valutamarkt. Hierdoor zal 
de omvang van de valutareserve veranderen.”  

2p 28 Leg uit hoe de centrale bank intervenieert op de valutamarkt en welk 
gevolg dit heeft voor de omvang van de valutareserve. 

Ondanks het voeren van begrotingsbeleid en monetair beleid blijft er een 
tekort op de gezamenlijke lopende rekening van de CFA-landen. De 
overheden van de CFA-landen willen door middel van importheffingen op 
buitenlandse goederen het tekort op de gezamenlijke lopende rekening op 
korte termijn verminderen. De journaliste schrijft dat hierdoor het saldo 
lopende rekening op langere termijn juist kan verslechteren. 

2p 29 Leg uit hoe de overheden van de CFA-landen via de importheffing het 
tekort op de lopende rekening op korte termijn kunnen verminderen en 
tevens op langere termijn juist kunnen vergroten.  

einde  
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Opgave 1 Rek in het arbeidsaanbod 

 
In de periode 2010 tot en met 2014 groeide het reële bruto binnenlands 
product (bbp) in de VS en daarmee de vraag naar arbeid. De 
werkloosheid daalde in deze periode van 9,8% naar 5,7% van de 
beroepsbevolking. De daling van de werkloosheid zou volgens de 
economen hebben moeten leiden tot hogere lonen en daarmee tot inflatie. 
Opvallend is echter dat in dezelfde periode de stijging van de lonen en de 
inflatie beperkt bleef. 
 
Econome Janets stelt: “De combinatie van lage werkloosheid en lage 
inflatie werd mede veroorzaakt doordat het arbeidsaanbod sterker is gaan 
reageren op een stijging van de lonen. Als gevolg hiervan is de inflatie 
minder hoog dan verwacht.” 

2p 1 Verklaar de stelling van Janets. 
 
De loonelasticiteit van het arbeidsaanbod blijkt in de periode 2010-2014 
iets hoger te zijn geweest dan in de periode 2005-2009. 
Voor de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod geldt de volgende formule: 

ELA  
  

  

procentuele verandering arbeidsaanbod

procentuele verandering loon
  

 
Tabel 1 arbeidsmarktgegevens in de VS 

 beroeps-
bevolking* 

werkgelegenheid* werkloosheid* werkloosheids
percentage  

1-1-2010 153.484 138.438 15.046 9,8 

1-1-2015 157.180 148.201   8.979 5,7 

* x 1.000 arbeidsjaren 
 
Tabel 2 procentuele groei van het gemiddelde loon in de VS 

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 

jaarlijkse groei 2,36 3,13 3,12 1,28 3,55 

 
2p 2 Bereken de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod in de periode 

aanvang 2010 tot en met einde 2014. 
 
Janets verwacht dat in de periode vanaf 2015 de groei van het 
arbeidsaanbod zal afnemen. Bij aanhoudende groei van het reële bbp kan 
volgens haar de inflatie dan weer hoger uitvallen dan wenselijk. Het lijkt 
haar raadzaam dat de rente wordt verhoogd, omdat daarmee op termijn 
de groei van het bbp kan worden beperkt: “Een renteverhoging heeft via 
de kapitaalrekening van de betalingsbalans effect op de wisselkoers van 
de US dollar, en daarmee op de lopende rekening. Dit kan leiden tot de 
gewenste afname van de groei van het bbp.” 
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4p 3 Leg uit dat verhoging van de rente in de VS via de kapitaalrekening de 
wisselkoers van de US dollar beïnvloedt, en daarmee via de lopende 
rekening de groei van het bbp in de VS kan beperken. 
 
Econoom Kurt Paulman meent dat de daling van de groei van het 
arbeidsaanbod niet tot veel meer inflatie hoeft te leiden. Paulman stelt: 
“Het feit dat in de periode 2010 tot en met 2014 de inflatie jaarlijks lager 
uitviel dan de groei van het gemiddelde loon, kan namelijk ook verklaard 
worden uit de stijging van de arbeidsproductiviteit.”  

2p 4 Verklaar de stelling van Paulman. 
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Opgave 2 Als het geld niet wil rollen 

 
De economie van een land is als gevolg van een crisis in het bankwezen 
terechtgekomen in een langdurige laagconjunctuur met een inflatie dicht 
bij nul procent. Een econoom maakt een analyse waarbij hij een 
verklaring wil geven voor het uitblijven van economisch herstel. Hij wijst  
op een tweetal zaken die van belang zijn voor het begrijpen van de 
economische situatie: 
 De Centrale Bank (CB) bepaalt via haar beleidsrente de marktrente. 

De gewenste marktrente hangt af van de verwachte inflatie. De CB 
streeft naar een inflatie van twee procent en zou in de huidige situatie 
voor een negatieve beleidsrente willen kiezen. Met het oog op de zero 
lower bound is de huidige beleidsrente op nul procent gesteld. 

 Schulden van huishoudens zijn sinds de crisis sterk toegenomen als 
gevolg van werkloosheid. 

 
2p 5 Leg uit waarom de CB een beleidsrente onder nul procent zou moeten 

vaststellen om haar inflatiedoelstelling te bereiken. 
 
De econoom concludeert dat de geaggregeerde vraag nauwelijks stijgt als 
het prijspeil daalt. Dat is het resultaat van een aantal verbanden die deels 
tegen elkaar inwerken. 
De econoom illustreert deze verbanden in figuur 1. 
 
Figuur 1 verbanden tussen prijspeil en geaggregeerde vraag 
 

 
 

2p 6 Leg uit dat het verband tussen het prijspeil en de geaggregeerde vraag 
via de financiële bezittingen negatief is. 
 

2p 7 Leg uit dat het verband tussen het prijspeil en de geaggregeerde vraag 
via de reële rente positief is.  
 

2p 8 Leg uit dat het verband tussen het prijspeil en de geaggregeerde vraag 
via de schulden positief is. 
 

prijspeil

financiële bezittingen

reële rente

schulden

geaggregeerde
vraag
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De econoom maakt in zijn verdere analyse van de te verwachten 
economische ontwikkelingen gebruik van figuur 2, met de geaggregeerde 
vraag- en aanbodlijnen voor de korte en lange termijn. 
 
Figuur 2  geaggregeerde vraag en aanbod, korte- en lange termijn 
 

 
GV   geaggregeerde vraag 
GAlt  geaggregeerd aanbod op de lange termijn 

GAkt  geaggregeerd aanbod op de korte termijn 
 
De econoom licht toe dat de GAlt-lijn de productiecapaciteit van het land 
weergeeft. De GAkt-lijn wordt bepaald door de omvang van de feitelijke 
productie, gegeven de ervaring dat er op korte termijn sprake is van 
starheid van lonen en prijzen.  
 

1p 9 Leg uit dat uit figuur 2 is af te leiden dat de economie zich nu in een 
laagconjunctuur bevindt. 
 

prijspeil

reëel bbp

GV GAlt

GAkt
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Opgave 3 Markt voor hoger onderwijs 

 
In een land binnen de eurozone zijn twee private instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs actief: business school A (BSA) en business school B 
(BSB). Daarnaast bestaan er publieke instellingen voor hoger onderwijs, 
gefinancierd door de overheid. Studenten aan de publieke 
onderwijsinstellingen hoeven vooralsnog geen lesgeld of collegegeld te 
betalen en de studieduur is onbeperkt. BSA en BSB streven elk op korte 
termijn naar een zo groot mogelijke omzet. Voor het lopende collegejaar 
is het collegegeld van BSA € 15.000 en van BSB € 20.000 per student.  
De directies gaan uit van de volgende functies: 
 Qva  0,2 Pa  0,1 Pb   0,05 Po  4.500  
 Qvb  0,25 Pa  0,3 Pb   0,04 Po  8.000  
 
Qva  aantal studenten van BSA 
Qvb  aantal studenten van BSB  
Pa  collegegeld per jaar van BSA  
Pb  collegegeld per jaar van BSB  
Po  collegegeld publieke onderwijsinstellingen (vooralsnog: Po  nul) 
 
BSA en BSB hebben geen andere inkomsten dan collegegeld. 
 

2p 10 Ondervinden de private onderwijsinstellingen de sterkste concurrentie van 
elkaar of juist van de publieke onderwijsinstellingen? Licht het antwoord 
toe aan de hand van de relevante coëfficiënten in beide functies.  
 

2p 11 Bereken met behulp van bovenstaande vergelijking de bovengrens van de 
betalingsbereidheid die een student kan tonen voor een opleiding aan 
BSA, gegeven de beschikbare alternatieven.  
 
Voor het komende collegejaar overwegen de directies van BSA en BSB 
onafhankelijk van elkaar om de collegegelden te verhogen met 10%. Op 
basis van bovenstaande functies is onderstaande pay-off matrix 
opgesteld.  
 
Matrix 1  procentuele veranderingen van de totale opbrengsten aan 
   collegegelden ten opzichte van de huidige situatie 
 

 BSB houdt 
collegegeld gelijk  

BSB verhoogt 
collegegeld met 10%

BSA houdt collegegeld gelijk (0, 0) (5,71, 1,48) 

BSA verhoogt collegegeld  
met 10% 

(0,57, 6,52) (6,86, 5,70) 

 
2p 12 Geef de berekening van de waarde van 0,57% linksonder in de matrix op 

basis van de beide gegeven functies. 
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3p 13 Beargumenteer wat op basis van de pay-off matrix zal gebeuren met het 
verschil in collegegeld tussen BSA en BSB. 
 
De minister van Onderwijs overweegt collegegeld in te voeren voor 
studenten aan publieke instellingen voor hoger onderwijs. Hij stelt:  
 “De huidige financiering van het publieke onderwijs is een vorm van 

verplichte solidariteit binnen de samenleving.  
 Aangezien bij publieke onderwijsinstellingen nu nog geen collegegeld 

hoeft te worden betaald kan daar bij studenten moral hazard optreden.  
 Hierdoor kan het draagvlak voor deze solidariteit worden aangetast.” 
 

3p 14 Verklaar de drie onderdelen van de stelling van de minister. 
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Opgave 4 Protectie een lapmiddel? 

 
De overheid van het ontwikkelingsland Pesthan gebruikte van 1995 tot 
2015 het infant industry argument om de importen te beperken. Zij 
verhoogde daartoe de importheffingen en stelde importquota in.  
De nationale munt, de pesto, is vrij inwisselbaar. 
 

1p 15 Leg uit dat importheffingen de vraag naar importen kunnen beperken. 
 

2p 16 Leg uit dat beperking van de importen binnenlandse bedrijven in Pesthan 
de kans geeft om na verloop van tijd beter te kunnen concurreren op de 
wereldmarkt. 
 
In 2015 krijgt het Economisch Adviesorgaan (EA) van de nieuwe regering 
de opdracht om te onderzoeken of vermindering van de belemmeringen 
op importen mogelijk gunstig kan zijn voor gezinnen en bedrijven in het 
land. Het EA presenteert informatie van Pesthan in tabel 1 en van 
vergelijkbare ontwikkelingslanden in grafiek 1 en 2. 
 
Tabel 1 macro-economische waarden van Pesthan in miljard pesto 

  1995 2015 

C particuliere consumptie  120   140  

Ibruto bruto-bedrijfsinvesteringen  12,5  15  

Obruto bruto-overheidsbestedingen  56   57 

E exportwaarde goederen en diensten 18  22,5  

M importwaarde goederen en diensten 20    25  

 
Een indicator voor de openheid van de economie wat betreft de 
internationale handel is de internationale handelsquote, berekend volgens 
onderstaande formule. In het jaar 1995 bedroeg deze 0,20. 
 

 internationale handelsquote  
egd mgd

bbp


  

 waarbij:  egd  exportwaarde goederen en diensten 
mgd  importwaarde goederen en diensten 
bbp  bruto binnenlands product 

 
2p 17 Bepaal met een berekening of de internationale handelsquote van 

Pesthan in 2015 is toe- of afgenomen ten opzichte van 1995. 
 
Het EA stelt: “De stijging van de exportwaarde van goederen en diensten 
is niet alleen een gevolg van het protectionistische beleid, gericht op 
versterking van opkomende bedrijven. Het kan ook zijn veroorzaakt door 
een waardeverandering van de pesto. Deze waardeverandering kan ook 
hebben bijgedragen aan de stijging van het binnenlandse prijsniveau.” 
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2p 18 Leg uitsluitend met behulp van informatie uit tabel 1 uit dat de stijging van 
de exportwaarde in de periode 1995-2015 veroorzaakt zou kunnen zijn 
door een waardeverandering van de pesto.  
 

1p 19 Leg uit dat het prijsniveau in Pesthan kan zijn toegenomen als gevolg van 
depreciatie van de pesto. 
 
Grafiek 1 verandering internationale handelsquote en bbp bij 

vergelijkbare ontwikkelingslanden 

 
 
Grafiek 2 verandering internationale handelsquote en Gini-

coëfficiënt bij vergelijkbare ontwikkelingslanden 

 
 
Op basis van de informatie in grafieken 1 en 2 adviseert het EA om meer 
vrijhandel toe te laten. Het EA stelt dat hierdoor: 
i.  de arbeidsmarkt verkrapt zodat de lonen in het land verder kunnen 

stijgen en 
ii. de inkomensverdeling gelijker wordt. 
 

3p 20 Licht het advies van het EA toe. Besteed aandacht aan onderdelen i. en ii. 
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Opgave 5 Wie krijgt de opslag? 

 
Twee bedrijven, Westeropslag (WOP) en Oostbox (OBX), verhuren 
containeropslagruimte aan particulieren in een land. Er is sprake van een 
heterogeen duopolie. Het land bestaat uit de regio’s Oost en West. De 
afzet van de bedrijven wordt gemeten naar het aantal vierkante meter 
opslagruimte dat ze verhuren. OBX realiseert zestig procent van de totale 
eigen afzet in regio Oost, WOP 60% van de totale eigen afzet in regio 
West. 
 
Met het oog op stijging van de kosten overweegt WOP om de verkoopprijs 
met tien procent te verhogen. WOP gaat ervan uit dat ook OBX een 
dergelijke stap overweegt. WOP onderzoekt de marktverhoudingen en de 
effecten op de omzet van een verandering van de prijs (matrix 1). In de 
uitgangssituatie verhuurt WOP 36.500 m2 opslagruimte. 
 
Matrix 1 prijscombinaties en verwachte omzet ( 1.000 euro’s) 
 

  OBX 

 P*  5,30 5,83 

WOP 5 182,5; 146,3 195,8; 136,2

5,50 173,3; 156,9 187,8; 147,9

* prijzen per m2 opslagruimte 
 

1p 21 Bereken het marktaandeel van WOP, gemeten in afzet, in de uitgangs-
situatie. 
 
WOP stelt aan OBX voor om een prijsafspraak te maken waarbij beide de 
prijs verhogen met 10%. OBX doet een tegenvoorstel om per regio een 
prijsafspraak te maken. OBX zou in regio West de prijs verhogen met 
100% waardoor WOP hier als monopolist kan optreden. Door eenzelfde 
prijsverhoging van WOP in regio Oost zal OBX daar ook geen 
concurrentie meer ondervinden. 
 
WOP wil alleen akkoord gaan met het voorstel van OBX als de verwachte 
totale omzet van WOP daarbij minstens gelijk is aan die bij het eigen 
voorstel. Een medewerker van WOP stelt op basis van een analyse: “Om 
bij het voorstel van OBX eenzelfde omzet te behalen als bij ons eigen 
voorstel, zal WOP een prijs per vierkante meter moeten rekenen van 
6 euro. Er is dan van uitgegaan dat de totale afzet in regio West hierbij 
daalt met 5% ten opzichte van de uitgangssituatie.” 
 

2p 22 Laat met een berekening zien dat, gegeven de genoemde daling van de 
afzet in regio West, WOP bij het voorstel van OBX een prijs van 6 euro 
moet rekenen om eenzelfde omzet te behalen als bij het eigen voorstel. 
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Uiteindelijk gaat WOP akkoord met het voorstel van OBX. Na enige tijd 
krijgt de landelijke mededingingsautoriteit (LMA) echter het vermoeden 
van het bestaan van het kartel en start een onderzoek. De ervaring leert 
dat de LMA in drie van de vier keer dat ze een onderzoek uitvoert, zonder 
voorafgaande melding een kartelafspraak kan aantonen. De website van 
de LMA vermeldt de boeteregeling voor het deelnemen aan kartels: 
 

 Als de LMA in staat is het kartel aan te tonen, krijgt elk 
deelnemend bedrijf dat niet heeft gemeld een boete gelijk 
aan vier keer de extra omzet als gevolg van het kartel. 

 Een bedrijf kan ook zelf een kartelafspraak melden. Een 
bedrijf dat dit als eerste doet, krijgt geen boete opgelegd.  

 Ieder volgend deelnemend bedrijf dat een melding maakt 
voordat de LMA het kartel heeft aangetoond, krijgt een 
boete gelijk aan de extra omzet als gevolg van het kartel. 

 
Op basis van deze boeteregeling tekent een directielid van WOP 
onderstaande spelboom. Zij realiseert zich dat OBX een gelijksoortige 
spelboom kan opstellen, waarin geldt dat OBX als eerste zijn keuze 
bepaalt. 
 
Figuur 1 spelboom met verwachte waarden van boetes als 

percentage van de extra omzet 
 

 
 

2p 23 Verklaar de uitkomst van de spelsituatie waarbij beide bedrijven ervoor 
kiezen om niet te melden. 
 
De directrice van WOP stelt: “Gegeven het Nash-evenwicht in de 
spelboom, stel ik voor om zo snel mogelijk te melden. Anders is straks de 
stijging van onze omzet geheel tenietgedaan door de boete van de LMA.” 

2p 24 Leg de gedachtegang van de directrice uit. 
 
 

WOP

OBX

OBX

0; 100

400, 0

0, 400

300 ; 300

melden

niet
melden

melden
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euro’s a 4 miljoen

b 0,6 miljoen

c
betreden

arbeidsmarkt
pensionering overlijden

bruto-verdienpotentieel

financieel vermogen

Opgave 6 Een welverdiende oude dag 
 
In een land bestaat een oudedagsvoorziening, gebaseerd op het 
omslagstelsel. Er is geen verplichte eigen pensioenopbouw. Een politicus 
pleit voor een verlaging van de bestaande uitkering. Een econoom 
onderzoekt de gevolgen van dit plan. Hij schetst daartoe een modelmatige 
weergave van de financiële positie van een werknemer tijdens diens 
werkzame periode en in de periode daarna (zie figuur 1). De econoom 
stelt het bruto-verdienpotentieel van een werknemer gelijk aan het totale 
arbeidsinkomen dat deze vanaf een bepaald moment nog zal verwerven 
tot aan diens pensionering. In figuur 1 schetst de econoom ook het 
verloop van het financieel vermogen van een werknemer, vanaf het 
betreden van de arbeidsmarkt tot het overlijden. Voor opbouw van dit 
financieel vermogen wordt een deel van het bruto-verdienpotentieel 
bestemd. 
 
Figuur 1 model van de levensloop van een werknemer 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De uitgangspunten van de econoom bij het model zijn: 
 De inflatie en de rente bedragen beide 0%. 
 Het loonpeil blijft onveranderd. 
 Heffingen op het inkomen (inclusief premies voor de 

oudedagsvoorziening) bedragen steeds 30% van het inkomen.  
 Na pensionering wordt geen inkomen meer verdiend. 
 
De econoom licht toe dat de punten a en c in dit model ook hoger of lager 
getekend zouden kunnen worden. Het financieel vermogen zou bij het 
betreden van de arbeidsmarkt negatief kunnen zijn, gekoppeld aan een 
hoger verdienpotentieel. 

2p 25 Geef een verklaring voor de beschreven koppeling. 
 
 
 

  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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De positie van punt b wordt onder andere bepaald door de tijdsvoorkeur 
van een werknemer gedurende diens werkzame leven. 

1p 26 Zal bij een toename van de tijdsvoorkeur gedurende het werkzame leven 
punt b hoger of lager komen te liggen? Licht het antwoord toe. 
 
De econoom gaat er in figuur 1 van uit dat een vast deel van het inkomen 
wordt geconsumeerd. 

2p 27 Bereken welk percentage van het bruto-inkomen wordt geconsumeerd in 
de periode vóór de pensionering.  
 
De econoom meent dat door verlaging van de uitkering van de 
oudedagsvoorziening figuur 1 zal veranderen. Hij beweert dat als wordt 
uitgegaan van een lagere uitkering punt b hoger zal komen te liggen. 

2p 28 Ondersteun de bewering van de econoom met een argument dat 
betrekking heeft op bestedingsmogelijkheden vóór de pensionering en 
een argument betreffende bestedingsmogelijkheden ná de pensionering. 
 
De politicus pleit ervoor dat werknemers zelf via beleggingen een 
aanvullende oudedagsvoorziening regelen. Een beleggingsadviseur stelt 
dat in dat geval jonge werknemers vooral zouden moeten kiezen voor het 
hoge rendement van aandelen, ondanks het relatief hoge koersrisico. 
Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt gaat volgens hem dit risico 
zwaarder wegen en hij raadt de dan inmiddels oudere werknemers aan 
om gaandeweg over te stappen op obligaties, of zelfs om een deel van 
het vermogen op een betaalrekening te houden. 

3p 29 Verklaar dit verschil in advies aan jongere en oudere werknemers. 
 

einde  
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Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
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Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
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Opgave 1  Rookremmers 

Roken veroorzaakt veel ziekten die gelden als een economische last voor 
de samenleving. Veel overheden voeren daarom een antirookbeleid. Een 
onderzoeker heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
van roken verricht voor een land. Hij beschouwt rook-gerelateerde 
zorgkosten en productiviteitsverliezen als maatschappelijke kosten. 

2p 1 Leg uit waarom de gegeven voorbeelden van maatschappelijke kosten als 
negatieve externe effecten van roken worden gezien.  

De overheid van het land heeft sigaretten belast met € 2,50 accijns per 
pakje. De onderzoeker heeft berekend dat  ̶  zonder verder ontmoedigend 
beleid  ̶  de maatschappelijke kosten de baten zullen blijven overtreffen. 
Hij presenteert in tabel 1 scenario’s van antirookbeleid. Hieruit blijkt dat 
de verhoging van de accijns met nog eens € 2, eventueel in combinatie 
met aanvullende maatregelen, de negatieve balans tussen 
maatschappelijke kosten en baten positief kan doen omslaan.   

tabel 1          scenario’s van een antirookbeleid 

scenario omschrijving MKBA 

1 voortzetting van het huidige beleid - € 1,2 miljard* 

2 € 2 extra accijnsverhoging op een pakje 
sigaretten 

+ € 2,5 miljard 

3 scenario 2 + aanvullende maatregelen 
(rookverboden, marketingbeperkingen) 

+ € 1,7 miljard 

* Per saldo zijn de kosten hoger dan de baten.

De directie van sigarettenproducent Mores bestudeert de voorgestelde 
scenario’s om de gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering door te rekenen. 
De financieel directeur stelt daartoe tabel 2 op, met de huidige financiële 
gegevens, en hij geeft een grafische weergave daarvan in figuur 1. Daarin 
schetst hij de marginale kostenlijn zonder accijns en de marginale 
kostenlijnen van scenario 1 en 2. Hij schetst ook de marginale 
opbrengstenlijn waar hij ervan uitgaat dat die niet verandert in scenario 2 
ten opzichte van scenario 1. Mores kan in deze markt van heterogene 
producten enige invloed uitoefenen op de prijs van zijn eigen sigaretten.  
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tabel 2      financiële gegevens Mores in 2017 (scenario 1) 

verkoopprijs € 11,20

afzet q = 120 

totale omzet € 134,4 miljoen  

totale winst € 62 miljoen 

totale kosten in euro’s 
(inclusief € 2,50 accijns) 

TK  ( 0,01q² + 4q + 100 )  100.000 

prijs-afzetfunctie P  -0,04q + 16 

q is het aantal pakjes sigaretten ( 100.000) 

figuur 1     kosten en opbrengsten voor Mores, scenario 1 en 2 

0 120 200 400

MKscenario1

P

MO

MO, MK, P
(€ per pakje sigaretten)

q (x 100.000 pakjes sigaretten)

MKzonder accijns

MKscenario2

16

4

1,5

0

1p 2 Is er bij Mores sprake van proportioneel variabele kosten of progressief 
variabele kosten? Licht je keuze toe. 

3p 3 Toon met een berekening aan dat Mores in scenario 2 maximale totale 
winst behaalt bij een productie van 10 miljoen pakjes. 

2p 4 Bereken de maximale totale winst voor Mores in scenario 2.  

1p 5 Bereken hoeveel procent van de accijnsverhoging door Mores wordt 
doorberekend in de verkoopprijs bij winstmaximalisatie in scenario 2.  

2p 6 Zal het accijnsbedrag dat Mores bij scenario 3 zou moeten afdragen 
hoger of lager zijn dan bij scenario 2? Licht je keuze toe zonder 
berekening. 
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Opgave 2  Eigen duit in zakje van de zorg 

De overheid van een land overweegt de zorgverzekering voortaan te laten 
uitvoeren door particuliere verzekeringsmaatschappijen zonder 
winstoogmerk. Daarbij zal iedere burger verplicht zijn om zich te 
verzekeren met een basispakket voor medische zorg. De 
verzekeringsmaatschappijen zullen niemand mogen uitsluiten van dit 
basispakket. 

2p 7 Leg uit dat zonder verzekeringsplicht voor burgers de 
verzekeringsmaatschappijen te maken kunnen krijgen met een proces van 
averechtse selectie. 

De overheid vreest een aanhoudend sterke toename van de totale 
zorgkosten in het land. Om deze groei af te remmen overweegt zij in het 
voorgestelde systeem ook een verplicht eigen risico van € 300 per 
verzekerde per jaar voor te schrijven. Een econome doet onderzoek naar 
de gevolgen van dit eigen risico. Zij verwacht dat de jaarlijkse zorgkosten 
per verzekerde met 44% van het bedrag van het ingestelde eigen risico 
zullen afnemen, en dat verzekerden daarnaast gemiddeld € 173 per jaar 
binnen het eigen risico voor hun eigen zorg betalen. Volgens de econome 
kan de maandpremie met meer dan € 25 dalen door instelling van het 
eigen risico. 

2p 8 Leg uit dat het instellen van een eigen risico kan bijdragen aan een 
beperking van de toename van de zorgkosten voor het gehele land. 

2p 9 Laat met een berekening zien dat de verwachting van de econome juist is. 

De overheid wil dat in het nieuwe systeem verzekerden de mogelijkheid  
krijgen van een vrijwillig eigen risico van € 400 boven op het verplichte 
eigen risico. De econome onderzoekt welke verzekerden gebruik zullen 
maken van die mogelijkheid. Zij gaat uit van een situatie met vier groepen 
verzekerden. Elke verzekerde binnen een groep heeft dezelfde kansen 
om te maken te krijgen met zorgkosten (tabel 1). De econome gaat uit van 
een verlaging van de jaarlijkse premie met € 140 voor wie het vrijwillige 
eigen risico accepteert. 
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tabel 1            verwachte jaarlijkse zorgkosten per 
verzekerde per risicogroep 

totale zorgkosten per 
verzekerde per jaar 

groep I groep II groep III groep IV 

€          0 10% 25% 46% 80% 

€      300 20% 18% 15% 10% 

€   1.000 45% 43% 30%   8% 

€ 10.000 25% 14%   9%   2% 

Voorbeeld ter toelichting:  
Van iedere persoon in groep I is de kans dat ze geen zorgkosten hebben 
10%, de kans dat ze € 300 zorgkosten hebben 20%, enz. 

De verzekerden in groep IV kunnen gemiddeld een financieel voordeel 
verwachten als ze kiezen voor een vrijwillig eigen risico. 

2p 10 Ga met een berekening na of verzekerden in groep III ook een financieel 
voordeel zullen hebben als zij kiezen voor een vrijwillig eigen risico. 

De directeur van een verzekeringsmaatschappij stelt dat het systeem van 
uniforme premies voor alle verzekerden de onderlinge solidariteit tussen 
verzekerden meer bevordert dan een systeem van een vrijwillig eigen 
risico. 

2p 11 Leg de stelling van de directeur uit. 
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Opgave 3  Drukte in de spits 

Vervoersmaatschappij Trains heeft het wettelijk monopolie op het 
verzorgen van het treinvervoer in een land gekregen. In een 
overeenkomst heeft de overheid opgenomen dat Trains voorafgaand aan 
een geplande prijsstijging eerst de noodzaak daarvan moet aantonen.  

3p 12 Leg uit dat een principaal-agentprobleem tussen de overheid en Trains 
kan optreden, en leg uit hoe de overeenkomst dit probleem vermindert. 

De minister van Verkeer hoort veel klachten over de kwaliteit van het 
treinvervoer. Uit tabel 1 blijkt dat de treinen tijdens de spits steeds overvol 
zijn en reizigers dan moeten staan. De minister wil dat daar iets aan 
gebeurt. 

tabel 1     bezettingsgraad van vervoersmaatschappij Trains 

bezettingsgraad gedurende de dag 

spitsuren daluren spitsuren daluren

06:00 uur tot  
10:00 uur 

10:00 uur tot  
16:00 uur 

16:00 uur tot  
19:00 uur 

na 19:00 uur 

109%* 45% 109%* 30%

*Er zijn gemiddeld 9% meer reizigers dan er zitplaatsen beschikbaar zijn.

De directie van Trains buigt zich over de kritiek. Een directielid stelt voor 
om reizen tijdens de spitsuren 10% duurder te maken en reizen tijdens de 
daluren 10% goedkoper: “Reizigers zullen voor hun reis steeds meer de 
spits mijden en voor de daluren kiezen, waardoor de overbezetting tijdens 
de spitsuren vermindert. Bovendien is tijdens de daluren extra afzet te 
verwachten door een toeloop van extra reizigers.” De minister betwijfelt of 
dit voorstel het probleem kan oplossen: “Berekening op basis van 
prijselasticiteiten (tabel 2) laat zien dat er bij dit prijsvoorstel sprake blijft 
van overbezetting tijdens de spits.” 

tabel 2 prijselasticiteiten van de vraag naar treinreizen 

prijselasticiteit van de vraag 
naar reizen tijdens spitsuren 

kruislingse prijselasticiteit van de vraag 
naar reizen tijdens spitsuren als reactie 
op de prijs van reizen tijdens daluren 

- 0,2 + 0,3 

3p 13 Bereken aan de hand van tabel 2 de bezettingsgraad tijdens de spits als 
gevolg van het prijsvoorstel. 
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De directeur van Trains verwacht dat met het prijsvoorstel de totale 
kosten ongeveer gelijk blijven en de kosten per reiziger dalen.  

2p 14 Verklaar deze verwachting. 

De Vereniging voor Beter Openbaar Vervoer vindt dat de belangen van 
consumenten worden geschaad door een verhoging van de tarieven voor 
het reizen tijdens de spits. Een woordvoerder van Trains antwoordt: 
“Vooral voor recreatieve gebruikers van het spoor kan dit prijsvoorstel het 
consumentensurplus juist laten toenemen.”  

2p 15 Verklaar de stelling van de woordvoerder. 
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Opgave 4  Zorgen om bezorgen 

De Nationale Concurrentie Autoriteit (NCA) in een land vraagt zich af of er 
op de snel groeiende markt van pakketbezorging voor bedrijven aan 
consumenten voldoende concurrentie is en de tarieven niet te hoog zijn. 
De NCA heeft daarom onderzoek gedaan naar de marktverhoudingen op 
deze markt. De fragmenten en figuren komen uit het onderzoeksrapport. 
Om de mate van concurrentie vast te stellen bepaalt de NCA de 
concentratiegraad op de markt met behulp van de Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI, fragment 2). Als de HHI boven de 2.000 ligt, kent de 
betreffende markt volgens de NCA onvoldoende concurrentie.  

fragment 1 

Op de markt van pakketbezorging voor bedrijven aan consumenten zijn 
vier koeriersbedrijven actief: Rapservice, OBAR, ThuisBest en VDTD. Hun 
klanten zijn met name webwinkels die de bezorging van pakketten laten 
uitvoeren. Het aantal bezorgde pakketten groeit jaarlijks sterk, alleen in 
het jaar 2015 al met maar liefst 11,3%.  

fragment 2 

De HHI wordt berekend door de gekwadrateerde marktaandelen (in 
procenten) van alle spelers in de markt bij elkaar op te tellen. Deze kan 
liggen tussen 0 (volledige concurrentie) en 10.000 (monopolie). 
HHI   α1²  α2²  α3²  ...  αn² 
HHI  Herfindahl-Hirschman Index 
α 1, 2, 3, n  marktaandeel bedrijf 1, 2, 3, ...n (in procenten) 

De NCA concludeert: “De markt van pakketbezorging voor bedrijven aan 
consumenten kende in het jaar 2015 onvoldoende concurrentie.” 

Gebruik figuur 1 bij vraag 16 op de volgende pagina. 
2p 16 Toon de conclusie van de NCA aan met een berekening.  
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figuur 1 marktaandelen pakketbezorging in 2015,  
% van totale marktafzet 

60%25%

8%

7%
Legenda:

Rapservice
OBAR
ThuisBest
VDTD

figuur 2 gemiddeld tarief in euro’s per pakket 

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8
Rapservice OBAR ThuisBest VDTD

6,95

6,75

6,256,256,25

6,536,536,53

Rapservice reageert op de conclusie van de NCA: “NetShop, de grootste 
webwinkel van het land, laat pakketten bezorgen door Rapservice. In 
totaal draagt dit voor 75% bij aan de totale afzet van Rapservice. NetShop 
heeft zo een sterke onderhandelingspositie en de tarieven die Rapservice 
aan dit bedrijf rekent zijn relatief laag. De leveringen voor dit bedrijf 
bedragen zodoende slechts 50% van onze omzet.” 

3p 17 Bereken hoeveel procent het gemiddelde tarief dat NetShop betaalt bij 
Rapservice lager is dan het gemiddelde tarief bij Rapservice.  

Een tevredenheidsonderzoek wijst uit dat de klanten ook voor Rapservice 
kiezen vanwege het meest fijnmazige bezorgnetwerk en de beste kwaliteit 
van bezorgen. De NCA toont zich hierdoor extra bezorgd over de 
dominante positie van Rapservice op deze markt. 

2p 18 Verklaar deze bezorgdheid van de NCA. Maak hierbij gebruik van 
fragment 1. 
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Opgave 5  Rentebeleid geeft onvoldoende wind in de zeilen 

Tijdens de recessie in de jaren 2008 – 2010 steeg de werkloosheid in een 
land tot 8% van de beroepsbevolking en daalde de inflatie tot 0,2%. Zowel 
de Rijksoverheid als de Centrale Bank (CB) streefden naar een stabiele 
inflatie van 2% per jaar. De CB verlaagde daartoe de rente voor leningen 
aan de banken tot 0%. Mede hierdoor nam de groei van het bruto 
binnenlands product (bbp) weer toe en kon in 2017 gesproken worden van 
hoogconjunctuur, met een forse daling van de werkloosheid. De inflatie 
bleef echter ruim beneden het gewenste percentage. 

3p 19 Leg uit dat een renteverlaging door de CB kan leiden tot toename van de 
inflatie. Maak hierbij een onderscheid tussen bestedingsinflatie en 
loonkosteninflatie. 

Een econoom merkte op: “Het achterblijven van de inflatie kan een gevolg 
zijn geweest van technologische ontwikkelingen. Ook het feit dat de 
internationale handel de afgelopen tien jaar belangrijker is geworden voor 
dit land kan de binnenlandse inflatie hebben afgeremd.” 

2p 20 Verklaar via de arbeidsmarkt dat technologische ontwikkelingen kunnen 
hebben bijgedragen aan het laag blijven van de inflatie. 

2p 21 Verklaar de opmerking van de econoom over de invloed van de 
internationale handel op het laag blijven van de inflatie in het land. 

Om de inflatie te verhogen, kan de CB het rente-instrument als gevolg van 
de zero lower bound niet meer verder naar beneden aanpassen. 

De econoom stelt:  
a “Via stimulerend begrotingsbeleid heeft de rijksoverheid nog wel de 

mogelijkheid om de inflatiedoelstelling te bereiken. 
b Gezien de huidige rentestand én de verwachte inverdieneffecten van 

stimulerend begrotingsbeleid zal het laten ontstaan van een 
overheidstekort slechts in geringe mate ten koste gaan van de ruimte 
voor overheidsbestedingen in de toekomst.” 

3p 22 Licht beide stellingen van de econoom toe. 
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Opgave 6  Gedeelde vreugd ...

In een ontwikkelingsland is de inkomensverdeling in de laatste jaren 
schever geworden. De minister van economische zaken wijt dit onder 
meer aan de vertraging van de economische groei in deze periode. Hij 
verwacht dat een herverdeling van hoge inkomens naar lage inkomens via 
belastingen, subsidies en uitkeringen zal leiden tot extra economische 
groei en hij laat een voorstel doorrekenen door het Planbureau (PB). 
Zonder de herverdeling is de verwachte groei van het bbp 1,1% per jaar. 
Dan zou na vijf jaar het bbp 5,62% hoger liggen. Het PB schat dat de 
voorgestelde herverdeling ertoe zal leiden dat de groei van het bbp in elk 
van de volgende jaren structureel 0,78 procentpunt hoger zal zijn. 

2p 23 Bereken op basis van de schatting hoeveel procent het bbp, in geval van 
de herverdeling, na vijf jaar hoger zal zijn dan bij ongewijzigd beleid. 

Het PB betoogt dat verkleining van de inkomensongelijkheid de 
economische groei extra kan stimuleren: 
a Door een herverdeling van de inkomens kan via de vraagzijde van de 

goederenmarkt een toename van de economische groei tot stand 
komen. 

b Toename van het inkomen in de armste gezinnen kan ertoe leiden dat 
kinderen opleidingskansen die ze anders hadden gemist, nu wel 
kunnen benutten.  

c Dit draagt bij aan een hoger opleidingsniveau van de bevolking, 
waardoor de toekomstige groei van het bbp kan toenemen. 

Een oppositiepartij betoogt juist dat meer inkomensongelijkheid de 
economische groei kan stimuleren: 
I. Doordat mensen met hogere inkomens relatief minder van hun 

inkomen consumeren dan mensen met lagere inkomens, kan een 
toenemende ongelijkheid van de inkomensverdeling via de werking 
van de vermogensmarkt leiden tot een grotere productiecapaciteit. 

II. Beloningsverschillen die gekoppeld zijn aan de arbeidsproductiviteit
bevorderen de economische groei. 

2p 24 Leg argument a uit. 

2p 25 Leg argument c uit. 

2p 26 Leg argument I uit. 

1p 27 Leg bewering II 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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Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
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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. 
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Opgave 1 Zakelijk boeren 

 
Een land importeert een groot deel van het benodigde voedsel. Een 
econome meent dat in dit land de productiekosten van voedsel relatief 
hoog zijn doordat de voedselproductie minder kapitaalintensief is dan in 
andere landen. Dit kan volgens haar veranderen als voor de voornaamste 
landbouwproducten tijdelijk een importverbod wordt ingesteld. Dat gaat 
weliswaar tijdelijk ten koste van de welvaart van de consumenten, maar 
geeft binnenlandse producenten de gelegenheid om in de periode waarin 
het importverbod van kracht is, hun productie efficiënter te maken. De 
econome hanteert het onderstaande model voor de binnenlandse vraag 
en het binnenlands aanbod op de markt voor één van de betreffende 
landbouwproducten. De valuta van het land is de UR. 
 
Qv  2P  100 
Qa  4P  80  
Qa  Qv 

 
P  prijs per ton in UR 
Qv  binnenlandse vraag in duizenden tonnen 
Qa  binnenlands aanbod in duizenden tonnen 
 
De situatie op de betreffende markt met import bij een prijs op de  
wereldmarkt van 25 UR per ton is in figuur 1 weergegeven. 
 
Figuur 1 marktsituatie voor het geselecteerde landbouwproduct  
 

hoeveelheid

25 UR

prijs

A B
C

GFED

H

binnenlands
aanbod

binnenlandse
vraag

wereldmarkt-
prijs

 
 

1p 1 Noem de letters van de vlakken in figuur 1 waarmee het totale 
gerealiseerde surplus wordt weergegeven, voordat het importverbod 
wordt ingesteld. 
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1p 2 Noem de letter(s) van het vlak / de vlakken waarmee het welvaartsverlies 
in dit land wordt weergegeven dat ontstaat door de instelling van het 
importverbod. 
 
Een compleet importverbod op de voornaamste landbouwproducten zou 
volgens een woordvoerster van de Consumentenbond de voedselprijzen 
teveel doen stijgen. De Consumentenbond adviseert de regering om de 
import van dit specifieke product gedeeltelijk te beperken tot een 
maximaal toegestane hoeveelheid waarbij de prijsstijging slechts 10% 
bedraagt. 
 

2p 3 Bereken bij welke hoogte van de toegestane hoeveelheid import de 
prijsstijging 10% bedraagt. 
 
De econome meent dat voor de binnenlandse voedselproducenten de 
gemiddelde variabele kosten kunnen dalen dankzij een importverbod.  
 

2p 4 Bereken met welk bedrag de variabele kosten per ton moeten dalen om 
ervoor te zorgen dat er geen import meer plaatsvindt als het importverbod 
later wordt afgeschaft. 
 

1p 5 Verklaar dat ook de gemiddelde vaste kosten kunnen dalen als gevolg 
van het importverbod. 
 
Voor het slagen van dit protectionistische beleid moet het voor de 
marktpartijen voldoende geloofwaardig zijn dat de overheid na een 
bepaalde periode een einde zal maken aan het importverbod. 
 

1p 6 Leg dit uit.  
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Opgave 2  Monetair beleid goed geregeld 

 
De centrale bank (CB) van een land streeft er naar om door beïnvloeding 
van de rente de stijging van het algemene prijspeil op jaarbasis op 2% te 
houden. Elke maand stelt de CB de rente vast, waarbij zij uitgaat van de 
meest recente inflatiecijfers. De beleidsrente bepaalt zij op basis van het 
verschil tussen de actuele inflatie en de inflatiedoelstelling: 
Rb   Ia  2  0,5(Ia  Id)     
 
De symbolen hebben de volgende betekenis (in procenten): 
Rb  de nominale beleidsrente 
Ia  actuele inflatie 
Id   inflatiedoelstelling 
 
Met het hanteren van deze regel zal volgens de CB bij een lichte deflatie 
weliswaar gekozen worden voor een negatieve nominale rente, maar zal 
de reële rente positief kunnen blijven.  
 

2p 7 Bereken bij welke actuele deflatie de reële rente gezakt zou zijn tot een 
waarde van nul, uitgaande van de inflatiedoelstelling.  
 

1p 8 Verklaar waarom banken in problemen kunnen komen als de nominale 
rente negatief zou worden. 
 
De toepassing van de beleidsregel heeft volgens de CB in de afgelopen 
periode geleid tot een redelijk stabiel prijspeil. De laatste tijd is er echter 
sprake van een forse vraaguitval doordat de export afneemt. De CB wil 
vasthouden aan de bovenstaande beleidsregel. Stel dat door de 
vraaguitval de actuele inflatie op jaarbasis daalt van 2% naar 1%.  
 

2p 9 Leg zonder berekening uit dat de toepassing van de beleidsregel ertoe 
kan leiden dat de inflatie dan weer toeneemt. 
 
Een econoom meent dat naast de inflatie ook de omvang van de 
werkloosheid dient te worden meegewogen bij de bepaling van de 
beleidsrente. Als de actuele werkloosheid wordt gerelateerd aan de 
werkloosheid die op lange termijn als inflatieneutraal geldt, levert dit de 
volgende uitgebreide beleidsregel: 
Rb   Ia  2  0,5(Ia  Id)  ß(Ua  Un) 
Ua  het actuele werkloosheidspercentage 
Un  Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) 
 

2p 10 Leg uit dat aan de coëfficiënt ß een negatieve waarde moet worden 
toegekend. 
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De NAIRU wordt geschat op 4% van de beroepsbevolking. De president 
van de CB vindt de nieuwe beleidsregel een goede suggestie, maar als 
zekerheid voor het behoud van de stabiliteit  van het bankwezen wil hij de 
nominale rente niet onder nul laten dalen. Volgens hem kan zich een 
situatie voordoen met lage inflatie en hoge werkloosheid waarbij de CB de 
nieuwe regel dan niet meer kan hanteren. Hij gaat uit van een actuele 
inflatie van 1% en een ß van 0,3.  
 

2p 11 Bereken bij welke omvang van de actuele werkloosheid de CB te maken 
krijgt met de nulondergrens (zero lower bound) van de nominale rente. 
 
De president van de CB waarschuwt voor de gevolgen als de CB na 
invoering van de beleidsregel deze noodgedwongen toch moet loslaten. 
Dit zou ertoe kunnen leiden dat in de toekomst de inflatie minder stabiel 
zal zijn.  
 

3p 12 Leg uit dat het consequent hanteren van de regel voor het rentebeleid 
essentieel is voor het behoud van een stabiel prijspeil. Gebruik de 
volgende aspecten: 
 de geloofwaardigheid van het monetaire beleid bij het publiek 
 de inflatieverwachtingen van het publiek wanneer de beleidsregel 

wordt toegepast en de effecten daarvan op de uitkomst van de 
loononderhandelingen 
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Opgave 3  Hun probleem ons probleem? 

 
Met een voorzichtig economisch herstel in de eurozone veerde ook de 
Nederlandse economie eind 2014 weer op: het reëel bruto binnenlands 
product (bbp) groeide, het overheidstekort daalde en het positieve 
uitvoersaldo met de rest van de eurozone werd groter. Enkele eurolanden 
waar de groei achterbleef, vonden dat Nederland en andere Noord-
Europese landen ruimte hadden om hun bestedingen te stimuleren, zodat 
in de Zuid-Europese landen het handelstekort kon verminderen.  
De Nederlandse overheid wilde het eigen tekort en daarmee de 
overheidsschuld echter niet laten stijgen, vooral met het oog op het 
rentetarief op staatsobligaties. Het Nederlandse uitvoersaldo (uitvoer 
minus invoer) als percentage van het bbp was inmiddels hoger geworden 
dan het door de Europese Commissie aangegeven maximum van 6%. 
 

2p 13 Verklaar dat de Nederlandse overheid door het dalende overheidstekort 
tegen een lager rentetarief zou kunnen lenen. 
 
Volgens een raming van het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 zou het 
economisch herstel in Nederland in 2015 doorzetten. Het CPB 
publiceerde voor Nederland de volgende gegevens: 
 
Tabel 1 macro-economische gegevens CPB voor Nederland 
 

 2014 2015 

particuliere consumptie € 292,4 mld. € 298,9 mld.

particuliere bruto-investeringen €   96,7 mld. € 101,5 mld.

bruto-overheidsbestedingen € 194,8 mld. € 194,1 mld.

uitvoer € 544,5 mld. …………

invoer € 474,3 mld. € 491,1 mld.

nominaal bbp € 654,1mld. € 667,7 mld.

overheidstekort als % van het bbp* 2,8 1,8

* einde van het jaar 
 
Een econoom stelt dat de verwachte daling van het overheidstekort als 
percentage van het bbp mede wordt veroorzaakt door de verwachte 
toename van de particuliere bruto-investeringen. 
 

2p 14 Verklaar deze stelling. Betrek in je verklaring zowel de teller als de 
noemer van de berekening van het tekortpercentage. 
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Met behulp van tabel 1 kan berekend worden dat het positieve 
uitvoersaldo van Nederland over 2014 10,73% van het bbp bedroeg.  
 

2p 15 Toon met een berekening aan dat volgens de ramingen het uitvoersaldo 
van Nederland als percentage van het bbp in 2015 hoger is dan in 2014. 
 
Sommige economen zien in het groeiende uitvoersaldo en het lage 
overheidstekort van Nederland ruimte voor een stimuleringsbeleid. Dat 
zou Zuid-Europese landen helpen bij hun economisch herstel, wat op zijn 
beurt ook de continuïteit van de groei in Nederland zou kunnen 
bevorderen. 
 

2p 16 Verklaar dat een toename van de productie in de Zuid-Europese landen 
uiteindelijk ook kan leiden tot een toename van de Nederlandse uitvoer. 
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Opgave 4 Middeninkomens trekken aan het kortste eind 

 
Uit een onderzoek blijkt dat het beleid met betrekking tot het huren van 
woningen in verhouding weinig voordeel biedt aan mensen met 
middeninkomens. Zij hebben relatief weinig profijt van huurtoeslagen, die 
immers voornamelijk worden verstrekt aan huurders met lage inkomens. 
Ook profiteren mensen met middeninkomens in verhouding weinig van 
overheidsbeleid dat is gericht op de markt van koopwoningen. 
 
De onderzoeker analyseert allereerst de huurwoningmarkt, geldend voor 
mensen met de laagste inkomens. Hij gaat uit van standaardwoningen, 
waarbij elke huurder eenzelfde bedrag aan huurtoeslag ontvangt. 
Daarvoor hanteert hij een model met een vraag- en een aanbodfunctie. 
Qv

t  0,5P  8 
Qa   P  2  
 
Zonder huurtoeslag zou de vraagfunctie de volgende gedaante hebben:  
Qv   0,5P  7 
 
Qv

t  vraag naar huurwoningen met huurtoeslag ( 100.000)  
Qv  vraag naar huurwoningen zonder huurtoeslag ( 100.000)  
Qa  aanbod van huurwoningen ( 100.000) 
P  huur per maand ( € 100) 
 

1p 17 Laat met een berekening zien dat de huurtoeslag per 
standaardhuurwoning € 200 per maand bedraagt.  
 
Het verstrekken van huurtoeslag beïnvloedt volgens het onderzoek de 
marktuitkomsten op de markt van huurwoningen. Door huurtoeslag 
verandert namelijk de betalingsbereidheid van huurders. Daarbij blijkt de 
huurtoeslag onbedoeld te leiden tot inkomensstijging van verhuurders. 
 

2p 18 Bereken hoeveel procent van de huurtoeslag per woning ten goede komt 
aan de verhuurders. 
 
Een ander onderdeel van het woonbeleid, de fiscale aftrek van de 
hypotheekrente, komt voornamelijk ten goede aan mensen met de 
hoogste inkomens. Deze wonen namelijk vaak in relatief dure 
koopwoningen, en bovendien werkt het progressieve stelsel van 
inkomstenbelasting in hun voordeel.  
 

2p 19 Leg uit dat door elk van beide genoemde factoren, mensen met de 
hoogste inkomens het meest profiteren van de fiscale aftrek van 
hypotheekrente.  
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De onderzoeker stelt dat aan het ongewenste prijseffect van de 
huurtoeslag weinig is te doen. Hij betoogt dat er wel mogelijkheden zijn 
om de denivellerende effecten van de hypotheekrenteaftrek tegen te gaan  
en stelt een combinatie van drie maatregelen voor, waarbij de 
ontvangsten van de overheid per saldo niet zullen worden aangetast: 
 verlaging van de maximale belastingteruggave over de 

hypotheekrente van 50% (het tarief van de hoogste inkomensschijf) 
naar 40%; 

 beperking van de fiscale aftrek van hypotheekrente tot een maximale 
hypotheekschuld van € 400.000 (bij een hogere schuld wordt voor de 
aftrek uitgegaan van € 400.000); 

 verlaging van het marginale belastingtarief voor de middelste 
inkomensschijf van 42% naar 40%. 

 
2p 20 Verklaar dat dit voorstel een nivellerend effect kan hebben tussen de 

hoogste inkomens en de middeninkomens. Betrek alle drie onderdelen 
van het voorstel in je antwoord. 
 

2p 21 Verklaar dat deze combinatie van maatregelen kan worden ingevoerd 
zonder dat de ontvangsten van de overheid per saldo hoeven terug te 
lopen. 
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Opgave 5 Pensioen: inpakken en wegwezen 

 
Tot nu toe worden aanvullende pensioenen in Nederland uitsluitend 
uitgekeerd als een bedrag per maand. Uit onderzoek blijkt echter dat veel 
pensioengerechtigden de voorkeur hebben om een deel van dit pensioen 
als een bedrag ineens te ontvangen, dat wordt uitgekeerd op de datum 
van pensionering. Econoom Theuns, werkzaam bij een pensioenfonds, 
geeft een overzicht welke keuze dit fonds dan aan pensioengerechtigden 
kan bieden. Hij gaat ervan uit dat pensioendeelnemers vanaf de leeftijd 
van 67 jaar recht hebben op pensioen. Hoe groter het deel van de 
pensioenpot is dat wordt ingezet voor een bedrag ineens, des te lager is 
het resterende deel van de pensioenpot dat wordt ingezet voor 
maandelijkse uitkeringen. Figuur 1 geeft de mogelijke combinaties van 
uitkeringen weer. 
 
Figuur 1 combinaties van keuzemogelijkheden voor pensioen 
 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60

maandelijkse uitkering in % van de pensioenwaarde

bedrag ineens
in % van de

pensioenwaarde

 
 
Een pensioendeelnemer heeft bij pensionering een verwachte 
pensioenwaarde van € 200.000, en wil hiervan maandelijks minstens 
€ 480 aan pensioenuitkering ontvangen.  

2p 22 Bereken aan de hand van figuur 1 het bedrag dat deze deelnemer dan 
maximaal ineens kan ontvangen bij het bereiken van de pensioenleeftijd.  
 

1p 23 Verklaar waarom bij deelname aan een pensioenstelsel gesproken kan 
worden van ‘ruilen over de tijd’. 
 
Er zijn omstandigheden die pensioenfondsen ertoe kunnen aanzetten om 
de percentages voor de maandelijkse pensioenuitkeringen in de loop der 
tijd bij te stellen. Theuns voorziet dat het verwachte beleggingsrendement 
waarop figuur 1 is gebaseerd, zal dalen. Met het oog daarop waarschuwt 
hij de pensioendeelnemer dat in de loop der jaren zijn maandelijkse 
bedrag kan worden verlaagd. 

2p 24 Leg deze waarschuwing van Theuns uit. 
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Een collega merkt op dat pensioengerechtigden bij de keuze tussen een 
bedrag ineens en maandelijkse uitkeringen hun tijdsvoorkeur en ook hun 
levensverwachting zullen betrekken. De kans bestaat dat mensen met een 
(op medische indicatie gebaseerde) korte levensverwachting eerder zullen 
kiezen om hun hele pensioendeel alvast in één keer te laten uitbetalen.  
 

1p 25 Leg uit dat deze keuze voor pensioenfondsen kostbaar is in vergelijking 
met een maandelijkse uitkering tot het levenseinde. 
 
In tabel 1 presenteert Theuns uitkomsten van een onderzoek naar de 
levensverwachting van pensioengerechtigden.  
 
Tabel 1 inschatting van de levensverwachting bij 65-jarigen 
 

geslacht percentage dat 75 jaar of ouder 
wordt 

door personen 
zelf geschat i. 

demografisch 
bepaald ii. 

man 63% 82% 

vrouw 69% 90% 

i. percentage van de geïnterviewde personen dat verwacht een 
leeftijd te bereiken van 75 jaar of hoger 

ii. percentage op basis van demografisch onderzoek 
 

1p 26 Is het in het huidige systeem van enkel maandelijkse betalingen, voor het 
pensioenfonds financieel aantrekkelijker om meer mannen of meer 
vrouwen in bestand te hebben? Licht je antwoord toe aan de hand van de 
gegevens uit tabel 1. 
 
Theuns concludeert dat keuzevrijheid, samen met een onjuiste inschatting 
van de eigen levensverwachting, voor veel pensioengerechtigden ertoe 
kan leiden dat ze op enig moment in de toekomst hun gewenste 
levensstandaard niet meer kunnen behouden. 
 

2p 27 Verklaar deze conclusie. Gebruik tabel 1. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Opgave 6 Overheid in de greep van markten 

 
In een land zijn de uitgaven van de overheid jarenlang sterk gegroeid. De 
belastingen zijn hoog in verhouding tot het gemiddelde inkomen per hoofd 
van de bevolking en de loonkosten per product zijn over het algemeen 
hoog. De internationale concurrentiepositie van het land is verslechterd. 
De groei van het bruto binnenlands product (bbp) is de laatste jaren 
achtergebleven bij die van de belangrijkste buitenlandse handelspartners. 
Ondertussen is het overheidstekort flink opgelopen. Op de valutamarkt, 
de vermogensmarkt en de goederenmarkt zijn zowel binnenlandse als 
buitenlandse vragers en aanbieders actief. Op de arbeidsmarkt zijn alleen 
binnenlandse vragers en aanbieders actief. Hier is sprake van 
neerwaartse loonstarheid waardoor werkloosheid kan ontstaan. Met het 
oog op de geschetste problemen verricht een commissie van het 
ministerie van Economische Zaken onderzoek naar het overheidssaldo en 
de werkloosheid. De commissie stelt dat de effectiviteit van 
overheidsbeleid afhankelijk is van ontwikkelingen op de vermogensmarkt, 
de valutamarkt, de goederenmarkt en de arbeidsmarkt.  
 

1p 28 Noem een oorzaak van neerwaartse loonstarheid. 
 

2p 29 Leg uit dat de verslechtering van de internationale concurrentiepositie van 
het land ertoe kan hebben bijgedragen dat het overheidstekort is 
opgelopen. Ga in je verklaring uit van een doorwerking vanuit de 
goederenmarkt naar de arbeidsmarkt. 
 
De commissie constateert dat beleggers door ontwikkelingen op de 
valutamarkt hun vertrouwen kunnen verliezen om in staatsobligaties van 
dit land (uitgedrukt in de nationale valuta) te beleggen.  

2p 30 Leg uit dat de verslechtering van de concurrentiepositie van het land ertoe 
kan hebben bijgedragen dat de overheid te maken krijgt met een hoger te 
betalen rentepercentage over staatsobligaties. Ga hierbij uit van een 
doorwerking vanuit de goederenmarkt, via de valutamarkt naar de 
vermogensmarkt. 
 
Een politicus pleit voor extra overheidsbestedingen op de goederenmarkt 
om de werkloosheid te bestrijden. De commissie heeft als kritiek dat dit 
plan zou kunnen leiden tot een verder oplopend overheidstekort, als 
gevolg waarvan de werkloosheid zelfs zou kunnen toenemen. 
 

1p 31 Leg uit dat het door de politicus voorgestelde beleid kan leiden tot een 
daling van de werkloosheid. 
 

3p 32 Leg uit dat het voorstel van de politicus via de vermogensmarkt kan leiden 
tot een stijging van de werkloosheid. 
 

einde  
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Opgave 1 Hoe verdelen we de zorgkosten? 

 
In een land rapporteert een onderzoeksbureau in 2016 over de 
toenemende kosten van de zorg. Het bureau voorziet een groei van de 
zorgkosten die aanzienlijk hoger is dan de groei van het bruto 
binnenlands product (bbp):  
 De zorgkosten, die in 2016 9% van het bbp bedragen, zullen met 3,5% 

per jaar stijgen bij een jaarlijkse groei van het bbp van 1,32%.  
 Hieruit valt te berekenen dat de zorgkosten zullen oplopen tot meer 

dan 14% van het  bbp in 2040.  
 Voor mensen die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd van 

zeventig jaar zijn de zorgkosten per persoon in 2016 gemiddeld ruim 
drie keer zo hoog als van mensen onder die leeftijd. Deze verhouding 
zal de komende decennia nog verder toenemen.  

Verder constateert het bureau dat vanaf een leeftijd van rond zeventig 
jaar mensen sowieso gemiddeld te maken krijgen met hogere zorgkosten. 
 

2p 1 Toon met een berekening op basis van de gegevens van het 
onderzoeksbureau aan dat de totale zorgkosten in 2040 meer dan 14% 
van het bbp zullen bedragen. 
 
Voor een artikel over de gezondheidszorg bestudeert een journaliste het 
rapport. Ze vat het systeem van de zorg en de wijze waarop dit is 
gefinancierd schematisch samen zoals weergegeven in figuur 1. 
 
Figuur 1 Systeem van financiering van de zorg  
 

verzekeraars

premies vergoedingen

zorgaanbiederszorgverzekerden
 

 
De journaliste introduceert het begrip nettozorgprofijt met als definitie: 
kosten van genoten zorg  betaalde bijdragen aan de zorg. 
Zij stelt dat het handhaven van een systeem met een uniforme premie 
neerkomt op verplichte solidariteit van relatief jonge verzekerden ten 
opzichte van oudere. Als de zorgkosten blijven stijgen zal deze 
verplichting zwaarder worden en kan dit leiden tot onvrede bij jongere 
verzekerden. De journaliste wijst er op dat het systeem voor hen op 
termijn ook voordelig kan zijn. Zij verwacht dat de jongere verzekerden 
van nu, gezien de aanhoudende stijging van de zorgkosten, over hun hele 
levensloop toch nog een positief nettozorgprofijt kunnen verwachten. 

2p 2 Leg deze veronderstelling van de journaliste uit.  
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Een manier om rekening te houden met verschillen tussen generaties is 
het instellen van twee verzekeringen: één voor mensen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, en één voor ouderen, die dan gemiddeld 
hogere premies betalen. Dan wordt minder beroep gedaan op de 
solidariteit tussen de generaties, wat de onvrede bij de jongere 
verzekerden ten aanzien van de zorgverzekering zou kunnen 
verminderen. De journaliste stelt dat verzekerden uit deze groep bij de 
financiële planning over hun levensloop dan wel rekening dienen te 
houden met de vraag wat het bestaan van twee verschillende 
verzekeringen voor hen betekent wanneer zij zelf eens de 
pensioengerechtigde leeftijd zullen hebben bereikt. 

2p 3 Leg deze stelling van de journaliste uit. 
 
Volgens het rapport kan de verwachte stijging van de zorgkosten worden 
aangepakt met een nieuw zorgsysteem waarbij de overheid een 
basispakket gezondheidszorg verplicht stelt met een vast eigen risico. 
Mensen kunnen in dat systeem zelf kiezen bij welke verzekeraar zij zich 
willen verzekeren. Verzekeraars mogen niemand weigeren, maar mogen 
wel zelf de hoogte van hun premie vaststellen. Volgens het rapport kan dit 
systeem via de marktrelaties tussen verzekerden, verzekeraars en 
zorgaanbieders, zoals weergegeven in figuur 1, een matigende invloed 
hebben op de stijging van de zorgkosten. 

2p 4 Leg deze stelling uit. Betrek alle drie de partijen uit figuur 1 in het 
antwoord. 
 
De journaliste voorziet echter een effect waaraan in het rapport geen 
aandacht is geschonken: “Een systeem met een eigen risico kan leiden tot 
denivellering van de beschikbare inkomens van gezinshuishoudingen na 
aftrek van betaalde bijdragen aan de zorg.” 

1p 5 Leg deze stelling van de journaliste uit. 
 

Pagina: 80Voor 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).



 

 VW-1022-a-18-2-o 4 / 11 lees verder ►►►

Opgave 2 Arbeidsproductiviteit in de lift 

 
In een land publiceert een onderzoeksbureau gegevens over de 
gemiddelde arbeidsproductiviteit, de beloning van arbeid en de situatie op 
de arbeidsmarkt in de periode 2003-2014 (figuur 1 en tabellen 1 en 2). Als 
veroorzakende factoren voor de verandering van de arbeidsproductiviteit 
wordt alleen gekeken naar de ontwikkeling van de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) en van de scholing van de 
beroepsbevolking. Andere factoren blijven hier onbenoemd. Het bureau 
stelt: “In de periode van 2009-2013 heeft de stijging van de 
arbeidsproductiviteit niet geleid tot hogere reële loonkosten per uur.” Een 
econoom concludeert op basis van de figuur dat de reële loonkosten per 
eenheid product zijn gedaald, waardoor de winstgevendheid van bedrijven 
moet zijn gestegen. 
 
Figuur 1 Arbeidsproductiviteit en loonkosten,  
   ontwikkelingen 2003-2014 (indexcijfers, 2003 = 100) 
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Tabel 1 verandering arbeidsproductiviteit (%) per verklarende factor1)  
 

 2003-20082) 2009 2010-20142)

ICT  +1,26 +0,27 +1,00

scholing van de beroepsbevolking  +3,03 +0,80 +2,53

1) Percentages, toe te rekenen aan de genoemde factoren. Andere 
factoren die de arbeidsproductiviteit bepalen, blijven onbenoemd. 
2) De percentages gelden voor het geheel van de periode, niet per jaar. 
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Tabel 2 jaarlijkse verandering van het aantal gewerkte uren (%) 
 
  2003-2008 2009 2010-2014

jaarlijkse verandering gewerkte uren + 0,7 -1,4 -0,2

 
2p 6 Bereken de procentuele verandering van de reële loonkosten per eenheid 

product in 2014 ten opzichte van 2009.  
 

2p 7 Leg uit onder welke voorwaarde een daling van de reële loonkosten per 
eenheid product kan leiden tot vergroting van de reële winst per eenheid 
product. Neem hierbij aan dat de overige kosten gelijk blijven. 
 

2p 8 Bereken voor welk deel de stijging van de arbeidsproductiviteit in 2014 
ten opzichte van 2003 werd veroorzaakt door ICT. Druk het antwoord uit 
in een percentage. 
   
In 2009 hebben werkgevers veel mensen ontslagen, met als gevolg een 
toename van de werkloosheid. De econoom concludeert op basis van 
figuur 1 en tabel 2: “Het totale aantal gewerkte uren is in 2009 toch 
minder sterk gedaald dan de productie.” 
 

2p 9 Noem de gegevens uit figuur 1 en tabel 2 waarop de econoom zich 
baseert en leg uit hoe hij daarmee tot zijn conclusie is gekomen. 
 

2p 10 Noem twee motieven die werkgevers kunnen hebben gehad om de inzet 
van arbeid minder te verlagen dan de daling van de productie. 
 
Een verbeterd scholingsniveau van werkenden kan voor werkgevers 
aanleiding zijn geweest om veranderingen door te voeren in de inzet van 
kapitaal en arbeid, met als gevolg een daling van de werkgelegenheid.  
De econoom veronderstelt daarom dat in de periode 2009-2013 scholing 
van de beroepsbevolking juist een oorzaak kan zijn geweest dat de 
arbeidsbeloning per uur niet is gestegen. 
 

2p 11 Leg uit dat deze veronderstelling kan worden gebaseerd op gegevens in 
tabel 1. 
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Opgave 3 Huizenmarkt als financiële zeepbel 

 
Het land Mantano kende in 2015 en 2016 een neergaande conjunctuur. 
Opmerkelijk is dat desondanks steeds meer mensen een eigen huis 
bleken te kopen, gefinancierd met een hypothecaire lening. De regering 
vraagt aan econoom Ron Estate om te onderzoeken of dit mogelijk 
procyclisch kan uitwerken. Estate verzamelt gegevens over de 
huizenmarkt en de hypothecaire leningen in Mantano en presenteert de 
onderstaande tabellen. 
 
Tabel 1 verdeling eigen huizen en huurhuizen in het land Mantano 
 
jaar (per 31 december)  2004 2009 2014 2016

aantal woonhuizen 5.400.000 5.700.000 5.925.000 6.000.000

% eigen huizen 35 40 42 44

% huurhuizen 65 60 58 56

 
Tabel 2 gebruik van hypothecaire lening bij aankoop eigen huis 
 
jaar (per 31 december) 2004 2009 2014 2016

percentage bezitters van een eigen huis 
met een uitstaande hypothecaire lening  

70 81 90 92

 
Tabel 3  omvang van hypothecaire lening en aankoopprijs van 
een eigen huis (gemiddelden omgerekend in euro’s) 

 
jaar (per 31 december) 2004 2009 2014 2016

omvang hypothecaire lening 110.000 130.000 169.000 190.000

aankoopprijs eigen huis 150.000 165.000 180.000 200.000

 
Estate komt tot de volgende bevindingen: 
a In een neergaande conjunctuur daalt gewoonlijk het percentage  

‘eigen huizen’ binnen het totale aantal woonhuizen. 
b Mogelijk veroorzaakte de neergaande conjunctuur een verandering  op 

de vermogensmarkt waardoor het percentage ‘eigen huizen’ per saldo 
toch steeg.  

c De totale hypothecaire schuld van bezitters van een eigen huis was 
aan het eind van 2016 hoger dan het bruto binnenlands product (bbp), 
dat in datzelfde jaar € 450 miljard bedroeg.  

d Een te grote verhouding tussen de totale hypothecaire leenschuld van 
eigen huizenbezitters en het bbp kan procyclisch uitwerken.  

 
2p 12 Leg bevinding b van Estate uit. 

 
1p 13 Toon met een berekening aan dat bevinding c juist is. 
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2p 14 Verklaar waarom een te grote verhouding tussen de totale hypothecaire 
leenschuld van eigen huizenbezitters en het bbp in geval van een 
conjuncturele neergang procyclisch kan uitwerken. 
 
Estate ziet in tabel 3 een aanwijzing dat huizenbezitters met een 
hypotheekschuld in de periode 2004-2016 zich minder zorgen zijn gaan 
maken om financiële risico’s. 
 

2p 15 Laat met een berekening zien dat gegevens uit tabel 3 deze bevinding 
ondersteunen. Licht het antwoord toe. 
 
In Mantano kunnen huizenbezitters de door hen betaalde hypotheekrente 
volledig aftrekken voor de bepaling van hun belastbaar inkomen. Op basis 
van zijn eerdere bevindingen adviseert Estate de regering om (potentiële) 
huizenkopers minder gebruik te laten maken van hypothecair krediet door 
aan de hypotheekrenteaftrek een maximum te stellen van omgerekend 
tienduizend euro per jaar. 
 

2p 16 Leg uit dat door deze maatregel mensen ertoe worden aangezet om 
minder hypothecair krediet aan te gaan bij aankoop van een huis. 
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Opgave 4 Armer door muntunie 

 
In 2016 ontstaat er discussie over de gevolgen van de muntunie voor de 
landen van de eurozone. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is 
opgericht in de verwachting dat een gemeenschappelijke munt zou leiden 
tot verkleining van de verschillen in groeitempo van de deelnemende 
economieën. De econoom Joseph Stiglitz stelt daarentegen dat de 
muntunie en de afspraken binnen de EMU juist leiden tot vergroting van 
de ongelijkheid tussen de landen. Figuur 1 laat zien dat in de periode 
2007-2015 het reële bruto binnenlands product (bbp) in Nederland en 
Duitsland (‘het Noorden’) is gegroeid, en in Griekenland, Portugal en 
Spanje (‘het Zuiden’) is gedaald. 
 
Figuur 1 cumulatieve procentuele groei reële bbp, 2007-2015 
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1p 17 Bereken de procentuele toename van de verhouding tussen het reële bbp 
van Duitsland en het reële bbp van Griekenland in de periode 2007-2015.  
 
Een journalist vat de analyse van Stiglitz samen: Voor de invoering van de 
euro kende het Zuiden gemiddeld genomen een lagere groei van de 
arbeidsproductiviteit dan het Noorden, met als gevolg een verslechtering 
van de concurrentiepositie van het Zuiden. Dit effect kon op korte termijn 
worden verminderd door een aantal aanpassingsmechanismen. Na 
invoering van de euro zijn deze niet meer beschikbaar:  
 Er is geen onderlinge wisselkoers meer, zodat aanpassing van de 

wisselkoers niet meer mogelijk is. 
 Door het gezamenlijk rentebeleid is het voor landen niet meer mogelijk 

om een eigen rentebeleid te voeren. 
 Door het Groei- en Stabiliteitspact is het nog maar beperkt mogelijk 

om begrotingsbeleid te voeren. 
 

2p 18 Verklaar waarom een achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit in 
het Zuiden kan leiden tot een verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie ten opzichte van het Noorden. 
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2p 19 Verklaar dat, vóórdat de muntunie werd ingesteld, een verslechtering van 
de concurrentiepositie in het Zuiden, via een verandering van de 
wisselkoers, in zekere mate kon worden tegengegaan. 
 
Na invoering van de euro moet aanpassing bij achterblijvende groei van 
de arbeidsproductiviteit plaatsvinden door een aanpassingsproces op de 
arbeidsmarkt die de internationale concurrentiepositie doet verbeteren. 
Dat is echter een langdurig en pijnlijk proces, dat tot maatschappelijke 
onrust kan leiden. 

2p 20 Leg uit dat in een land, bij achterblijvende groei van de 
arbeidsproductiviteit, een langdurig aanpassingsproces via de 
arbeidsmarkt tot hogere groei van het bbp kan leiden. 
 
De journalist licht verder toe: 
 Het Groei- en Stabiliteitspact houdt in dat de speelruimte voor het 

begrotingsbeleid van de lidstaten wordt beperkt doordat het 
overheidstekort maximaal 3% van het bbp mag bedragen. Dat 
betekent dat landen met een krimpend bbp nauwelijks maatregelen 
kunnen nemen om de ontwikkeling van de conjunctuur of van de 
structuur te stimuleren. 

 Lidstaten hebben hun rentebeleid uit handen gegeven aan de 
Europese Centrale Bank (ECB). De ECB moet daarbij rekening  
houden met een belangentegenstelling tussen lidstaten met een sterke 
groei van het bbp en lidstaten die te maken hebben met een krimpend 
reëel bbp. 

 
2p 21 Leg uit dat door het Groei- en Stabiliteitspact landen met een krimpend 

bbp nauwelijks mogelijkheden hebben om de structuurontwikkeling te 
stimuleren. 
 

2p 22 Leg uit dat als de ECB het rentebeleid vooral richt op het belang van het 
Noorden met een relatief hoge inflatie en sterke groei, dit kan leiden tot 
een nog sterkere daling van de groeipercentages in het Zuiden. 
 
In landen waar de economische groei langdurig laag blijft omdat op korte 
termijn aanpassingsmechanismen niet of onvoldoende werkzaam zijn, zal 
arbeidsmigratie optreden, vooral van hoger opgeleiden. Stiglitz 
waarschuwt dat dit kan leiden tot een verder uiteenlopen van de 
economische ontwikkeling tussen lidstaten binnen de Eurozone. 
 

2p 23 Leg uit dat er arbeidsmigratie binnen de Eurozone kan optreden en dat 
die ertoe zou kunnen leiden dat de economische groeipercentages tussen 
de lidstaten nog meer uiteen zullen lopen. 
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Opgave 5 Inperken van de uitstoot 
 
De overheid van een groot industrieland wil bedrijven er toe aanzetten om 
over te stappen naar productietechnieken met minder uitstoot (emissie) 
van kooldioxide (CO2). Om dit doel te bereiken is een heffing van kracht 
op deze emissie. Een econoom meent dat voor de overheid het bepalen 
van de juiste hoogte van de heffing voor de gewenste reductie van de 
emissie wordt bemoeilijkt, doordat zij een informatieachterstand heeft ten 
opzichte van bedrijven ten aanzien van hun kostenstructuur.  

2p 24 Leg uit dat als gevolg van een dergelijke informatieachterstand het effect 
van een bepaalde heffing op de CO2-uitstoot onzeker is. 
 
Als alternatief heeft de overheid een systeem ingesteld waarbij zij elk jaar 
emissierechten aanbiedt. Elk emissierecht geeft aan een bedrijf het recht 
om gedurende een jaar één ton CO2 uit te stoten. Bedrijven kunnen 
bieden op deze emissierechten, en kunnen deze opsparen voor een later 
jaar. Zij kunnen ook eerder uitgegeven emissierechten kopen van andere 
bedrijven. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan hun rechten toelaten, 
worden zwaar beboet. De overheid wil het aanbod van nieuwe 
emissierechten (emissieplafond) jaarlijks met 1,7% verlagen ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Een econoom signaleert enkele factoren die het 
verloop van de prijs bepalen en schetst de verbanden in figuur 1. Figuur 2 
toont het verloop van de prijs van een emissierecht omgerekend in euro’s. 
 
Figuur 1  prijs van een emissierecht; bepalende factoren en gevolgen 
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Figuur 2 prijs van een emissierecht in euro per ton CO2-uitstoot 
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De econoom veronderstelt dat de prijs van een emissierecht in 2015 sterk 
was beïnvloed door de conjuncturele opgang in dat jaar.  

2p 25 Beargumenteer de veronderstelling van de econoom.  
 
Een politicus beweert op basis van figuur 2 dat de afname van het 
emissieplafond door de overheid in 2016 te bescheiden is geweest. Met 
een lager emissieplafond was er een nog groter effect geweest op de 
vermindering van de uitstoot van CO2. 

2p 26 Leg de bewering van de politicus uit. 
 

2p 27 Geeft pijl A in figuur 1 een positief of een negatief verband weer? Licht je 
keuze toe. 
 
De econoom stelt dat ondernemingen bij pijl B meer kijken naar de 
verwachte prijsontwikkeling van een emissierecht dan naar de huidige 
prijs. 

2p 28 Leg deze stelling uit. 
 
Op grond van zijn veronderstelling dat de conjunctuur van invloed is op de  
prijs van emissierechten, adviseert de econoom de overheid om een 
fonds op te richten, dat emissierechten bij laagconjunctuur opkoopt. Na 
een conjunctureel herstel kan het fonds deze emissierechten weer op de 
markt aanbieden. Het saldo van het fonds wordt in zijn voorstel verrekend 
met de schatkist. 

2p 29 Leg uit dat deze werkwijze de overheid financieel voordeel kan bieden. 
 
De econoom illustreert het effect van de prijs van een emissierecht op de 
keuze van productietechnieken met een voorbeeld. Een onderneming 
produceert 400.000 producten. De verwachting is dat deze productie niet 
zal veranderen. De onderneming kan kiezen uit twee productiewijzen: 
 
 productiewijze in 

2016 (bestaand) 
alternatieve 
productiewijze

constante kosten in euro’s 1,2 mln. 1,6 mln. 
variabele kosten in euro’s per product 
(exclusief kosten van emissierechten) 

0,6 0,7 

emissie van CO2 per product 0,1 ton 0,02 ton 

 
2p 30 Bereken vanaf welke hoogte van de prijs van een emissierecht de 

onderneming zal overstappen op de alternatieve productiewijze.  
 

einde  
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 VW-1022-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
pretest 2015 

 
 

 economie 
 

 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 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 23 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 Quichote 

 
Quichote is een bedrijf dat een windmolenpark onder dezelfde naam in 
ontwikkeling neemt. Naast een aantal maatschappelijke organisaties dat 
al beleggingen in dit windmolenpark heeft toegezegd, worden ook 
particuliere beleggers uitgenodigd om in dit park te beleggen. In de 
beleggingsbrochure van Quichote is onderstaande informatie opgenomen 
over de verwachte kosten en opbrengsten (fragment 1) en het risico 
(fragment 2): 
 
fragment 1 Kosten en opbrengsten 
 
Quichote zal in 2020 beginnen met de stroomproductie. Vanaf dan geldt 
het volgende: 
− De geschatte constante kosten bedragen € 0,4 miljoen per week. 
− De geschatte variabele kosten bedragen € 0,05 per kilowattuur (kWh). 
− Pieken en dalen in de algehele vraag naar elektriciteit worden 

opgevangen door het meer of minder inzetten van andere 
energiebronnen dan windenergie. De afzet van het windmolenpark is 
daardoor steeds gelijk aan de productie. 

− Alle windmolens leveren gezamenlijk steeds het maximale vermogen 
van 2,5 miljoen kWh per week.  

− De huidige prijs van elektriciteit bedraagt € 0,18 per kWh, ongeacht 
welke energiebron is gebruikt. 

− Een deel van de beloning van de directie is afhankelijk van de winst 
van het windmolenpark. 

 
 

2p 1 Bereken vanaf welke hoogte van de prijs van elektriciteit per kWh winst 
wordt gemaakt op de productie van het windmolenpark door Quichote. 
 
fragment 2 Vooruitzichten op de markt voor elektriciteit 
 
Naar verwachting zal op de lange termijn de prijs van elektriciteit 
structureel stijgen. Dit heeft te maken met enerzijds toenemende 
economische activiteit en anderzijds een daling van het aanbod van 
elektriciteit van andere energiebronnen. Een belegger dient er wel 
rekening mee te houden dat op de korte termijn het financiële resultaat 
van Quichote kan tegenvallen door conjuncturele ontwikkelingen. 
 
Maak voor vraag 2 gebruik van de fragmenten 1 en 2. 

2p 2 Leg uit hoe een conjuncturele neergang kan leiden tot een lagere winst 
voor windmolenpark Quichote. 
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fragment 3 Milieuvriendelijkheid voorop 
 
Maatschappelijke organisaties die beleggen in Quichote, hechten veel 
belang aan milieuvriendelijkheid. Daarom kiest Quichote voor een 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Zo kan bij de keuze van bedrijfswagens 
en onderhoud worden gekozen voor de meest milieuvriendelijke 
mogelijkheden, ook wanneer die relatief kostbaar zouden blijken. 
 
 
Uit de combinatie van de fragmenten 1 en 3 blijkt dat er voor de 
maatschappelijke organisaties die willen beleggen in Quichote, een 
principaal-agentprobleem kan optreden. 

2p 3 Leg uit dat in deze situatie een principaal-agentprobleem kan optreden. 
 
Sancho heeft nog nooit ergens in belegd vanwege zijn risico-aversie, 
maar overweegt nu om obligaties van Quichote te kopen. Zijn vriend 
Pancha merkt op: “Jij woont in de buurt van dat windmolenpark. Kun je 
niet beter kiezen voor aandelen van Quichote?”  

2p 4 Beschrijf voor Sancho een voordeel en een nadeel van aandelen ten 
opzichte van obligaties, als hij wil beleggen in Quichote. 
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Opgave 2 Phillipscurve richtsnoer voor beleid 

 
De regering van een land discussieert over de mogelijkheden om door 
middel van belastingverlaging de laagconjunctuur te bestrijden. De 
minister van Financiën presenteert grafiek 1 met het verband tussen het 
werkloosheidspercentage en de inflatie (Phillipscurve) voor de korte en de 
lange termijn: “Met de huidige 1,5% inflatie en een werkloosheid van 
5,25% bevindt het land zich in punt A. Uitgaande van het geschetste 
verband tussen beide variabelen kan belastingverlaging door hogere 
heffingskortingen de economie van ons land naar punt B brengen.” 
De minister van Sociale Zaken reageert: “Als gevolg van de hogere 
inflatie in situatie B ten opzicht van situatie A zien kwetsbare groepen, 
zoals ouderen met alleen een nominaal vast pensioen, de waarde van hun 
inkomen steeds verder dalen. Ik zie daarom een toename van de inflatie 
van maximaal 3,5 procentpunt alleen aanvaardbaar, als daar een afname 
van de werkloosheid van ten minste 40% tegenover staat.” 
 
grafiek 1 Phillipscurves 
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Toelichting bij grafiek 1:   
− De positie op de kortetermijn-Phillipscurve is afhankelijk van de stand 

van de conjunctuur.  
− De inflatieverwachtingen volgen de feitelijke inflatie met enige 

vertraging.  
− De Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU), het 

werkloosheidspercentage behorend bij de langetermijn-Phillipscurve, 
wordt geacht te worden bereikt bij een normale bezetting van de 
productiecapaciteit. In de beginsituatie is de NAIRU 3,5%.  

 
2p 5 Verklaar via de arbeidsmarkt het dalende verloop van de Phillipscurve op 

korte termijn. 
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2p 6 Toon met een berekening aan dat de beschreven kortetermijn-afruil van 
inflatie en werkloosheid van situatie A naar situatie B voor de minister van 
Sociale Zaken aanvaardbaar is. 
 
De minister van Financiën merkt op dat een verhoging van de 
heffingskorting betaald werk (arbeidskorting) de staatsschuld minder zal 
laten oplopen dan het bedrag waarmee de inkomstenbelasting bij deze 
maatregel wordt verlaagd. De opmerking van de minister kan worden 
verklaard uit een inverdieneffect voor de overheid ten aanzien van de 
sociale zekerheid. 

2p 7 Beschrijf nog een ander inverdieneffect als verklaring voor de opmerking 
van de minister. 
 
Een econoom analyseert deze voorgenomen maatregel tot verlaging van 
de belasting. Hij plaatst die in het kader van grafiek 1 en doet de volgende 
beweringen: 
I. De overheid kan met alleen een belastingverlaging de werkloosheid op 

lange termijn niet onder de NAIRU houden. Geldillusie bij het publiek 
speelt namelijk enkel op de korte termijn. 

II. Verhoging van de arbeidskorting heeft gevolgen voor het loonniveau 
en kan zodoende leiden tot een verschuiving van de langetermijn-
Phillipscurve naar links. 

 
2p 8 Verklaar bewering I. 

 
2p 9 Verklaar bewering II. 
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Opgave 3 Financiële blessuretijd voor BVV 

 
Voetbalclub BVV in de gemeente Brudam speelt, als enige club in de 
regio, in de hoogste klasse (eredivisie) van het betaald voetbal. BVV heeft 
in 2004 een nieuw voetbalstadion laten bouwen. In 2009 raakte BVV in 
grote financiële problemen. De gemeente Brudam heeft daarop het 
voetbalstadion en de grond van BVV gekocht voor een bedrag van 
€ 15 miljoen. BVV huurt het voetbalstadion van de gemeente voor een 
bedrag van € 1,3 miljoen per jaar.  
In de zomer van 2014 blijkt BVV opnieuw in financiële problemen te zijn 
beland. Als er geen oplossing gevonden wordt, zal de club failliet gaan. 
Directeur Fens van BVV spreekt met de sponsors, supporters en de 
gemeente over de ontstane situatie. Hij maakt gebruik van de informatie 
uit tabel 1, die zowel van toepassing is op het seizoen 2013-2014 als op 
het seizoen 2014-2015. 
 
tabel 1  gegevens over stadion en thuiswedstrijden 
 

 
Fens stelt: “Ondanks hard werken is het BVV de afgelopen seizoenen niet 
altijd gelukt om het gewenste sportieve resultaat in de competitie te 
behalen. Desondanks bleef de club populair bij de supporters en was de 
bezettingsgraad van het stadion altijd erg hoog. Er is daardoor niet veel 
ruimte voor meer betalende supporters tijdens de thuiswedstrijden. Wel 
zie ik een mogelijkheid tot verhoging van de toegangsprijzen. Ik verwacht 
dat de supporters dit zullen accepteren.” 
 

2p 10 Toon met een berekening aan dat de gemiddelde bezettingsgraad per 
thuiswedstrijd van BVV gedurende het afgelopen seizoen hoger is 
geweest dan 85%. 
 
De sponsors blijken niet bereid om het tekort op de begroting volledig te 
dekken en dringen aan op financiële ondersteuning van de gemeente. 
BVV verzoekt daarom de gemeente om de huur te verlagen met 
€ 350.000.  

2p 11 Bereken het bedrag dat de sponsors zouden moeten bijleggen om na de 
huurverlaging een sluitende begroting voor BVV te krijgen. 

TO = 200 × Qsk  + 15 × Qlv × W 
TK = 25.000 × W + 14.000.000 
Qsk = 0,675 × Qvb 
Qlv = 0,69 × (Qvb −  Qsk) 
Qvb = 20.000 
W = 17 
 

Qlv = aantal toegangskaarten in losse 
verkoop per wedstrijd 

Qsk  = aantal seizoenkaarten 
Qvb = maximale stadionbezetting per 

wedstrijd 
W = aantal thuiswedstrijden per seizoen 
TK = totale kosten per seizoen (mln. euro) 
TO = totale omzet per seizoen (mln. euro) 
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De gemeenteraadsleden Van Dorst en Schellekens bespreken het 
verzoek van BVV om huurverlaging. Schellekens stelt dat de gemeente na 
de financiële injectie in 2009 te maken heeft met een berovingsprobleem 
en het verzoek wel moet accepteren. Van Dorst vindt dat de gemeente 
niet alleen naar de financiën moet kijken maar ook naar mogelijke externe 
effecten. 
 

2p 12 Verklaar de stelling van Schellekens dat de gemeente Brudam hier te 
maken heeft met een berovingsprobleem. 
 

1p 13 Beschrijf een positief extern effect dat kan optreden bij het behouden van 
betaald voetbal in de gemeente Brudam.  
 
Als in het najaar van 2014 de nieuwe competitie al weer op gang is, 
kondigt Fens aan dat hij voor het volgende voetbalseizoen de prijzen van 
alle toegangskaarten zal verhogen. Anders dan hij had verwacht, ontstaat 
er veel onrust, en supporters dreigen zelfs met een boycot van de 
thuiswedstrijden als de prijzen worden verhoogd. De club zou voor de rest 
van het seizoen in een vrijwel leeg stadion moeten spelen, met groot 
gezichtsverlies tot gevolg. De sponsors zouden helemaal niet blij zijn. 
Fens laat zich niet bang maken: “Ik verwacht dat het stadion sowieso voor 
twee derde deel gevuld zal blijven.” 

1p 14 Leg met behulp van de gegevens van tabel 1 uit, waarop deze 
verwachting van Fens is gebaseerd. 
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Opgave 4 Hypotheekrente in Hoogland: een onnodig hoge prijs? 

 
In Hoogland is de hypotheekrente al lange tijd beduidend hoger dan in het 
naburige Laagland. Beperkingen in het kapitaalverkeer tussen beide 
landen dragen ertoe bij dat deze verschillen kunnen blijven bestaan. Een 
commissie van de landelijke vereniging van huiseigenaren in Hoogland 
analyseert in een rapport de mogelijke oorzaken van de renteverschillen. 
Gegevens over rente en prijsontwikkeling staan vermeld in tabel 1 en 2. 
 
tabel 1 
rente van een standaard hypothecaire lening van € 150.000 in 2013 

looptijd van de 
hypothecaire lening 

hypotheekrente in 
Hoogland  

hypotheekrente in 
Laagland 

  5 jaar 4,0% 2,0% 

10 jaar 4,8% 2,6% 

20 jaar 5,2% 3,2% 

30 jaar 5,5% 3,7% 
 
tabel 2 
consumentenprijsindex (cpi 2010 = 100) 

jaar CPI Hoogland  CPI Laagland 

december 2012 103,00 102,40 

december 2013 105,70 104,05 

 
3p 15 Bereken op basis van de tabellen 1 en 2 hoeveel procentpunt de reële 

rente van de standaard hypothecaire lening met een looptijd van 5 jaar in 
Hoogland over 2013 hoger is dan in Laagland. Geef de berekening in 
twee decimalen nauwkeurig. 
 
De commissie merkt in het rapport op dat: 
a de geconstateerde hypotheekrenteverschillen tussen Hoogland en 

Laagland ten dele verklaard worden door inflatieverschillen tussen 
beide landen;  

b de renteverschillen tussen beide landen ook in belangrijke mate 
kunnen worden verklaard, doordat de hypotheekrente in Hoogland 
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en in Laagland niet. 

 
2p 16 Verklaar opmerking b van de commissie. 

 
Labank, Mercurbank, Raibank en Rodobank zijn zowel in Hoogland als in 
Laagland de grootste verstrekkers van hypothecaire leningen. De 
cirkeldiagrammen 1 en 2 uit het commissierapport tonen de relatieve 
positie van deze banken op de markt van hypothecaire leningen in beide 
landen in het jaar 2013. Deze verdeling is sinds het jaar 2000 niet 
veranderd. 
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cirkeldiagram 1 marktaandelen per verstrekker van hypothecaire 
     leningen in Hoogland in 2013 
 

Raibank

Labank
Mercurbank

Rodobank

overige

 
 

 
cirkeldiagram 2 marktaandeel van de vier grootste verstrekkers van 
     hypothecaire leningen in Laagland in 2013 
 

Legenda:
vier grootste hypotheekverstrekkers
overige

 
 

2p 17 Geef aan de hand van de cirkeldiagrammen 1 en 2 een verklaring voor de 
geconstateerde hypotheekrenteverschillen tussen Hoogland en Laagland. 
 
Onlangs zijn maatregelen genomen om de beperkingen in het 
kapitaalverkeer tussen Hoogland en Laagland te verminderen. De 
commissie verwacht dat hierdoor het verschil in hypotheekrente tussen 
beide landen kleiner zal worden. 

2p 18 Leg deze verwachting uit. 
 
Enkele grote verstrekkers van hypothecaire leningen in Hoogland hebben 
als gevolg van een kredietcrisis in het recente verleden zulke grote 
verliezen geleden, dat de overheid ze financieel heeft moeten 
ondersteunen om te overleven. Zolang deze steun niet is terugbetaald, 
ziet de overheid van Hoogland er streng op toe dat hypotheekverstrekkers 
die staatssteun hebben ontvangen vervolgens geen agressief prijsbeleid 
gaan voeren.  

2p 19 Verklaar dat de overheid van Hoogland tot dit strenge toezicht bij deze 
banken heeft besloten door de vrees voor het optreden van moral hazard.  
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Opgave 5 Zorg verzekerd? 

 
In een land wordt een discussie gevoerd over de invoering van een 
verplichte collectieve verzekering tegen ziektekosten. Vanwege het grote 
belang van een goed systeem van ziektekostenverzekering voor de 
samenleving wil de overheid dit collectief regelen. Zij meent namelijk dat 
het bestaande systeem van vrijwillig verzekeren op den duur niet 
houdbaar zal zijn.  
De verzekering zal in de nieuwe vorm worden uitgevoerd door particuliere 
verzekeraars, ieder met hun eigen reputatie wat betreft service, die hun 
premie ook zelf mogen vaststellen. Zij mogen mensen die zich willen 
verzekeren niet als klant weigeren. Tegenstanders van invoering van een 
verplichte collectieve ziektekostenverzekering menen dat mensen zelf 
moeten kunnen kiezen of ze zich al dan niet wensen te verzekeren. 
 

2p 20 Leg uit dat het functioneren van vrijwillige ziektekostenverzekeringen in 
de weg wordt gestaan door het optreden van asymmetrische informatie en 
de averechtse selectie die daar het gevolg van is. 
 
Sommige verzekeraars hebben een klantenbestand met een gemiddeld 
hoger gezondheidsrisico dan andere verzekeraars. Verzekeraars die om 
die reden verlies maken, zullen achteraf een bijdrage ontvangen uit een 
door de overheid opgezet vereveningsfonds. Het fonds ontvangt de 
financiële middelen hiervoor uit verplichte heffingen, opgelegd aan 
verzekeraars met een klantenbestand met lagere gezondheidsrisico’s.  
 
Een econoom moet voor het vereveningsfonds berekenen of dit systeem 
zonder financiële steun van de overheid kan functioneren. Bij de 
berekening van de te verrekenen bedragen wordt geen rekening 
gehouden met verschillen in bedrijfskosten (administratiekosten etc.) 
tussen de verzekeraars. De econoom hanteert een driedeling van 
verzekeraars naar risicoprofiel, en heeft gegevens genoteerd die nodig 
zijn om het risico voor de verzekeraars en de vereiste heffingen/bijdragen 
te berekenen (tabel 1). 
 
tabel 1  rekenschema ziektekostenverzekering 
 

 groep I  groep II groep III 

verwacht aantal verzekerden (× 1000) 100 700 200 

premie per verzekerde in euro’s * 800 700 600 

verwacht bedrag per ziektekostenclaim € 35.000 € 35.000 € 35.000 

gemiddelde kans op ziektekostenclaim 1/20 1/50 1/100 

* exclusief het deel dat nodig is ter dekking van bedrijfskosten 
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2p 21 Geef een argument dat de overheid heeft om de verschillen in 
bedrijfskosten tussen verzekeraars niet mee te rekenen in de berekening 
van de bijdragen en heffingen die het vereveningsfonds rekent. 
 
De econoom trekt uit zijn gegevens de conclusie, dat de overheid wel 
financiële steun zal moeten verlenen. 

2p 22 Ondersteun deze conclusie met een berekening, gebaseerd op tabel 1. 
 
Niet alle mensen zijn even risico-avers. Daardoor verschilt de waarde die 
iemand toekent aan het opheffen van een risico door middel van een 
verzekering. In een debat stelt een voorstander van het verplicht stellen 
van een collectieve ziektekostenverzekering dat daarmee de premies laag 
kunnen blijven. Een tegenstander reageert: “Bij zo’n verplichting moet je 
wel kijken naar de betalingsbereidheid. Het verplicht stellen van deze 
verzekering kan ook een negatief effect hebben op het totale  
consumentensurplus!” 
 

1p 23 Beargumenteer de stelling van de voorstander. 
 

2p 24 Beargumenteer de stelling van de tegenstander. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 Toch nog sparen? 

 
Na de kredietcrisis in 2008 zijn de spaartegoeden van huishoudens 
toegenomen van € 240 miljard aan het eind van dat jaar tot € 328 miljard 
aan het eind van 2012. Per jaar komt dat neer op een toename van ruim 
€ 20 miljard. 
 
De nominale rente op spaartegoeden daalde ondertussen van 3% in 2008 
naar 2,5% in 2012. De gemiddelde reële rente op spaartegoeden kan 
worden gezien als een maatstaf voor de tijdsvoorkeur binnen een 
samenleving. Huishoudens lijken niet zo zwaar meer te tillen aan het 
ongemak van het uitstellen van consumptie. 
 
Econoom Spender vindt de toegenomen spaarzin geen goede 
ontwikkeling, vooral aangezien het land zich nog in een situatie van 
laagconjunctuur bevindt: “Toenemende besparingen in combinatie met 
aflossingen die gezamenlijk de kredietverlening overtreffen, zullen op de 
korte termijn hun weerslag hebben op de maatschappelijke 
geldhoeveelheid.”  

1p 25 Wat zal volgens Spender het effect hiervan zijn op de omvang van de 
maatschappelijke geldhoeveelheid? Licht het antwoord toe. 
 
In 2012 stijgt de consumentenprijsindex met 2,5% ten opzichte van 2011. 
Bovendien worden vanaf dat jaar spaartegoeden hoger dan € 21.000  
belast met een heffing van 1,2%. Het lijkt erop dat sparen vanaf 2012 
minder aantrekkelijk wordt. Dit is te zien in het voorbeeld van Yvonne de 
Wit, die in 2012 een spaartegoed heeft van gemiddeld € 35.000. 

2p 26 Verklaar zonder berekening dat het reële rendement op spaartegoeden na 
aftrek van belasting voor Yvonne negatief is.  
 
Econoom Spender hoopt dat deze belastingmaatregel daadwerkelijk zal 
leiden tot teruglopend spaargedrag: “Teruglopend spaargedrag kan op 
korte termijn leiden tot herstel van de economische bedrijvigheid.” 

2p 27 Verklaar met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher dat deze 
maatregel op korte termijn kan bijdragen aan herstel van economische 
bedrijvigheid. 
 
Een adviseur van de minister van Economische Zaken komt met een 
tegenwerping: “Op basis van diezelfde verkeersvergelijking van Fisher is 
het maar de vraag in hoeverre het ontmoedigen van het spaargedrag de 
economische bedrijvigheid op lange termijn zal blijven stimuleren.” 

2p 28 Leg de tegenwerping van de adviseur uit. 
 
 

einde  
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Dit examen bestaat uit 30 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. 
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Opgave 1 Is Brazilië uitgedanst? 

 
Uit een krant (2015): 
 
Brazilië is een belangrijke leverancier van grondstoffen. Als gevolg van 
een inzakking van de mondiale vraag naar grondstoffen is de Braziliaanse 
economie in een recessie beland. De inflatie in Brazilië is opgelopen tot 
10% en de werkloosheid bedraagt inmiddels 7,5% van de 
beroepsbevolking, het hoogste percentage in zeven jaar. Economen 
verwachten dat de inflatie en de werkloosheid nog meer zullen stijgen en 
het overheidstekort zal toenemen. 
 
De economische problemen worden vergroot door de koersdaling van de 
Braziliaanse munt, de real. Deze is sinds 1 januari 2015 ten opzichte van 
de Amerikaanse dollar gedaald met 31%. De dollar heeft op 1 oktober van 
dit jaar een waarde bereikt van 3,85 real. Door deze daling zal de inflatie 
nog verder oplopen en zullen buitenlandse investeerders en beleggers de 
waarde in dollars van hun bezittingen in Brazilië zien dalen. Braziliaanse 
staatsobligaties, in real genoteerd, zijn door kredietbeoordelingsbureaus 
beoordeeld als uiterst risicovol. Beleggers worden hierdoor afgeschrikt. 
 
 

2p 1 Bereken de koers van de real ten opzichte van de dollar op 1 januari 2015 
in ten minste twee decimalen nauwkeurig. 
 

2p 2 Leg uit dat de ontstane recessie kan hebben geleid tot een verlaging van 
de kredietwaardigheid van de Braziliaanse overheid.  
 

2p 3 Verklaar dat de negatieve beoordeling van Braziliaanse staatsobligaties 
door kredietbeoordelingsbureaus ertoe kan leiden dat de wisselkoers van 
de real verder zal dalen. 
 
Een van de instrumenten van een Centrale Bank is het rentebeleid. De 
Centrale Bank van Brazilië kan hiermee niet tegelijk de recessie 
bestrijden en de daling van de wisselkoers afremmen. 

2p 4 Leg dit uit. Gebruik ongeveer 80 woorden. 
 
Thea bespreekt het bovenstaande artikel in de economieles. Zij beweert 
dat de situatie in Brazilië niet overeenkomt met het verband dat in de 
kortetermijn-Phillipscurve wordt voorondersteld. 

2p 5 Heeft Thea gelijk? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2 Parkeerbeleid 

 
Alle parkeergarages in het centrum van een middelgrote stad zijn 
eigendom van de particuliere onderneming Allpark. 
 
Een gemeentelijk onderzoek naar de relatie tussen parkeertarieven en de 
totale vraag naar parkeerplaatsen in deze parkeergarages laat zien dat 
deze kan worden weergegeven met de volgende vraagvergelijking: 
Qv  2.000 P  10.000 
 
waarbij: 
Qv  totale vraag naar parkeerplaatsen in de parkeergarages in hele uren  
P   parkeertarief in euro’s per uur.  
 
De constante kosten per uur zijn voor alle garages samen € 6.000. De 
marginale kosten van één uur parkeren door één auto bedragen steeds 
€ 0,80. Allpark streeft naar maximale totale winst. 
 

3p 6 Laat met een berekening zien dat het parkeertarief door Allpark dan op 
€ 2,90 per uur wordt gesteld. 
 

2p 7 Bereken de totale winst per uur van Allpark bij een tarief van € 2,90. 
 
Een groot deel van de automobilisten maakt bij dit tarief geen gebruik van 
de parkeergarages, maar parkeert elders in de stad. De bewoners ervaren 
dit als overlast. De gemeente overweegt daarom een maximumtarief van 
€ 2 per uur in te voeren voor alle parkeergarages. 
 

1p 8 Leg uit dat bij het parkeren in de wijk sprake is van een extern effect. 
 

2p 9 Bereken de verandering van het consumentensurplus per uur die als 
gevolg van invoering van het maximumparkeertarief zal optreden. 
 
De manager van Allpark kan de invoering van het maximumparkeertarief 
accepteren, onder voorwaarde dat hij ter compensatie op de zaterdagen 
een hoger tarief kan vragen: “De vergelijking uit het onderzoek geeft de 
gemiddelde vraag naar parkeerplaatsen over alle dagen van de week. Ik 
schat dat op de zaterdagen, met veel winkelpubliek, de prijselasticiteit van 
de vraag naar parkeerplaatsen anders is dan door de week.” 
 

2p 10 Verklaar dat door dit verschil in prijselasticiteit de manager met het 
hanteren van twee tarieven een hogere weekomzet verwacht te 
realiseren.  
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Opgave 3 Gegarandeerde winst? 

 
De branche van tweedehandsauto’s heeft een groeiend imagoprobleem. 
De laatste tijd zijn er veel bedrijven toegetreden, die het niet zo nauw 
nemen met de kwaliteit van de aangeboden auto’s. De betrouwbaardere 
bedrijven maken in verhouding hoge kosten en moeten daarom een 
relatief hoge verkoopprijs vragen.  
 
Om de reputatie van de branche te verbeteren is een aantal jaren geleden 
bedrijfstakorganisatie AutoKwaliteit (AK) opgericht. Bij AK aangesloten 
autohandelaren bieden de AK-garantie: tot een half jaar na aankoop kan 
de koper gebreken, die bij de aankoop niet waren geconstateerd, zonder 
betaling laten repareren. Op deze manier moeten potentiële klanten erop 
kunnen vertrouwen dat ze bij een AK-autohandelaar een goede auto met 
een goede service krijgen. 
 
Het argument bij de oprichting van AK was dat er zonder keurmerk en 
garantie averechtse selectie van autohandelaren zal ontstaan. 
Asymmetrische informatie over de kwaliteit van aangeboden auto’s speelt 
hierbij een belangrijke rol. 

2p 11 Verklaar dit argument voor oprichting van AK.  
 
Het succes van AK is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de 
aangesloten autohandelaren. Autohandelaren die lid zijn van AK zijn 
verplicht zich te houden aan kwaliteitseisen en krijgen geregeld controle 
door inspecteurs van AK. Deze controles dienen ter voorkoming van een 
principaal-agentprobleem. AK kan hierbij gezien worden als principaal en 
de aangesloten autohandelaren als agenten.  

2p 12 Leg uit dat kwaliteitscontroles kunnen helpen ter voorkoming van een 
dergelijk principaal-agentprobleem. 
 
Autohandel Verpaalen heeft in de loop der jaren een goede reputatie 
opgebouwd. Als gevolg van de toestroom van genoemde nieuwkomers in 
de branche is het bedrijf nu echter in de rode cijfers terechtgekomen. 
Verpaalen hoopt met toetreding tot AK weer winst te kunnen maken. Voor 
het lidmaatschap geldt een basiscontributie van 3.500 euro en een 
contributie van 400 euro per verkochte auto. Verpaalen heeft een ruwe 
schatting gemaakt van de te verwachten bedrijfsgegevens, afhankelijk van 
de keuze om wel of niet lid te worden van AK (tabel 1). 
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Tabel 1 geschatte bedrijfsgegevens van Verpaalen  
 

geen lidmaatschap AK wel lidmaatschap AK 

GO  40Q  16.000 GO  40Q  18.000 

TK  7.200Q  600.000 TK  7.600Q  603.500 

GO    gemiddelde omzet per jaar 
TK    totale kosten per jaar 
Q    afzet per jaar 
 
Verpaalen is hierbij uitgegaan van één bepaalde kwaliteit auto’s.  
Het bedrijf streeft naar maximale totale winst. 
 

1p 13 Verklaar de verandering van de GO-functie in de schatting van Verpaalen. 
 

3p 14 Bereken de totale winst per jaar van Verpaalen bij lidmaatschap van AK. 
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Opgave 4 Deflatie soepel op te lossen? 

 
In 2015 dreigde in de meeste landen van de eurozone deflatie. De 
Europese Centrale Bank (ECB) achtte de kans groot dat deze deflatie zou 
leiden tot stagnatie van de economische groei en daarmee tot verdere 
deflatie. In een poging om de inflatie weer te laten oplopen besloot de 
ECB in 2015 om de geldhoeveelheid in de eurozone te vergroten via de 
zogenaamde kwantitatieve versoepeling. Hiertoe kocht de ECB 
maandelijks voor 60 miljard euro bestaande staatsobligaties op, vooral 
van banken in de eurozone. Deze banken kregen hierdoor de 
mogelijkheid om meer krediet te verstrekken aan gezinnen en bedrijven. 
Bij dit stimuleringsprogramma is uitgegaan van een vaste omloopsnelheid 
van het geld. 
 

2p 15 Leg met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher uit dat op langere 
termijn dreigende deflatie kan worden tegengegaan als banken deze 
mogelijkheid benutten. 
 
Michael Roberts is directeur van een onlangs opgericht pensioenfonds dat 
vooral belegt in nieuwe staatsobligaties. Er gaan geruchten dat de ECB in 
de nabije toekomst ook nieuw uitgegeven staatsobligaties van overheden 
van eurolanden wil kopen. Roberts verwacht dat als gevolg hiervan zijn 
fonds rekening moet houden met een daling van beleggingsrendementen: 
de rente als percentage van het aankoopbedrag van obligaties. 

2p 16 Verklaar deze verwachting van Roberts. 
 
Het pensioenfonds van Roberts werkt met het kapitaaldekkingsstelsel. Als 
de ECB het opkoopprogramma lang blijft volhouden, verwacht Roberts dat 
het voor zijn fonds moeilijker zal worden om aan toekomstige 
pensioenverplichtingen te blijven voldoen. 

2p 17 Verklaar de verwachting van Roberts. 
 
Econoom Mario Milano van de ECB verwacht dat de verlaging van de 
rendementen op nieuwe staatsobligaties in de eurozone via de 
valutamarkt kan leiden tot oplopen van de inflatie.  

3p 18 Verklaar deze verwachting van Mario Milano.  
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Opgave 5 Innovatief krediet 

 
In 2013 is in een land al vijf jaren achtereen sprake van laagconjunctuur. 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat banken terughoudend zijn geworden 
bij het verlenen van krediet, in het bijzonder voor de ontwikkeling van 
nieuwe technieken en producten. Risico-overwegingen kunnen banken 
terughoudend maken om krediet te verlenen voor deze innovaties. 
 

2p 19 Verklaar in deze context de terughoudendheid van banken om krediet te 
verlenen voor de ontwikkeling van innovaties. Betrek hierbij overwegingen 
omtrent de inschatting van risico en de stand van de conjunctuur. 
 
Drie pensioenfondsen maken in een persbericht bekend dat ze een 
gezamenlijke financieringsmaatschappij hebben opgericht, United Credit 
Fund (UCF), om dit gat in de markt op te vullen. In de statuten van UCF is 
vastgelegd dat UCF zich specifiek richt op kredietverlening aan bedrijven 
voor de ontwikkeling van innovaties. Aan het verstrekken van krediet zijn 
voorwaarden verbonden (zie kader). 
 
Kredietvoorwaarden van UCF 
a UCF eist onderpanden in de vorm van reeds verkregen patenten en 

andere (vaste) activa. 
b Een krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. 
c Ondernemingen kunnen met het krediet van UCF 40% van de 

ontwikkelingskosten van een innovatie financieren. Als er meerdere 
ondernemingen samenwerken in de ontwikkeling van een innovatie 
kan 50% van de ontwikkelkosten worden gefinancierd met een krediet 
van UCF. 

 
1p 20 Leg uit waarom het in onderpand nemen van patenten voor UCF een 

effectieve kredietvoorwaarde kan zijn. 
 

2p 21 Verklaar dat UCF bereid is een hoger percentage van de ontwikkelkosten 
te financieren bij een samenwerking van meerdere bedrijven. 
 
Econoom Paul van Arnhem bekijkt het initiatief van de pensioenfondsen 
vanuit een maatschappelijk oogpunt. Hij signaleert de volgende aspecten: 
“Aan de ene kant hebben de plannen om innovatieve bedrijven te 
financieren een positief effect op de ontwikkeling van de 
productiestructuur. Aan de andere kant betekenen deze plannen risico’s 
voor gepensioneerden.” 

2p 22 Licht beide genoemde aspecten toe. 
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Opgave 6 Zeker een ton? 

 
Beleggingsmaatschappij ABC overweegt om een pensioensompolis aan te 
bieden: klanten leggen eenmalig een bedrag in en krijgen daarvoor op 
hun 65e jaar 100.000 euro uitgekeerd. Afhankelijk van de looptijd wordt 
het in te leggen bedrag bepaald. ABC verwacht het ingelegde kapitaal te 
kunnen beleggen tegen gemiddeld 4% rendement per jaar. Uit het verschil 
tussen de eindwaarde van de beleggingen en het uit te keren bedrag van 
100.000 euro worden de kosten gedekt die ABC gedurende de looptijd 
heeft gemaakt voor de betreffende polis. Het resterende deel is winst. De 
kosten van een pensioensompolis zijn afhankelijk van de looptijd. Tabel 1 
geeft een overzicht van inlegbedrag en kosten, afhankelijk van de looptijd. 
 
Tabel 1 kosten en inleg per polis afhankelijk van looptijd 

looptijd in jaren 35 30 25 20 15 

in te leggen bedrag in euro’s 36.000 42.000 50.000 56.000 65.000

toegerekende kosten in 
euro’s per polis (aan het eind 
van de looptijd) 

17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 

 
De eindwaarde van een pensioensompolis voor een looptijd van 30 jaar 
bedraagt € 136.222,70. 

1p 23 Bereken de uiteindelijke winst die ABC hierop zou maken. 
 
Een financieel analist verwacht dat het rendement op de beleggingen 
gemiddeld slechts 1,5% zal bedragen.  

2p 24 Bereken, uitgaande van uitsluitend kostendekking, het in te leggen bedrag 
bij een pensioensompolis met een looptijd van 20 jaar als ABC kiest om 
het in te leggen kapitaal aan te passen aan de verwachting van de 
financieel analist. 
 
ABC komt tot de conclusie dat de winstgevendheid van het aanbieden van 
pensioensompolissen in de knel kan komen en schetst twee mogelijke 
oplossingen als deze situatie zich zal voordoen: 
I. Het inlegbedrag blijft vast, waarbij het uit te keren kapitaal in het 65e 

levensjaar afhankelijk wordt van het rendement op de beleggingen. 
II. Het in te leggen bedrag wordt zodanig verhoogd dat met de verwachte 

lagere rendementen het eindbedrag op 100.000 euro kan blijven.  
 

1p 25 Welk alternatief zullen kopers kiezen die risico-avers zijn? Licht je keuze 
toe. 
 
Beleggingsgedrag van mensen wordt naar verwachting voor een groot 
deel bepaald door hun leeftijd en levensfase. Om hierop beter te kunnen 
inspelen, heeft ABC marktonderzoek verricht naar verwachte verkopen 
van pensioensompolissen naar looptijd (figuur 1).  
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Figuur 1 verwacht aandeel in de verkoop van 
  pensioensompolissen naar looptijd 
 

Legenda:
35 jaar
30 jaar
25 jaar

20 jaar

15 jaar  
 
 

2p 26 Geef een verklaring voor het relatief lage aandeel van de te verwachten 
verkopen van pensioensompolissen met een looptijd van 30 en 35 jaar. 
Betrek in het antwoord de levensfase waarin potentiële kopers van deze 
pensioensompolissen zich doorgaans bevinden en het begrip 
tijdsvoorkeur. 
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Opgave 7 Zwakste schouders, zwaarste lasten? 

 
In een land is fysiotherapie voor iedereen opgenomen in de 
ziektekostenverzekering. Fysiotherapeuten adviseren over voortzetting 
van de behandeling, afhankelijk van de verbetering bij de patiënt. De 
Medische Autoriteit (MA) stelt zich onder meer als taak om het 
kostenbewustzijn in de gezondheidssector te bewaken. Een econoom 
doet in opdracht van de MA onderzoek naar de behandelduur bij 
verschillende fysiotherapeuten van een bepaald type schouderklachten. 
Hij maakt een vergelijking tussen twee soorten gezondheidscentra: 
 Centra waar fysiotherapeuten in loondienst zijn. Zij ontvangen een 

vast inkomen voor een vooraf vastgesteld aantal afspraken per week. 
 Centra met zelfstandige fysiotherapeuten. Van zorgverzekeraars 

ontvangen zij een vaste totale vergoeding per behandeltraject voor 
een bepaalde klacht, afhankelijk van het aantal afspraken (tabel 1). 

 
Tabel 1 totale vergoeding, afhankelijk van de behandelduur 

Aantal afspraken 1-5 6-11 12 -16 17 of meer 

vergoeding voor 
het totale traject € 120 € 340 € 560 € 750 

Voorbeeld: Bij een behandeling van veertien afspraken ontvangt de 
therapeut in totaal een vergoeding van € 560. 
 
De econoom veronderstelt dat zelfstandige fysiotherapeuten bij het advies 
over voortzetting van de behandeling, financiële motieven een rol laten 
spelen. Met behulp van figuur 1 analyseert hij bij hoeveel procent van de 
patiënten een behandeling met een bepaald aantal afspraken voorkomt. 
 
Figuur 1 frequentie van afspraken bij zelfstandige fysiotherapeuten 
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Voorbeeld: Een behandeling van acht afspraken komt voor bij 6% van de 
patiënten. 
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De combinatie van tabel 1 en figuur 1 doet de econoom vermoeden dat 
het bekostigingssysteem bij zelfstandige fysiotherapeuten zowel een 
prikkel bevat tot langer behandelen als een prikkel tot korter behandelen. 
 

2p 27 Verklaar dit vermoeden van de econoom met behulp van tabel 1 en 
figuur 1. 
 
Tabel 2 frequentie van afspraken, gegroepeerd naar behandelduur 

aantal afspraken 1-5 6-11 12-16 ≥ 17 

bij zelfstandige therapeuten 

% van de patiënten 14 39 24 23 

gemiddeld aantal 
afspraken 

4,9 7,6 12,9 22 

bij therapeuten in loondienst 

% van de patiënten 22 41 14 23 

gemiddeld aantal 
afspraken 

4,4 8,1 13,4 22 

 
De econoom concludeert uit tabel 2 dat het gemiddelde aantal afspraken 
bij zelfstandige fysiotherapeuten per saldo hoger ligt dan bij 
fysiotherapeuten in loondienst. 
 

2p 28 Bereken hoeveel procent het gemiddelde aantal afspraken bij de 
zelfstandige fysiotherapeuten meer is dan bij de fysiotherapeuten in 
loondienst. 
 
Om ervoor te zorgen dat patiënten niet meer behandelingen krijgen dan 
nodig, stelt de MA voor om, in combinatie met een verlaging van de 
premie, patiënten een eigen risico te laten betalen in de vorm van een 
vast bedrag per afspraak. De MA verwacht dat daarmee het gemiddelde 
aantal afspraken beter zal aansluiten bij wat patiënten nodig hebben.  

2p 29 Verklaar deze verwachting. 
 
De econoom voorspelt dat het voorstel van de MA ertoe zal kunnen leiden 
dat sommige patiënten minder zorg krijgen dan zij behoeven. 

1p 30 Verklaar de voorspelling van de econoom. 
 

einde  
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Opgave 1 

 
Kapitaalvlucht uit Agazia 
Agazia kampt sinds een half jaar met heftige politieke onrust. Als gevolg 
hiervan is een sterke kapitaalvlucht op gang gekomen: beleggers halen 
hun geld weg en kiezen voor landen met een stabiel economisch klimaat. 
De waarde van de munt van het land, de agau, daalde van 50 naar 
35 dollarcent, met als gevolg een toename van de inflatie in Agazia. De 
consumptieve bestedingen stegen eerst, maar zakten daarna in. 

1p 1 Verklaar dat, als gevolg van de verwachte hoge inflatie, de consumptieve 
bestedingen in Agazia in eerste instantie stegen. 
 
Terwijl exporterende bedrijven in Agazia als gevolg van de koersdaling in 
eerste instantie hun winst zagen stijgen, ondervonden alle bedrijven in het 
land nadeel van de kapitaalvlucht. Zij moesten investeringsprogramma’s 
verminderen of zelfs stop zetten. De vooruitzichten voor de structurele 
ontwikkeling van het land worden daardoor negatief beïnvloed.  
 

2p 2 Verklaar dat exporterende bedrijven in Agazia, door de daling van de 
wisselkoers van de agau, op korte termijn meer winst konden maken. 
 

2p 3 Leg uit welk effect de kapitaalvlucht heeft op de binnenlandse rente en 
welke invloed deze ontwikkeling van de rente kan hebben op de 
structurele ontwikkeling van de economie. 
 
Een economisch instituut heeft onderzoek gedaan naar de wisselkoers 
van de agau. Hierbij is de vraag- en de aanbodfunctie van de agau, in de 
situatie voorafgaand aan het uitbreken van de politieke onrust, als volgt 
bepaald: 
 
Qv  = −0,2 P + 20 
Qa  =   0,3 P − 5 
 
Qv  = vraag naar agaus in miljarden 
Qa  = aanbod van agaus in miljarden 
P = koers van de agau in dollarcenten 
 
Door de kapitaalvlucht veranderde het aanbod, met de genoemde 
koersdaling van de agau van 50 naar 35 dollarcent als gevolg.  

2p 4 Bereken het bedrag in agau dat door de kapitaalvlucht werd omgezet in 
US dollars. 
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De Centrale Bank van Agazia ziet in de koersdaling van de agau meer 
nadelen dan voordelen voor de economie van het land. De bank 
overweegt daarom met aan- en verkooptransacties te interveniëren op de 
valutamarkt om zodoende de koers van de agau weer te laten stijgen. Met 
het bekend worden van dit voornemen, zorgt het optreden van 
speculanten op korte termijn voor een stijging van de koers van de agau. 

2p 5 Verklaar deze koersstijging als gevolg van het optreden van speculanten.  
 
Economen vrezen dat dit effect niet lang zal aanhouden zonder 
interventie van de Centrale Bank. Zij hebben echter niet het vertrouwen 
dat de Centrale Bank deze interventie lang zal kunnen volhouden.  

1p 6 Leg dit gebrek aan vertrouwen bij de economen uit. 
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Opgave 2  

 
Investeren om af te schrikken 
In een land kan farmaceutisch bedrijf Hanse dankzij een patent als enige 
producent het geneesmiddel Faldrahyl aanbieden. Hanse streeft naar 
maximale totale winst. Figuur 1 geeft voor dit product de marginale 
kosten, alsmede de gemiddelde- en marginale opbrengsten. 
 
figuur 1 
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MK = marginale kosten 
GO = gemiddelde opbrengst 
MO = marginale opbrengst 
 
De overheid van het land wil dat Faldrahyl voor een groter aantal mensen 
beschikbaar is en stelt daartoe een maximumprijs in van € 50 per doosje. 
Hanse kan met de productie voorzien in de extra vraag die ontstaat. 
 

2p 7 Bereken aan de hand van figuur 1 de toename van het 
consumentensurplus als gevolg van het instellen van de maximumprijs. 
 

2p 8 Bereken de daling van de totale winst voor Hanse als gevolg van het 
instellen van de maximumprijs. 
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Een nieuwe regering wil vrije toetreding tot de markt van geneesmiddelen 
realiseren. Zij meent dat dit ook de beste weg is om de beschikbaarheid 
van medicijnen te verhogen. Het patent dat Hanse heeft op Faldrahyl zal 
daarom niet worden verlengd. Het bedrijf Lako is geïnteresseerd in het 
opzetten van een productielijn voor een gelijksoortig medicijn na afloop 
van de patentperiode. In een poging Lako hiervan te weerhouden dreigt 
Hanse de prijs sterk te verlagen. De situatie waarin Hanse en Lako 
optreden kan worden beschouwd als een eenmalig sequentieel spel, 
weergegeven in de onderstaande spelboom. In de spelboom zijn de 
veranderingen van de winst van respectievelijk Lako en Hanse 
weergegeven in euro’s, rekening houdend met de afzet van zowel Lako 
als Hanse bij de verschillende keuzecombinaties.  
 

Lako

wel aanbieden

niet aanbieden

Hanse

Hanse

prijs gelijkhouden

prijs gelijkhouden

prijs verlagen

+120.000; −330.000

−60.000; −600.000

0; 0
 

 
1p 9 Is de dreiging van Hanse geloofwaardig? Geef de verklaring met behulp 

van getallen uit de spelboom. 
 
In de spelboom is meegenomen dat Hanse in geval van prijsverlaging zelf 
ook 30.000 doosjes meer zal afzetten dan bij toetreding bij gelijke prijs. 
De afdeling procesinnovatie heeft voor Hanse een mogelijkheid gevonden 
voor een goedkoper proces bij de voorgestelde extra productie. De 
variabele kosten van deze extra productie kunnen daarmee tien euro per 
doosje lager worden. 
 

2p 10 Is deze kostenverlaging voldoende om de dreiging van prijsverlaging door 
Hanse geloofwaardig te maken? Licht het antwoord toe met een 
berekening aan de hand van de getallen uit de spelboom. 
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Opgave 3 

 
Chinese arbeidsmarkt op keerpunt 
Econoom Michaels stelt in een rapport over de Chinese economie dat het 
bruto binnenlands product (bbp) in China tot het jaar 2011 sterk groeide 
door investeringen en export. Michaels meent dat de sterke groei van de 
export vooral mogelijk is geweest door twee factoren: 
− Het loonniveau in industriële gebieden was in de voorafgaande fase 

van de Chinese economische ontwikkeling internationaal gezien nog 
erg laag.  

− In agrarische gebieden bestond een zeer groot aanbod op de 
arbeidsmarkt. De sterke groei van de productie in de industriële 
gebieden werd mede mogelijk gemaakt door een omvangrijke 
toestroom van arbeidskrachten vanuit de agrarische gebieden. 

 
Michaels gaat bij deze analyse uit van de figuren 1a en 1b, waarin de 
arbeidsmarkt is onderscheiden in de deelmarkten van industriële en van 
agrarische gebieden. De verticale assen hebben in beide deelfiguren 
dezelfde schaal. De verschuivingen die in de figuren zijn weergegeven, 
betreffen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in China gedurende de jaren 
van sterke economische groei. 
 
figuur 1a Arbeidsmarkt 

industriële gebieden 
figuur 1b Arbeidsmarkt 

agrarische gebieden 
 

aangeboden en gevraagde hoeveelheid arbeid

loon

aanbod

vraag

aangeboden en gevraagde hoeveelheid arbeid

loon

aanbod

vraag

 
 

1p 11 Verklaar de verschuiving van de vraaglijn op de arbeidsmarkt in 
industriële gebieden met behulp van de tekst. 
 
In de jaren tot 2011 kon de industriële productie in China toenemen 
zonder dat de lonen daarbij hoefden te stijgen.  

2p 12 Geef hiervoor een verklaring met behulp van de figuren. 
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Michaels constateert dat China in 2011 een keerpunt bereikte, met voor 
het eerst een merkbare stijging van de lonen in de industriële gebieden. 
Volgens hem werd dit teweeggebracht doordat het loonverschil tussen 
beide deelmarkten inmiddels was opgeheven. De gemiddelde 
arbeidsproductiviteit in de industrie is ondertussen niet noemenswaardig 
gestegen. De loonstijging in de Chinese industrie kwam daarmee hoger 
uit dan in de industriële sectoren van de minder ontwikkelde landen in de 
Aziatische regio. Michaels meent dat de werkgelegenheid in de Chinese 
industriële sector hierdoor onder druk is komen te staan.  

2p 13 Verklaar deze mening van Michaels. 
 
Michaels constateert dat ondanks het inzakken van de industriële export 
de lonen in China in daaropvolgende jaren toch bleven stijgen, een 
signaal dat de binnenlandse productie en de vraag naar arbeid op niveau 
bleef of zelfs nog groeide. 

1p 14 Verklaar dat in de periode na 2011 de binnenlandse productie kon 
toenemen, zelfs bij verminderde industriële export. 
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Opgave 4  

 
Communicatie te duur? 
Twee aanbieders van mobiele telecommunicatie, Com en Blue, hebben 
samen de consumentenmarkt van mobiele communicatie van een land in 
handen. Zij zijn heel alert op hun marktaandeel. Daarom streven zij naar 
een zo hoog mogelijke omzet en niet in eerste instantie naar maximale 
totale winst. 
Per 1 januari 2014 wordt de btw op telefonieabonnementen verhoogd van 
19% naar 21%. Het management van Com bespreekt in het najaar van 
2013 mogelijke strategieën naar aanleiding van deze btw-verhoging.  
Er worden drie strategieën onderscheiden: 
− de verhoging van de btw niet doorberekenen in de prijs; 
− de verhoging van de btw deels doorberekenen in de prijs; 
− de verhoging van de btw volledig doorberekenen in de prijs.  
 
Het management maakt bij zijn analyse gebruik van onderstaande 
prijsafzetvergelijkingen en prijzen van Com en Blue 
 
Qc = − 2,3 Pc + 1,8 Pb + 85 
Qb = − 1,9 Pb + 1,5 Pc + 59 
 
Qc aantal door Com verkochte abonnementen in miljoenen 

 

Qb aantal door Blue verkochte abonnementen in miljoenen 

Pc prijs voor een abonnement bij Com in euro’s per maand (inclusief 
btw) 

Pb
  

prijs voor een abonnement bij Blue in euro’s per maand (inclusief 
btw) 

 
In 2013 waren de abonnementsprijzen per maand bij Com € 24,99 en bij 
Blue € 22,50, beide inclusief btw. De prijsafzetfuncties gelden voor zowel 
2013 als voor 2014. 
 

2p 15 Hoe blijkt uit bovenstaande gegevens dat consumenten de producten van 
Com en Blue als heterogeen zien? 
 
De manager van Com is niet bang om omzet te verliezen als hij de 
btw-verhoging volledig doorberekent in de prijs van een abonnement. Hij 
heeft de prijselasticiteit van de vraag naar abonnementen bij Com 
bepaald bij volledig doorberekenen. Hij ziet dat deze vraag dan 
inelastisch is, als Blue de btw-verhoging ondertussen niet doorberekent.  

3p 16 Geef de berekening van deze elasticiteit. 
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De staatssecretaris van economische zaken vraagt zich af of beide 
bedrijven misschien een heimelijke afspraak zullen maken om de btw 
volledig door te berekenen in de prijs. Om het keuzegedrag van Com en 
Blue beter in kaart te brengen, stelt een marketingadviseur een schema 
op met de omzetcijfers die bij de verschillende keuzecombinaties zijn te 
verwachten (matrix 1). 
 
matrix 1 verwachte omzet exclusief btw in miljoenen euro’s 
 
 Blue 

niet 
doorberekenen 

deels 
doorberekenen  

volledig 
doorberekenen 

 niet 
doorberekenen 

1.405 ;   999 1.438 ; 1.026 1.419 ; 1.002 

 
Com 

deels door- 
berekenen  

1.480 ; 1.035 1.473 ; 1.049 1.411 ; 1.020 

 volledig 
doorberekenen  

1.408 ; 1.011 1.455 ; 1.050 1.423 ; 1.014 

 
1p 17 Welk van beide partijen heeft geen financiële prikkel om zich aan de 

afspraak van volledig doorberekenen te houden? Licht het antwoord toe. 
 

2p 18 Beredeneer met behulp van de uitkomsten van de matrix welke strategie 
Com zal kiezen. 
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Opgave 5 

 
Geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
De particuliere verzekeringsmaatschappij AOVZ wil in 2017 een vrijwillige 
arbeidsongeschiktheidsverzekering introduceren voor de doelgroep 
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). AOVZ geeft met deze 
verzekering zzp’ers in geval van ernstige arbeidsongeschiktheid uitzicht 
op een eenmalige uitkering van € 200.000. Van de zzp’ers in de regio 
waar AOVZ start, heeft 50% een fysiek zwaar beroep en 50% een fysiek 
licht beroep. De directie overweegt voor 2017 in eerste instantie een 
uniforme premie.  
De tabellen 1 en 2 vermelden verwachtingen van de directie voor 2017. 
 
tabel 1  gegevens verzekeringnemers AOVZ 2017 

 
tabel 2 verwachte kosten van AOVZ in 2017 

 
De directie streeft naar een zo groot mogelijke totale winst. In 2017 zullen 
bij de gekozen uniforme jaarpremie van 850 euro de kosten echter niet 
gedekt kunnen worden.  
 

2p 19 Bereken het verwachte verlies van AOVZ op deze verzekering in 2017. 
 

2p 20 Verklaar aan de hand van tabel 1 en de tekst hoe dit verlies mede kan zijn 
veroorzaakt door het optreden van averechtse selectie.  
 
Een directielid vreest dat door moral hazard bij verzekerde zzp-ers het 
verlies groter kan uitvallen dan verwacht. De voorzitter van de directie 
acht de kans op moral hazard bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
te verwaarlozen. 

1p 21 Leg het standpunt van de voorzitter uit. 
 

doelgroep  aantal 
verzekerings-
nemers per 
groep  

uniforme 
jaarpremie 
per persoon

kans op 
arbeids-
ongeschiktheid 
per groep  

uit te keren bij 
arbeidsongeschikt- 
heid per 
verzekeringsnemer   

zzp’ers met 
een fysiek 
zwaar beroep  

8.000 850 euro 1

200
 200.000 euro 

zzp’ers met 
een fysiek 
licht beroep 

1.000 850 euro 1

500
 200.000 euro 

totale kosten in verband met: constant / variabel nadere informatie 

loon, rente & afschrijving constant in totaal 400.000 euro per jaar 

administratie variabel 15 euro per klant  

schade-uitkeringen variabel afhankelijk van de groep 
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De directie besluit om vanaf 2017 toch premiedifferentiatie toe te passen 
voor de in tabel 1 onderscheiden groepen zzp’ers. Zij gaat daarbij uit van 
de informatie over opbrengsten en kosten voor beide doelgroepen, zoals 
weergegeven in de figuren 1 en 2. 
 
figuur 1 verzekerden bij AOVZ met een zwaar beroep 
 

€
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Q1 (aantal verzekerden x100 uit groep 1)
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figuur 2 verzekerden bij AOVZ met een licht beroep 
 

€

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Q2 (aantal verzekerden x100 uit groep 2)

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

415

MO2 GO2

MK2

 
MO = Marginale Opbrengsten 
MK = Marginale kosten 
GO = Gemiddelde Opbrengsten 
 

3p 22 Bereken de maximale totale winst die met het toepassen van de 
premiedifferentiatie voor beide deelmarkten kan worden bereikt. Maak bij 
de berekening gebruik van tabel 2 en van uit de grafiek afgelezen 
waarden. 
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Opgave 6 

 
Werken moet lonen 
De regering van een land is bezorgd over de daling van de netto 
participatiegraad, dat wil zeggen het aandeel werkzame mensen in de 
potentiële beroepsbevolking (alle mensen tussen 18 en 66 jaar). Voor 
mensen met een lage opleiding is de netto participatiegraad gedurende de 
laatste jaren afgenomen van 52% naar 45%. Volgens de regering is deze 
daling vooral te wijten aan de zogeheten ‘armoedeval’: als laagopgeleide 
mensen vanuit een uitkeringssituatie in loondienst komen gaat hun netto 
jaarinkomen er bijna niet op vooruit.      
De regering wil (het accepteren van) betaald werk voor met name 
laagopgeleide mensen financieel aantrekkelijker maken. Daarnaast stelt 
de regering zich ten doel om de verdeling van de netto inkomens minder 
scheef te maken. 
Tabel 1 geeft de tarieven voor de inkomstenbelasting in 2016. Belasting 
wordt geheven over zowel arbeidsinkomen als inkomen uit uitkeringen. 
 
tabel 1 schijven en tarieven inkomensheffing in 2016 
 

Vanaf  
belastbaar 
jaarinkomen 

Tot en met belastbaar 
jaarinkomen van 

Tarief 
inkomstenbelasting 

0 euro 13.000 euro 25% 

13.001 euro 57.000 euro 40% 

57.001 euro  50% 

 
De regering overweegt voor 2017 een van onderstaande aanpassingen 
aan te brengen in de inkomstenbelasting: 
1 de introductie van een algemene heffingskorting van 1.000 euro per 

jaar voor iedere belastingplichtige, of 
2 de introductie van een arbeidskorting van 1.000 euro per jaar voor 

iedereen met een betaalde baan. 
 

2p 23 Geef aan bij welke van beide aanpassingen er het minst sprake is van 
nivellering van de netto inkomens. Licht het antwoord toe. 
 

1p 24 Geef aan welk van beide aanpassingen naar verwachting het sterkst de 
arbeidsparticipatie van laag opgeleide uitkeringstrekkers zal stimuleren. 
Licht het antwoord toe. 
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De overheid kiest voor invoering van aanpassing 2. Het schijventarief blijft 
in 2017 hetzelfde als in 2016. 
 
Jannie van Agt houdt van haar bijstandsuitkering in 2016 netto 
12.000 euro over. Begin januari 2017 heeft zij de kans om als 
medewerkster in een cateringbedrijf te werken. Haar brutojaarloon in 2017 
zal 16.000 euro bedragen.  Zonder werk zou haar nettobijstandsuitkering 
voor 2017 12.200 euro zijn. Haar vriendin rekent haar voor dat ze dankzij 
de aanpassing in de inkomstenbelasting die baan beter wel kan 
accepteren: “Het extra netto-inkomen dat je ontvangt zal ruim het dubbele 
zijn van het geld dat je extra krijgt als je in de bijstand blijft.”  

2p 25 Laat met een berekening zien dat haar vriendin gelijk heeft. 
 
De minister van financiën argumenteert: “De introductie van elk van de 
kortingen leidt tot een hoger besteedbaar inkomen en is daarmee van 
invloed op de conjunctuur. Langs deze weg kan ook de bereidheid van 
mensen om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt toenemen.” 

2p 26 Leg de argumentatie van de minister uit. 
 
 

einde  
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VW-1022-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 46 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 

 
Eieren voor je geld  
In het land Ovaria is de uitvoer van eieren volledig weggevallen door een 
internationaal conflict. De afzet van eieren is daardoor sterk gekrompen. 
De overheid verwacht dat deze situatie nog jaren zal duren.  
Economen hebben de ontstane situatie op de eiermarkt in dit land 
weergegeven met onderstaande vergelijkingen van vraag en aanbod per 
maand. Eieren worden hier als een homogeen product beschouwd. 
 

Qa = 4P − 120 Qa = aangeboden hoeveelheid eieren in miljoenen kilo’s 

Qv = −2P + 240 Qv = gevraagde hoeveelheid eieren in miljoenen kilo’s 

 P =   prijs per kilo eieren in coins (de 
        munteenheid van het land) 

 
In de ontstane situatie is de marktprijs 60 coin per kilo. Deze marktsituatie 
is in figuur 1 weergegeven met de lijnen A en V1. De lijn V0 is de 
oorspronkelijke vraaglijn voordat de export wegviel. De aanbodlijn is niet 
veranderd. Het gedrag van de vragers in het binnenland is niet veranderd.  

1p 1 Hoeveel miljoen kilo eieren werden er per maand geëxporteerd voor de 
export wegviel? Geef de afleiding aan de hand van figuur 1.  
 
Een eierboer in dit land, de heer De Haan, heeft 140.000 coin constante 
kosten per maand. De variabele kosten zijn proportioneel en bedragen 
40 coin per kilo eieren. Zijn productiecapaciteit bedraagt 4.000 kilo eieren 
per maand. De Haan streeft naar maximale totale winst. Bij de marktprijs 
van 60 coin lijdt hij echter verlies. 

2p 2 Zal De Haan in de gegeven situatie op korte termijn stoppen met zijn 
bedrijf? Licht je antwoord toe, met gebruik van de gegevens. 
 
Met het wegvallen van de export overweegt de overheid om een 
minimumprijs in te stellen, met de garantie aan de boeren dat ze het 
ontstane overschot aan eieren zal aankopen. Aangekochte eieren zullen 
worden vernietigd. 

2p 3 Bereken hoe hoog de minimumprijs minstens moet zijn om te zorgen dat 
De Haan geen verlies hoeft te lijden. 
 
 

Pagina: 126Voor 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).



 

 VW-1022-a-16-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

De overheid besluit tot een minimumprijs van 80 coin per kilo eieren. 
Dit zal het totale consumenten- en producentensurplus veranderen. 
 

1p 4 Welk vlak of combinatie van vlakken in figuur 1 geeft de verandering weer 
van het totale consumenten- en producentensurplus? Noteer de letter(s). 
 
figuur 1 Markt van eieren in Ovaria 

P
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A  =  aanbod van eieren 
V0  = vraag naar eieren in de oorspronkelijke situatie 
V1  = vraag naar eieren na het wegvallen van de export 
Pmin = minimumprijs, ingesteld door de overheid 
 
De kosten die de overheid moet maken zullen volgens de economen de 
toename van het totale consumenten- en producentensurplus echter 
overtreffen.  

2p 5 Bereken de kosten voor de overheid van het aankopen van de eieren. 
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Opgave 2  

 
Mission Zero 
In 2011 verkoopt autoproducent Abec 1,5 miljoen auto’s. De productie 
gaat in 2011 gepaard met veel restafval: 62,8 kilo per auto. Het 
management wil dat Abec zich maatschappelijk gaat profileren met een 
‘groen’ imago en schrijft een plan: Mission Zero. Doelstelling in Mission 
Zero is een reductie van het restafval tot bijna nul in het jaar 2022, zonder 
dat daarbij de productiekosten per auto stijgen. 
 
In Mission Zero worden de volgende twee stappen beschreven: 
1 De ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken, waardoor 

grondstoffen efficiënter worden ingezet en er minder restafval per auto 
wordt geproduceerd; 

2 Het restafval wordt in de periode tot 2022 doorverkocht aan een 
recyclingbedrijf dat het verwerkt tot herbruikbare grondstoffen voor de 
productielijnen van Abec of voor andere industrieën. 

 
Het management van Abec laat eerst onderzoek doen naar de uitvoering 
van stap 1. Informatie uit dit onderzoek staat weergegeven in figuur 1 en 
bron 1. 
 
figuur 1 Prognose restafval van de productie per auto bij stap 1 
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bron 1  Actuele gegevens en verwachtingen met Mission Zero 
 
gegevens over 2011: 
− de gemiddelde totale kosten bestaan voor 50% uit gemiddelde 

constante kosten 
− de gemiddelde variabele kosten bestaan voor 10% uit kosten die te 

maken hebben met het restafval 
 
verwachte veranderingen voor 2022 ten opzichte van 2011: 
− een toename van de totale constante kosten van 15% 
− een toename van de gemiddelde variabele kosten die niet te maken 

hebben met restafval met 21%, als gevolg van het gebruik van 
duurzame, recyclebare materialen 

− een afname van de gemiddelde variabele kosten die wél te maken 
hebben met het restafval, evenredig met de afname van het restafval 

− een groei van de afzet van auto´s van 19% 
 
 
Op basis van deze informatie concludeert het management dat met stap 1 
de kosten per auto naar verwachting toch zullen toenemen. Het 
management beschouwt het daarom als essentieel dat ook stap 2 wordt 
uitgevoerd. 

3p 6 Toon met een berekening aan dat de kosten per auto in 2022 ten opzichte 
van 2011 zullen toenemen. Gebruik zowel figuur 1 als de gegevens en 
verwachtingen in bron 1. 
 
Abec verzoekt afvalverwerkingsbedrijf The Recycling Factory (TRF) om 
een offerte op te stellen voor het kopen en recycleren van het restafval in 
de periode tot het jaar 2022. TRF ziet hier wel winstmogelijkheden, maar 
zal hiervoor een omvangrijke investering moeten doen in een aangepaste 
verwerkingsinstallatie en is daarom toch huiverig om deze stap te zetten.  

2p 7 Verklaar deze huiver bij TRF voor het doen van deze investering. 
 
Om TRF het nodige vertrouwen te geven, doet de directie van Abec het 
voorstel om kapitaal voor deze investering beschikbaar te stellen door 
aandelen in TRF te kopen. 

1p 8 Geef aan dat het kopen van aandelen in TRF door Abec ertoe kan 
bijdragen dat TRF meer vertrouwen krijgt om te besluiten tot de 
investering. 
 
Milieuorganisatie De Groene Planeet verwacht dat het initiatief van Abec 
snel gevolgd zal worden door concurrerende autoproducenten. De 
organisatie is bezorgd dat deze trend van ‘vergroening’ ook zal leiden tot 
een toename van negatieve externe effecten, in de verwachting dat 
mensen juist meer auto’s zullen aanschaffen, aangelokt door het imago 
van milieuvriendelijkheid. 

2p 9 Leg de bezorgdheid van De Groene Planeet uit, gebruikmakend van het 
begrip ‘externe effecten’. 
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Opgave 3 

 
Belastingopbrengsten op de tocht 
Multinationale ondernemingen moeten in principe in alle landen waar ze 
gevestigd zijn winstbelasting betalen. Overheden kunnen geneigd zijn om 
dergelijke bedrijven te lokken met lagere tarieven voor de winstbelasting, 
om de eigen economie te stimuleren. Een econoom beargumenteert de 
stelling dat bij deze vorm van ‘belastingconcurrentie’ overheden in een 
positie komen die kan worden beschouwd als een gevangenendilemma, 
ervan uitgaande dat deze hun totale belastingopbrengsten op peil willen 
houden. 

2p 10 Licht de stelling van de econoom toe. 
 
Multinationale ondernemingen hebben, naast het hoofdkantoor in hun 
‘thuisland’, productiebedrijven in andere landen. Met de dreiging om deze 
vestigingen te verplaatsen naar een ander land kunnen zij overheden 
onder druk zetten om voor hen apart lagere tarieven voor de 
winstbelasting te rekenen. Met name in ontwikkelingslanden hebben deze 
‘multinationals’ een sterke positie ten opzichte van de nationale 
overheden.  
In tabel 1 is Alagne een sterk industrieland. Belanië kan gezien worden 
als een land met een opkomende economie en Cervoland als een 
ontwikkelingsland. 
 
tabel 1 Kerngegevens over productie en belasting in drie landen 

waar multinationals zijn gevestigd 
 

 (1) (2) (3) 

     bruto 
binnenlands 
product in 
euro’s 

totale productiewaarde van de 
voornaamste lokaal 
gevestigde multinationals in 
euro’s 

tarief van 
winstbelasting

Alagne    625 mld. 10 mld. 22% 

Belanië 1.200 mld.   6 mld. 25% 

Cervoland    200 mld.   5 mld. 24% 

 
2p 11 Verklaar aan de hand van kolommen (1) en (2) dat multinationals vooral in 

een ontwikkelingsland een sterke positie hebben bij onderhandelingen 
met de lokale overheid over de winstbelasting. 
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Niet alleen vanuit het belang van overheden maar ook vanuit het oogpunt 
van multinationals zijn er argumenten die pleiten voor het instellen van 
winstbelastingverdragen. Multinationals zijn bijvoorbeeld gebaat bij een 
verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in situaties waarbij 
vanuit de productiebedrijven winsten worden overgeboekt naar het 
hoofdkantoor.  
 
De overheden van Alagne, Belanië en Cervoland hebben een 
winstbelastingverdrag met elkaar afgesloten. Hierin is afgesproken dat 
winsten alleen worden belast in het land waar deze zijn verdiend, tegen 
het laagste tarief dat in de verdragslanden geldt. De multinationale 
onderneming EMNO heeft het hoofdkantoor gevestigd in Alagne en een 
winstgevend productiebedrijf in Cervoland. Dankzij het verdrag behoeft 
EMNO over de winst van deze vestiging alleen aan de overheid van 
Cervoland winstbelasting te betalen, tegen een tarief van slechts 22%.  
 

2p 12 Leg uit dat dit verdrag aan de overheid van Cervoland (ondanks het 
lagere tariefpercentage) meer zekerheid biedt over toekomstige 
belastingontvangsten. 
 
Nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van informatietechnologie, 
hebben het denkbaar gemaakt dat multinationals kunnen overwegen om 
ook (delen van) het hoofdkantoor naar een ander land te verplaatsen.  

1p 13 Kan het winstbelastingverdrag van de hierboven genoemde landen ook 
een oplossing bieden voor het boven vraag 10 genoemde 
gevangenendilemma? Licht het antwoord toe.  
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Opgave 4  

 
Tunnelvisie 
De Deense overheid overweegt de aanleg en exploitatie van een toltunnel 
tussen een Deens eiland en het noorden van Duitsland. Hiermee zou de 
reis- en transporttijd over de weg van bijvoorbeeld Hamburg (Duitsland) 
naar de Deense hoofdstad Kopenhagen en verder naar Göteborg 
(Zweden) en Oslo (Noorwegen) gemiddeld een uur korter worden. Ten 
behoeve van de besluitvorming laat de Deense overheid een financiële 
haalbaarheidsstudie uitvoeren. De gegevens in onderstaande tabel zijn in 
miljoenen Deense kroon (DK), tenzij anders aangegeven. 
 

(1) TK = AK + FK + OK TK = totale kosten per jaar  

(2) AK = 0,01Oi AK = afschrijvingskosten per jaar 

(3) FK = 0,03Oi FK = financieringskosten op de kapitaalmarkt 
        per jaar     

(4) OK = 7 OK = overige kosten per jaar 

(5) Oi = 6.000 Oi =  overheidsinvestering voor de tunnel 

(6) Qv = −0,5P + 19 Qv = aantal passages door de toltunnel per 
        jaar in miljoen 

(7) P = 18 P =   toltarief in DK per passage inclusief 
        omzetbelasting 

(8) TT = P × Q TT = totale tolopbrengst per jaar  

(9) OB = 3Q OB = overige 
         belastingopbrengsten per jaar 

(10) TO = TT + OB TO = totale opbrengsten per jaar 

(11) TR = TO − TK TR = totale resultaat per jaar 

 
De overheid stelt als voorwaarde voor de aanleg en exploitatie van de 
toltunnel dat het totale resultaat per jaar (TR) positief moet zijn. 
 

2p 14 Geef een voorbeeld van een type belastingopbrengsten (OB) waarvan de 
Deense overheid een toename kan verwachten wanneer de tunnel in 
gebruik is. Licht het antwoord toe. 
 

2p 15 Laat met een berekening zien dat op basis van bovenstaande informatie 
de Deense overheid zal besluiten om de toltunnel niet aan te leggen. 
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De Deense minister van Verkeer onderzoekt mogelijkheden om de aanleg 
en exploitatie van de tunnel toch haalbaar te maken. Hij komt tot de 
conclusie dat een verhoging van het toltarief met DK 0,50 per passage de 
jaarlijkse tolopbrengst uit passages door deze tunnel kan doen toenemen.  

2p 16 Bereken de prijselasticiteit van de vraag naar tunnelpassages en laat 
daarmee zien dat de conclusie van de minister juist is.  
 
De minister wijst er ook op dat verschillende belanghebbende partijen in 
binnen- en buitenland in belangrijke mate zullen profiteren van het project. 
“Ik zie kansen om deze partijen te overtuigen van het belang om 
financieel deel te nemen.” 

1p 17 Noem een belanghebbende partij die de minister op het oog kan hebben. 
Licht het antwoord toe. 
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Opgave 5 

 
Scoren op twee doelen  
In een land is sprake van geringe groei van het reële bruto binnenlands 
product (bbp) in combinatie met een lichte inflatie. De overheid van dit 
land overweegt een stimulerend beleid door met name 
overheidsinvesteringen in onderwijs, waarvoor geld geleend zal worden 
op de kapitaalmarkt. De overheid heeft als doelstelling een zo hoog 
mogelijke toename van het reële bbp. 
 
De centrale bank (CB) van dit land heeft als doelstelling een stabiel 
prijspeil: er is voor gekozen dat de inflatie zo weinig mogelijk van 1,8% 
mag afwijken. In dit land is de CB onafhankelijk van de overheid. De CB 
kan de rente op de vermogensmarkt beïnvloeden door aanpassingen van 
het rentetarief waartegen banken bij de CB kunnen lenen. 
 
Econoom Bartels vraagt zich af welke koers de overheid en de CB zullen 
varen. Aangezien investeringsbeslissingen voor langere tijd vastliggen en 
de CB haar beslissingen tussentijds kan wijzigen, heeft Bartels de situatie 
als volgt in een spelboom weergegeven:    
 

inflatie

0,4%

1,4%

2,4%

-0,3% 

0,7%

1,7%

rente hoger

rente gelijk

rente lager

wel extra overheids-
investeringen

geen extra overheids-
investeringen

stijging
reële bbp

0,5%

1,6%

2,2%

-0,9% 

0,2%

1,3%

rente hoger

rente gelijk

rente lager

Centrale
bank

Centrale
bank

Overheid

 
 
In de spelboom staan diverse keuzes van de overheid en de CB, met 
daarbij de gevolgen van die keuzes. Stel dat in de uitgangssituatie de 
overheid geen extra investeringen doet. Op basis van de spelboom kan 
worden geconcludeerd dat de CB de rente dan zal verlagen. 
 

2p 18 Verklaar waarom in die uitgangssituatie bij renteverlaging zowel de 
stijging van het reële bbp als de inflatie hoger is dan bij gelijke rente. 
 
Bartels stelt op basis van de spelboom dat de overheid met het doen van 
extra investeringen slechts een gering effect kan verwachten op de 
nagestreefde toename van het reële bbp. 

2p 19 Bepaal aan de hand van de spelboom hoeveel procentpunt het reële bbp 
méér zal stijgen als de overheid besluit tot extra investeringen, uitgaande 
van de doelstelling van de CB. 
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Collega-econoom Schiffer veronderstelt dat de overheid zich vooral laat 
leiden door kortetermijnreacties van de kiezer. Met de verkiezingen voor 
de deur wil de overheid het nominale bbp zoveel mogelijk laten stijgen. 

2p 20 Leg uit bij welke keuzecombinatie in de spelboom dit het geval is. 
 
De economen raken in debat over de effecten van overheidsinvesteringen 
op de langere termijn. Bartels heeft vooral oog voor structurele effecten 
en verwacht dat deze investeringen in de toekomst tot hogere inkomens 
zullen leiden. Schiffer benadrukt dat er bij overheidsinvesteringen sprake 
is van ‘ruilen over de tijd’. Volgens hem zal de burger dit in de toekomst in 
zijn portemonnee merken. 

2p 21 Verklaar het standpunt van Bartels. 
2p 22 Verklaar de bezorgdheid van Schiffer. 
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Opgave 6 

 
Vakantiehuis voor een zonnig prijsje 
In een land is een markt waarop particulieren hun woning te huur kunnen 
aanbieden aan toeristen via websites van bemiddelingsbureaus: 
zogenaamde matchingsites. Geïnteresseerde toeristen kunnen gratis op 
een matchingsite zoeken in het aanbod van vakantiehuizen en via de 
matchingsite een huurcontract sluiten. In opdracht van de 
consumentenorganisatie van dit land bestudeert econoom Tonio deze 
nieuwe markt. Hij presenteert een aantal gegevens in tabel 1. 
 
tabel 1       Markt van matchingsites voor verhuur van vakantiehuizen 
 

 
De markt voor onderlinge verhuur vertoont de volgende kenmerken:  
− Aanbieders van vakantiehuizen en toeristen kijken bij hun keuze voor 

een bepaalde matchingsite naar de grootste kans op een geslaagde 
transactie en naar de laagste kosten. 

− De laatste jaren heeft Sunhouse een steeds groter marktaandeel 
veroverd. 

− De matchingsites verschillen in de ogen van toeristen niet in 
zoekgemak, snelheid en kwaliteit van het assortiment. 

− De kosten die de matchingsites maken, bestaan voor het grootste deel 
uit constante kosten. 

− Aanbieders kunnen zich bij meer dan één site inschrijven. 
 
Tonio stelt dat het afhangt van de hoogte van de huursom welke 
matchingsite het laagste totale bemiddelingstarief rekent. 

2p 23 Bereken tussen welke hoogtes van de totale huursom per jaar het totale 
bemiddelingstarief bij aanbieder Prontocasa het laagst is. 
 

aanbieder Sunhouse Prontocasa Appartrent 

marktaandeel  
(in % van het aantal transacties) 

60% 25% 15% 

aandeel aangeboden vakantiehuizen* 80% 40% 40% 

naamsbekendheid onder toeristen 70% 50% 50% 

bemiddelingstarief voor de aanbieder: 
− vast:  
   per ingeschreven vakantiehuis per jaar 
− variabel:  
   per geslaagde transactie (in % van de 
   huursom) 

 
 
0 euro 
 
1,8% 

 
 
60 euro 
 
1,0% 

 
 
80 euro 
 
0,8% 

*Aantal vakantiehuizen dat op de site van een bepaalde aanbieder te vinden is als percentage van 

het totaal aantal aangeboden vakantiehuizen
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Tonio voorspelt dat het marktaandeel van Sunhouse verder zal gaan 
stijgen. Hij redeneert dat hoe groter de naamsbekendheid van Sunhouse 
bij toeristen wordt, des te meer toeristen de website bezoeken. Dit leidt tot 
nog meer naamsbekendheid, waarmee Sunhouse nog aantrekkelijker 
wordt voor aanbieders van vakantiehuizen. Tonio ziet hierin een oorzaak 
dat Sunhouse een monopoliepositie kan gaan innemen. 

1p 24 Verklaar hoe ook de gekozen tariefstelling van Sunhouse kan bijdragen 
aan verdere stijging van het aandeel van Sunhouse op de markt van 
vakantiehuizen. 
 
Doordat Sunhouse veruit de grootste partij is op de markt, verwacht  
Tonio dat dit bedrijf de beide concurrenten binnen afzienbare tijd uit de 
markt kan prijzen.  

2p 25 Licht deze verwachting van Tonio toe. 
 
Econoom Sonia meent dat zodra Apartrent en Prontocasa uit de markt 
zijn verdreven, Sunhouse de kans zal aangrijpen om de prijzen snel weer 
te verhogen.  
Tonio: “Dat zal zo’n vaart niet lopen. De manier waarop deze bedrijven 
werken, met alle mogelijkheden van internet, maken toetreding van 
eventuele nieuwe concurrenten op de markt relatief makkelijk.” 

1p 26 Verklaar waarom Tonio verwacht dat Sunhouse de prijzen niet snel zal 
verhogen. 
 
 

einde  
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 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 19 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Zonnepanelen, wie krijgt de subsidie? 
De overheid van een land wil het gebruik van zonnepanelen stimuleren. 
Naarmate meer huishoudens zonnepanelen installeren, zal de opwekking 
van energie in het land minder vervuilend worden. Om het gebruik van 
zonnepanelen te stimuleren wil de overheid subsidies verstrekken. In 
eerste instantie wordt gekeken naar subsidieverstrekking aan de 
leveranciers per geleverd zonnepaneel. Een onderzoeker krijgt de 
opdracht om de effecten van de subsidie te onderzoeken. Hij werkt met 
het onderstaande model. Daarbij wordt voorlopig aangenomen dat op de 
markt voor zonnepanelen sprake is van volkomen concurrentie. 
 
Qa  200.000  2.000P 
Qv   400.000  1.000P 
 
Qa  de aangeboden hoeveelheid zonnepanelen in stuks 
Qv  de gevraagde hoeveelheid zonnepanelen in stuks 
P  de marktprijs van een zonnepaneel in euro’s 
 
De onderzoeker merkt op dat veel consumenten bij hun beslissing om 
zonnepanelen te installeren, rekening houden met de tijd die nodig is om 
de aanschaf- en overige kosten van een zonnepaneel terug te verdienen 
(de terugverdientijd).  

2p 1 Verklaar het minteken in de vraagvergelijking met behulp van de 
opmerking van de onderzoeker over de terugverdientijd. 
 
figuur 1 marktsituatie zonnepanelen met en zonder subsidie  
 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
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De onderzoeker bestudeert het effect van een subsidie van € 60 per 
geleverd paneel. De situatie is weergegeven in figuur 1. Bij zijn 
berekeningen gaat de onderzoeker ervan uit dat voor elk verkocht 
zonnepaneel het volgende geldt: 
 een besparing van 500 kWh per jaar op andere energie 
 een gebruiksduur van 10 jaar 
 

3p 2 Bereken aan de hand van de figuur en de overige gegevens het 
subsidiebedrag per extra bespaard kWh. 
 
De onderzoeker constateert dat, afgezien van de te behalen milieuwinst, 
de bestudeerde subsidie zal leiden tot een daling van de gerealiseerde 
welvaart. Het totale bedrag van de overheidssubsidie is namelijk groter 
dan de toename van de som van het consumenten- en 
producentensurplus.  

2p 3 Welk vlak of combinatie van vlakken in de figuur stelt de daling van de 
welvaart voor waarop de econoom doelt? Noteer de juiste letter(s). 
 
Vervolgens kijkt de onderzoeker naar een variant waarbij niet aan de 
producent, maar aan de consument een subsidie wordt verstrekt van € 60 
per aangeschaft zonnepaneel. De onderzoeker concludeert dat het voor 
de kosten van de aanschaf van een zonnepaneel voor de consument niet 
uitmaakt of de subsidie wordt verstrekt aan de aanbieder of aan de 
consument. 

3p 4 Toon met berekeningen en met behulp van de figuur aan dat deze 
conclusie juist is. Stel daartoe eerst de nieuwe vraagvergelijking op. 
 
De onderzoeker stelt dat er in werkelijkheid geen sprake is van volkomen 
concurrentie op de markt voor zonnepanelen. Er is slechts een beperkt 
aantal leveranciers, en zonnepanelen zijn heterogene producten. Hij 
concludeert dat deze twee kenmerken betekenen dat een subsidie leidt tot 
minder besparing op energie dan verwacht. 

2p 5 Verklaar de conclusie van de onderzoeker met verwijzing naar één van de 
genoemde kenmerken: de beperktheid van het aantal leveranciers of de 
heterogeniteit van de producten. 
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Opgave 2 
 
Stratego met medicijnen 
In een land zijn de fabrikanten Pharmax en Medix de enige aanbieders 
van medicijnen tegen maagklachten. Beide streven naar maximale totale 
winst. Pharmax overweegt de ontwikkeling van een nieuw medicijn. 
Pharmax heeft daarbij de keuze uit drie typen, elk werkzaam tegen één 
bepaald soort maagklacht. De vereiste investeringen in onderzoek zijn 
specifiek gericht op één type medicijn, en zijn daarmee als verzonken 
kosten te beschouwen. 
 
Pharmax wil vanwege concurrentie-overwegingen tot het moment van de 
marktintroductie geheimhouden welk type medicijn het gaat ontwikkelen. 
Pharmax gaat ervan uit dat Medix voor eenzelfde keuze staat wat betreft 
de ontwikkeling van een bepaald type medicijn. Afspraken tussen 
producenten over verdeling van de markt worden niet toegestaan door de 
Marktautoriteit van het land. 
 
De situatie tussen Pharmax en Medix kan worden beschouwd als een 
eenmalig simultaan spel met onderstaande verwachte winsten in 
miljoenen euro’s over de patentperiode van 10 jaar. 
 
tabel 1 
 

 beslissing Medix om te kiezen voor 

type I type II type III 

beslissing 
Pharmax om te 
kiezen voor 

type I a  200 ; 200 b    250 ;   300 c   200 ;   400 

type II d    300 ;   250 e  400 ; 400 f    250 ;   300 

type III g    400 ;   200 h    300 ;   250 i  300 ; 300 

 
2p 6 Noteer de letter(s) van de cel(len) waar sprake is van een Nash-

evenwicht. Verklaar de keuze. 
 
Een adviseur meent dat geheimhouding juist niet verstandig is: “Pharmax 
kan het beste direct zijn keuze voor een type medicijn bekendmaken, 
zodat Medix zich gedwongen zal zien om rekening te houden met die 
keuze van Pharmax.” Het sequentiële spel dat zo kan ontstaan, staat 
weergegeven in de spelboom in figuur 1, met verwachte winsten in 
miljoenen euro’s over de patentperiode van 10 jaar.  
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figuur 1 spelboom bij keuze van te ontwikkelen type medicijn    
 

Pharmax

Medix

Medix

Medix

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

 250 ;  300

-200 ; -200

200 ;  400

-400 ; -400

300 ;  250

250 ;  300

300 ;  250

400 ;  200

-300 ; -300 
 

2p 7 Voor welk type medicijn zal Pharmax kiezen op basis van de gegevens in 
de spelboom? Licht de keuze toe. 
 
De adviseur plaats hierbij wel een kanttekening: 
“Om ervoor te zorgen dat deze sequentiële spelsituatie zich inderdaad 
ontwikkelt, is het essentieel dat Pharmax zijn eerste keuze zo overtuigend 
maakt, dat daarover bij Medix geen twijfel meer kan bestaan. Dit kan 
Pharmax bereiken door direct bekend te maken dat er grote specifieke 
investeringen zijn gedaan in de ontwikkeling van het gekozen type 
medicijn. Medix zal zich er namelijk van bewust zijn wat het verschijnsel 
‘verzonken kosten’ voor een bedrijf betekent.” 

2p 8 Verklaar de kanttekening van de adviseur.  
 

2p 9 Geef een voordeel en een nadeel voor de patiënten ingeval er een 
verdeling van de markt tot stand komt waarbij beide fabrikanten een 
verschillend type medicijn op de markt brengen. 
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Opgave 3 
 
Uitgesproken zorg 
De inwoners van een land zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Alle 
rekeningen van zorgverleners worden rechtstreeks ingediend bij de 
zorgverzekeraars. Er is geen sprake van een eigen bijdrage van de 
patiënt. De vier grootste verzekeraars bedienen samen bijna de gehele 
markt voor zorgverzekeringen in het land.  
 
Als onderdeel van dit stelsel van verplichte verzekeringen hebben alle 
logopedisten een verplicht contract bij de zorgverzekeraars, waarin is 
vastgelegd dat zij in principe 30 euro per afspraak kunnen rekenen. Een 
hoger tarief van rond de 35 euro is mogelijk voor logopedisten die kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan extra kwaliteitseisen. Veel logopedisten 
vinden beide tarieven te laag om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. 
Logopedist Ruiter: “Uit onderzoek is gebleken dat met het oog op de 
praktijkkosten een tarief van 38 euro redelijk is.” 
 
De zorgverzekeraars verdedigen hun tarieven met het argument dat ze de 
premies voor hun klanten zo laag mogelijk willen houden. Daarnaast 
stellen ze dat dit systeem met verplichte verzekeringen en vaste 
contracten ook voordelen heeft voor de logopedisten.  

1p 10 Geef een voordeel dat logopedisten in dit systeem hebben. 
 
Een van de grote zorgverzekeraars, ZVI (Zorg Voor Iedereen), heeft 
1 miljoen verzekerden. ZVI gaat ervan uit dat jaarlijks 0,5% van de 
verzekerden logopedische hulp zal aanvragen. ZVI wil aan logopedisten 
uitsluitend een tarief betalen van 30 euro per afspraak. ZVI gaat ervan uit 
dat er gemiddeld 20 afspraken nodig zijn per behandeling. 

1p 11 Bereken het verschil in premie dat ZVI per jaar zou moeten rekenen aan 
zijn klanten als ZVI niet 30 euro maar 38 euro per afspraak zou uitbetalen 
aan logopedisten. 
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De directeur van de Mededingingsautoriteit, de toezichthouder op deze 
markt, schrijft een brief naar een medisch vakblad.  
Hieronder staat het eerste deel van deze brief. 
 
 
“De zorgverzekeraars zien het als hun taak om de zorgkosten en daarmee 
de premies in de hand te houden. Daarnaast moeten zij ten behoeve van 
hun klanten contracten sluiten met zorgverleners om voldoende zorg van 
goede kwaliteit te garanderen. De keuze om in de contracten met 
logopedisten gedifferentieerde tarieven te hanteren, kan een oplossing 
bieden voor een te verwachten principaal-agentprobleem. 
 
Ik verwacht dat logopedisten als gevolg van de marktverhoudingen in 
toenemende mate zullen willen fuseren. Met het oog op het garanderen 
van een goede prijs-kwaliteitverhouding is de Mededingingsautoriteit hier 
alert op. Fusies kunnen enerzijds leiden tot lagere tarieven, maar 
anderzijds ziet de Mededingingsautoriteit ook gevaar van prijsopdrijving. 
Ik zal deze tegenstelling in het vervolg van deze brief onderbouwen.” 
 
 

3p 12 Verklaar de verwachting van de directeur dat: 
 er sprake is van een principaal-agentprobleem tussen 

zorgverzekeraars en logopedisten, 
 en dat dit deels kan worden ondervangen door de gekozen 

contractvoorwaarden. 
 

3p 13 Schrijf het vervolg van de brief waarin de directeur de tegenstelling 
onderbouwt.  
Gebruik ongeveer 80 woorden. 
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Opgave 4 
 
Zeker flexibel 
Econoom Theo Julot bestudeert de werking van de arbeidsmarkt in 
Nederland. In een publicatie in 2013 onderscheidde hij twee deelmarkten: 
de markt met vaste contracten en die met flexibele contracten (zie tabel). 
 
tabel 1 
 

 deelmarkten binnen de arbeidsmarkt 
vaste contracten flexibele contracten 

ontslagbescherming sterk zwak / niet 

aanpassing lonen neerwaarts star flexibel 

proeftijd mogelijk niet van toepassing 

relatie werkgever - 
werknemer 

relatief sterke 
loyaliteit 

meer vrijblijvend van 
karakter 

 
Julot meent dat de mobiliteit tussen de arbeidsmarkt met vaste 
arbeidscontracten en de arbeidsmarkt met flexibele arbeidscontracten 
onvoldoende is. Zowel de doorstroming van vaste naar flexibele 
arbeidscontracten (pijl 1 in figuur 1) als de doorstroming van flexibele naar 
vaste arbeidscontracten (pijl 2 in figuur 1) beschouwt hij als stroef.        
 
figuur 1 mobiliteit tussen contractvormen 
 

flexibele contracten
zonder ontslagbescherming

vaste contracten
met ontslagbescherming

1 2
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Naarmate er op de arbeidsmarkt in verhouding meer vaste contracten 
bestaan, kan door loonstarheid en ontslagbescherming bij een recessie 
de prijsvorming op de goederenmarkt gehinderd worden. Met name 
gezien het open karakter van de Nederlandse economie kan zo’n recessie 
daardoor hardnekkiger worden. Julot zou het in dat opzicht wenselijk 
vinden als vaste arbeidscontracten makkelijker kunnen worden omgezet 
in flexibele arbeidscontracten. 
 

2p 14 Leg uit op welke manier een recessie hardnekkiger kan worden door 
loonstarheid en ontslagbescherming.  
 
Julot stelt dat bij beter functionerende arbeidsmarkten het loonniveau bij 
flexibele arbeidscontracten hoger zou moeten zijn dan bij vaste 
arbeidscontracten. Hij beargumenteert deze stelling in het licht van 
afwegingen door werkgevers tussen (winst)risico en loonhoogte en 
afwegingen door werkenden tussen (ontslag)risico en loonhoogte. 

4p 15 Verklaar deze stelling en argumentatie van Julot. Betrek in je antwoord 
achtereenvolgens de vraagkant en de aanbodkant van de arbeidsmarkt. 
 
Collega-econoom Grootmeester verwacht op basis van de publicatie van 
Julot dat werkgevers minder zullen investeren in het menselijk kapitaal 
van werknemers met een flexibel contract met het oog op een mogelijk 
berovingsprobleem. Aan de andere kant ziet hij een mogelijkheid dat juist 
de werknemers bij flexibele contracten meer zullen investeren in hun 
eigen menselijk kapitaal. 
 

2p 16 Verklaar dat, met het oog op een mogelijk berovingsprobleem, 
werkgevers bij flexibele contracten minder bereid zullen zijn om 
investeringen te doen in menselijk kapitaal (van werknemers) dan bij 
vaste contracten. 
 

2p 17 Geef een verklaring voor de mogelijkheid dat werknemers met flexibele 
contracten zelf meer zullen investeren in hun menselijk kapitaal.  
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Opgave 5 
 
Zekerheid voor de armen 
In een land bestaat een groot deel van de bevolking uit arme 
huishoudens, voor wie het vinden van voedsel en een dak boven het 
hoofd steeds een onzekerheid is. Het gezinsinkomen van krap tien dollar 
per week wordt, meestal met meerdere gezinsleden, vaak verdiend met 
eenvoudige bedrijfjes: straathandel, vervoer met een handkar of het 
bereiden van eten op straat. Vaste banen bij grotere bedrijven of de 
overheid zijn voor deze armen niet bereikbaar vanwege een gebrek aan 
scholing. Arme mensen zijn gezien hun levensomstandigheden heel 
vatbaar voor ziektes. Goede medische hulp is vaak niet betaalbaar. Veel 
armen komen dan terecht in een situatie van almaar toenemende 
armoede, zonder mogelijkheden om hieraan te ontsnappen, de 
zogenaamde poverty trap. 
 
Een econoom gaat uit van een model voor de verwachte 
inkomensontwikkeling van gezinnen met relatief lage inkomens. Dit 
model, waarbij wordt afgezien van inflatie, wordt weergegeven in figuur 1. 
 
figuur 1 huidige en verwachte gezinsinkomens  
 

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10

aa

12 14 16 18 20
huidig gezinsinkomen in dollars per week

verwacht
gezinsinkomen

na 5 jaar in dollars
per week

bb

 
 
De gestippelde diagonaal geeft ter referentie de punten waarbij het 
verwachte gezinsinkomen na 5 jaar gelijk is aan het huidige 
gezinsinkomen. 
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De econoom doet twee uitspraken:  
1 De figuur laat zien dat huishoudens met een inkomen van rond de 

US$ 10 per week het risico lopen in de poverty trap terecht te komen 
als bijvoorbeeld een gezinslid ziek wordt. 

2 Het verschil in lengte tussen pijl a en pijl b correspondeert met een 
verschil in de mogelijkheid om te ruilen over de tijd. 

2p 18 Leg uitspraak 1 uit. 
2p 19 Leg uitspraak 2 uit. 

 
De econoom vraagt zich af of een vermindering van het risico dat de 
armen lopen in verband met ziekte, zou kunnen leiden tot een stijging van 
hun welvaart. Daartoe zouden verschillende maatregelen genomen 
kunnen worden. De econoom wil de haalbaarheid van een 
basisverzekering tegen ziektekosten voor de armen bekijken. Hij verwacht 
dat averechtse selectie een succesvolle invoering van een vrijwillige 
verzekering in de weg zal staan. 

2p 20 Verklaar deze verwachting van de econoom. 
 
De econoom adviseert daarom een verplichte verzekering, met als extra 
argument dat door de hoge tijdsvoorkeur van de arme huishoudens geen 
goed werkende vrijwillige ziektekostenverzekering in dit land mogelijk is. 
Hij wil een advies schrijven, waarin hij aanbeveelt dat de overheid de 
verzekering verplicht stelt. In het advies betrekt hij de afweging van de 
armen tussen hun risico-aversie enerzijds en hun tijdsvoorkeur anderzijds 
bij het bepalen van hun bereidheid om premies te betalen voor de 
ziektekostenverzekering. 
 

3p 21 Schrijf dit advies. Ondersteun je argumenten met informatie uit de 
context.  
Gebruik ongeveer 60 woorden. 
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Opgave 6 
 
Consumptiediamant 
Onderzoeksbureau Leon analyseert het consumptiegedrag van de 
inwoners van een land dat zich langzaam herstelt uit een periode van 
laagconjunctuur. Het bureau hanteert bij de voorspelling van de 
ontwikkeling van de consumptie een zogenoemde consumptiediamant. 
Voor elke maand wordt van een aantal indicatoren berekend in hoeverre 
deze gunstig of ongunstig zullen zijn voor toename van de consumptie. 
De berekende waarden worden weergegeven in een figuur. Hoe verder de 
waarde van een indicator afligt van het midden van de grafiek, des te 
gunstiger de omstandigheden zijn voor de bereidheid van huishoudens 
om meer goederen en diensten te kopen. Een waarde van 0 betekent 
neutraal, dus niet gunstig en niet ongunstig. Een waarde van 4 betekent 
zeer ongunstig en een waarde van 4 betekent zeer gunstig. Hieronder is 
de consumptiediamant voor oktober afgebeeld. 
 
figuur 1 consumptiediamant van oktober        
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Bureau Leon kent bij het voorspellen van de consumptie niet aan elke 
indicator eenzelfde belang toe. De waarden van elke indicator in de 
consumptiediamant wordt gecombineerd met de bijbehorende 
wegingsfactor in tabel 1 om tot één samengestelde indicator te komen. 
Deze geeft aan in hoeverre de omstandigheden gunstig zijn voor een 
stijging van de consumptie. In september had de samengestelde indicator 
een waarde van 0,4. 
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tabel 1 wegingsfactoren bij beïnvloeding van consumptie 
 

bepalende variabelen wegingsfactor 
rente  15 

ontwikkeling van de werkloosheid  25 

waarde woningbezit  20 

waarde aandelenbezit  15 

ontwikkeling van de koopkracht  25 

totaal   100 

 
De toelichting van bureau Leon bevat onder andere de volgende punten:  
a Bij het bepalen van de wegingsfactor voor de indicator werkloosheid is 

rekening gehouden met ingebouwde stabilisatoren in de 
overheidsbegroting. 

b In de laagconjunctuur zijn gezinnen voorzichtig en zullen zij mogelijk 
beslissen hun consumptie uit te stellen. Dit uitstel kan afgeremd 
worden doordat het financieel niet aantrekkelijk is om de consumptie 
uit te stellen. 

c Twee voorraadgrootheden in de figuur geven samen een beeld van de 
invloed van de vermogenspositie op de ontwikkeling van de 
consumptie. 

 
1p 22 Blijkt uit de waarden van de consumptiediamant een daling of een stijging 

van de werkloosheid in oktober? Licht het antwoord toe. 
 

1p 23 Zou de indicator voor de ontwikkeling van de werkloosheid hoger of lager 
zijn geweest indien geen rekening was gehouden met automatische 
stabilisatoren? Geef een argument voor je keuze. 
 

1p 24 Kun je uit de waarde die in de figuur aan de rente is gegeven concluderen 
dat uitstel van consumptie in verband hiermee financieel aantrekkelijk is 
geweest in oktober? Verklaar het antwoord. 
 

2p 25 Zal volgens bureau Leon de vermogenspositie van de gezinnen in oktober 
een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de consumptie? 
Verklaar je antwoord met behulp van de figuur en de tabel. 
 

1p 26 Zal bureau Leon concluderen dat de omstandigheden voor de consumptie 
in oktober verbeterd zijn ten opzichte van september? Verklaar het 
antwoord met een berekening. 
 

einde  
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Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 

 
Theater van hoeden en petten 
Theater De Tent programmeert een uitvoering van de toneelvoorstelling 
‘hoeden en petten’. De wethouder van cultuur van de gemeente heeft als 
doelstelling om zoveel mogelijk burgers in staat te stellen culturele 
activiteiten te bezoeken. Om mogelijke verliezen op te vangen is de 
gemeente ook bereid om aan het theater een subsidiebedrag te 
verstrekken voor de voorstelling. De directeur van De Tent overlegt met 
de wethouders van cultuur en financiën over de entreeprijs van de 
voorstelling. Bij het overleg wordt uitgegaan van figuur 1. 
Er liggen twee voorstellen op tafel: 
a De entreeprijs waarbij maximale omzet wordt behaald. 
b De entreeprijs waarbij kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk zijn. 
 
De wethouder van cultuur is voorstander van voorstel a. 
De wethouder van financiën is voorstander van voorstel b. 
 

1p 1 Bereken aan de hand van figuur 1 hoeveel bezoekers er meer zullen 
komen als wordt gekozen voor voorstel a in plaats van voorstel b. 

2p 2 Bereken het totale subsidiebedrag dat de gemeente beschikbaar moet 
stellen als wordt gekozen voor voorstel a. Lees daartoe de benodigde 
waarden af uit figuur 1. 
 
Bijstandsgerechtigden, studenten en 65-plussers hebben van de 
gemeente een stadspas gekregen waarmee bepaalde culturele activiteiten 
met korting kunnen worden bezocht. De directeur van De Tent legt een 
nieuw voorstel op tafel waarmee hij een beter financieel resultaat 
verwacht te bereiken: 
c Er worden twee prijzen gehanteerd: een lagere prijs voor bezitters van 

een stadspas en een hogere prijs voor de overige bezoekers. 
 
Onderstaande prijscombinaties worden besproken. 
 

 
De situatie van twee deelmarkten wordt weergegeven in figuur 2. 
De directeur concludeert uit deze figuur dat van de beide voorgestelde 
prijscombinaties, combinatie 2 de hoogste omzet zal opleveren. De 
wethouder van cultuur is verbaasd hoe hij dat zo zeker weet. De directeur 
legt het hem uit: “Bij prijscombinatie 2 zijn de marginale opbrengsten op 
beide deelmarkten gelijk! Kijk maar wat er gebeurt als je op deelmarkt II 
meer bezoekers aantrekt ten laste van deelmarkt I. Je hoeft helemaal niet 
te rekenen, als je kijkt naar de waarden van de marginale opbrengst.” 

2p 3 Verklaar de uitleg van de directeur. 

 deelmarkt I deelmarkt II (houders van een stadspas) 

prijscombinatie 1 33 euro 28 euro 

prijscombinatie 2 35 euro 25 euro 
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De wethouder van financiën ondersteunt voorstel c met prijscombinatie 2: 
“Bij deze combinatie zal De Tent nu zelfs een kleine winst maken op de 
uitvoering van de voorstelling.” 
 

2p 4 Heeft de wethouder van financiën gelijk? Ondersteun je antwoord met een 
berekening aan de hand van figuur 1 en 2. 
 
figuur 1    
 

 
figuur 2   
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Opgave 2 

 
Digitaal beleggen 
Op de markt van bemiddeling in aandelen zijn slechts twee bedrijven 
actief: Marrill en Stokes. Deze bedrijven worden internetbrokers genoemd, 
omdat ze via internet voor hun klanten koop- of verkooporders van 
aandelen uitvoeren. Beleggers kiezen voor een broker op basis van onder 
meer de hoogte van de provisie die ze aan de broker moeten betalen voor 
gebruik van hun diensten, en van het gebruiksgemak van de website.  
 
In de uitgangssituatie maken beide bedrijven winst. Marrill heeft een winst 
van € 45 miljoen en Stokes heeft een winst van € 20 miljoen. Marrill 
overweegt een verlaging van de provisie om zo klanten te winnen. 
Een econoom van Marrill heeft deze markt bestudeerd en komt tot de 
volgende conclusies: 
 Als beide internetbrokers hun provisie verlagen, stijgt voor elk de winst 

met € 5 miljoen. 
 Als uitsluitend Marrill de provisie verlaagt, stijgt de winst van dit bedrijf 

met € 15 miljoen. 
 Als uitsluitend Stokes de provisie verlaagt, stijgt de winst van dit 

bedrijf met € 13 miljoen. 
 In het geval dat slechts één van beide bedrijven de provisie verlaagt, 

stijgt de optelsom van de winsten van beide bedrijven met € 8 miljoen. 
 

1p 5 Neem onderstaande pay-offmatrix over op het antwoordblad en vul 
hierin de totale winstbedragen in. 
 
matrix 1  de visie van de econoom van Marrill 
 

winsten in miljoenen euro’s Stokes 

  provisieverlaging provisie ongewijzigd

Marrill provisieverlaging   

 provisie ongewijzigd   

 
Een onderzoeker die deze markt ook heeft bestudeerd, komt tot een 
andere pay-offmatrix (matrix 2). Hij geeft aan dat hier sprake is van een 
gevangenendilemma.  
 
matrix 2  de visie van de onderzoeker 
 

winsten in miljoenen euro’s Stokes 

  provisieverlaging provisie ongewijzigd

Marrill provisieverlaging 40 ; 15 50 ; 10 

 provisie ongewijzigd 10 ; 50 45 ; 20 
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2p 6 Leg uit dat in matrix 2 sprake is van een gevangenendilemma. 
 
De directeur van Marrill ziet de marktsituatie anders dan de onderzoeker. 
Hij verwacht dat beide bedrijven lange tijd elkaars naaste concurrenten 
zullen blijven, en dat er dus geen sprake is van een eenmalig spel maar 
van een herhaald spel. In dit licht verwacht hij dat de speluitkomst zal 
afwijken van de gesuggereerde uitkomst van matrix 2. 

2p 7 Verklaar dat de directeur daarom niet tot provisieverlaging zal besluiten. 
 
Marrill overweegt nu een andere manier om een groter marktaandeel te 
veroveren dan provisieverlaging en besluit een softwareproducent 
opdracht te geven een geautomatiseerd systeem van verwerking van 
koop- en verkooporders te ontwikkelen, met de naam Mars. Omdat er 
dagelijks vele orders verwerkt moeten worden, moet het systeem snel en 
betrouwbaar zijn.  
 
De directie van Marrill stelt aan de directie van Stokes voor om systeem 
Mars samen te ontwikkelen. Stokes heeft echter plannen voor een eigen 
nieuw systeem voor de verwerking van orders, onder de naam Orion, en 
doet het tegenvoorstel om dit systeem samen te ontwikkelen. 
 
In matrix 3 staan de voorspelde stijgingen van de winst, die het gevolg 
zijn van invoering van systeem Mars en/of Orion. 
 
matrix 3  keuzevraagstuk tussen invoering van Mars of Orion 
 

stijging van de winst in 
miljoenen euro’s 

Stokes 

systeem Mars systeem Orion 

Marrill systeem Mars 5 ; 3 1 ; 1 

 systeem Orion 1 ; 1 3 ; 4 

 
2p 8 Beredeneer aan de hand van matrix 3 waarom niet te voorspellen valt wat 

de uiteindelijke uitkomst zal zijn. 
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Opgave 3 

 
Omkeerregeling op de schop 
In een land bestaat al jarenlang een systeem voor de belasting van 
pensioenen onder de naam ‘omkeerregeling’. Hierbij mogen burgers voor 
de inkomstenbelasting de betaalde pensioenpremie aftrekken van het 
bruto inkomen, terwijl later over de ontvangen pensioenuitkering 
inkomstenbelasting wordt geheven. De omkeerregeling levert veel burgers 
een fiscaal voordeel op.  
 
tabel 1 
 

schijf 
belastbaar inkomen op 
jaarbasis 

inkomstenheffing in het jaar 2013 

jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder 

1 € 0 t/m € 19.645 37,00% 19,10% 

2 € 19.646 t/m € 33.363 42,00% 24,10% 

3 € 33.364 t/m € 55.991 42,00% 42,00% 

4 € 55.992 of meer 52,00% 52,00% 

 
Hans van Dooren, 56 jaar, heeft in 2013 een belastbaar jaarinkomen van 
€ 50.000. Hij rekent erop dat hij na zijn 65ste een bedrijfspensioen van 
jaarlijks € 20.000 zal ontvangen bovenop de jaarlijkse AOW van € 12.000. 
Hij heeft geen andere inkomstenbronnen. Hans gaat uit van ongewijzigde 
tarieven voor de inkomstenbelasting in de toekomst. 
 

1p 9 Bereken het fiscale voordeel van Hans van Dooren van een betaling van 
een pensioenpremie van € 1.000 tegenover een pensioenuitkering als 
65-jarige van € 1.000. 
 
De overheid zoekt naar manieren om op korte termijn extra belastingen te 
kunnen heffen. Een econoom stelt voor om vanaf 1 januari 2014 de 
pensioenpremie als aftrekpost te schrappen. De pensioenfondsen 
ontvangen vanaf die datum dan slechts de netto premies ( bruto 
pensioenpremie minus belasting) van hun deelnemers. Over de 
pensioenuitkeringen zal geen belasting meer worden geheven.  
 

2p 10 Heeft afschaffing van de omkeerregeling een nivellerend of denivellerend 
effect op de netto inkomensverdeling in het jaar 2014? Verklaar je keuze 
met gebruik van tabel 1. 
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Een journalist betwijfelt of het voorstel van de econoom een goed idee is. 
Hij baseert zich op een studie naar de financiële positie van de 
pensioenfondsen en de overheid in het jaar 2014: 
 
 
financiële positie van pensioenfondsen en overheid in het jaar 2014: 
 De afschaffing van de omkeerregeling zal de overheid 12 miljard euro 

aan extra belastingopbrengsten opleveren. 
 Werknemers die in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd behalen, 

moeten nog volgens de omkeerregeling belasting blijven betalen. 
 De pensioenfondsen zullen naar verwachting een rendement van 7% 

behalen uit beleggingen van de ontvangen pensioenpremies. 
 De overheid financiert begrotingstekorten door uitgifte van 

staatsobligaties. De gemiddelde rentevergoeding bedraagt 2,5%. 
 
 
De journalist voert drie punten van kritiek aan: 
1 Afschaffing van de omkeerregeling zou de samenleving in dit land in 

2014 per saldo vermogensinkomsten kosten. 
2 Gelet op de vergrijzing en de kosten die daarmee samenhangen, zal 

afschaffing van de omkeerregeling de belastingdruk in de toekomst 
nog verder vergroten. 

3 Door in de toekomst de tarieven voor de inkomstenbelasting van 
65-plussers te veranderen, kan de overheid de inkomensverdeling 
tussen generaties beïnvloeden. Door de afschaffing van de 
omkeerregeling verliest de overheid dit instrument. 

 
2p 11 Laat met een berekening zien dat afschaffing van de omkeerregeling voor 

de samenleving in dit land in 2014 een verlies aan vermogensinkomsten 
van 0,54 miljard euro zou betekenen. 
 

2p 12 Geef een toelichting op punt 2 of punt 3 van de kritiek van de journalist. 
Geef duidelijk aan op welk gekozen punt de toelichting betrekking heeft. 
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Opgave 4 

 
Sparen of lenen 
Sander van Herk is 60 jaar en stopt met werken. Hij overweegt of hij in de 
jaren tot hij 66 wordt zal gaan sparen om daarna meer te kunnen 
consumeren of dat hij juist geld zal lenen om extra consumptieve uitgaven 
vóór zijn 66e jaar mogelijk te maken. 
Hij heeft tot zijn 66e jaar een beschikbaar budget van 300.000 euro. 
Vanaf zijn 66e verjaardag krijgt Sander een gegarandeerde 
pensioenuitkering van 550.000 euro. Dat is voor hem in de daarop 
volgende jaren ook zijn beschikbare budget. Eventuele uitkeringen zoals 
AOW laat Sander gemakshalve buiten beschouwing. 
 
Sander praat hierover met een econome, Nina de Visser. Nina schetst 
een simpel model met twee perioden: een prepensioenperiode met een 
beschikbaar budget van 300.000 euro en een pensioenperiode met een 
beschikbaar budget van 550.000 euro. Elk van beide periodes wordt als 
één geheel gezien, waarbinnen geen sprake is van tijdvoorkeur. Nina 
houdt ook geen rekening met overige inkomstenbronnen. Nina stelt dat 
Sander bij zijn afweging moet kijken naar het totale budget dat hij 
beschikbaar heeft over de twee periodes samen. Ze omschrijft de 
afweging waar hij voor staat als volgt: 
1 Extra consumptie in de prepensioenperiode waarvoor hij leent en 

rente en aflossing betaalt in de pensioenperiode, wat ten koste zal 
gaan van consumptie in de pensioenperiode. 

2 Extra consumptie in de pensioenperiode waarvoor hij spaart in de 
prepensioenperiode, wat ten koste zal gaan van consumptie in de 
prepensioenperiode. 

 
Zij tekent een intertemporele budgetlijn (zie figuur 1) om inzicht te geven 
in de afweging waar Sander voor staat. Nina veronderstelt gemakshalve 
dat de rente die Sander op spaargeld kan krijgen gelijk is aan de rente die 
hij zou moeten betalen op een lening. 

2p 13 Geef voor zowel punt a als punt b op de lijn aan of Sander in deze 
gevallen zal lenen of sparen. Vermeld de bedragen voor zover van 
toepassing. 

1p 14 Bereken het rentepercentage waar Nina van uitgaat in haar model. 
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figuur 1 intertemporele budgetlijn Sander       
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Sander vindt de gehanteerde rente aan de hoge kant. Nina maakt voor 
hem daarop een berekening van het maximale consumptieniveau dat in 
de prepensioenfase mogelijk is op basis van een krediet met 5% rente. 

2p 15 Maak zelf deze berekening.  
 
“Ik kan helaas niet voor u beslissen” sluit Nina af. “Een lagere rente kan 
aanleiding zijn om minder te gaan sparen, maar in uw positie is het ook 
goed voorstelbaar dat u daardoor juist meer zou willen sparen.” 

2p 16 Beargumenteer de beide mogelijkheden die Nina suggereert.  
 
Nina hoort op het nieuws dat de overheid extra overheidsinvesteringen 
gaat doen om de economie van het land te stimuleren. Zij denkt dat dit 
weinig succes zal hebben, en adviseert Sander met het oog op de 
toekomst om meer te gaan sparen. Sander heeft daarentegen wel 
vertrouwen in dit beleid van de overheid. Het nieuws is voor hem juist 
aanleiding om meer consumptieve uitgaven te gaan doen.  

2p 17 Beargumenteer het advies van Nina. Richt je in je antwoord op ‘ruilen 
over de tijd’. 

2p 18 Beargumenteer de mening van Sander. Richt ook hier je antwoord op 
‘ruilen over de tijd’. 
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Opgave 5 

 
Afstel van executie? 
Als gevolg van een jarenlang aanhoudende recessie krijgen banken in 
een land steeds meer te maken met betalingsachterstanden van 
debiteuren met hypothecaire leningen. Dit constateren onderzoekers van 
de Vereniging van Banken (VvB) in een recent verschenen rapport. 
Gemiddeld 1 op de 15 debiteuren met een hypothecaire lening krijgt zelfs 
te maken met een executieveiling van het onderpand: een openbare 
verkoop van het pand onder leiding van een notaris om de aflossings- en 
rentevorderingen van de bank zo veel mogelijk te innen.  
 
bron 1 kenmerken van executieveilingen: 
1 Er is een tiental kapitaalkrachtige onroerendgoedhandelaren die 

elkaar steeds ontmoeten op de diverse huizenveilingen in het land; 
2 Er is in hoge mate sprake van asymmetrische informatie. Er wordt 

summiere informatie gegeven over de te veilen woningen en 
bezichtigingen zijn nauwelijks mogelijk. 

 
Banken kiezen als alternatief steeds vaker voor gedwongen verkoop via 
een makelaar binnen een periode van maximaal 6 maanden. De makelaar 
gaat actief op zoek naar mogelijke kopers en biedt hun daarbij de 
gelegenheid om het pand een of meerdere keren te komen bekijken.  
 
In beide gevallen van gedwongen huisverkoop door de (hypotheek)bank 
bestaat de kans op een restschuld, wanneer de verkoop niet voldoende 
oplevert om de hypothecaire lening en eventuele achterstallige rente te 
kunnen betalen. 
 
De informatie in bron 2 over de twee vormen van gedwongen huisverkoop 
is ontleend aan het rapport van de VvB.  
 
bron 2 alternatieven bij gedwongen huisverkoop 
 Het relatieve prijsverschil ten opzichte van vrijwillige verkoop 

via een makelaar in een bepaald jaar: 
 

 2011 2012 2013 2014 

bij gedwongen verkoop via een 
executieveiling 

32% 35%   40%   42% 

bij gedwongen verkoop via een 
makelaar 

14% 15% 17% 18% 
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1p 19 Geef een verklaring voor het relatieve prijsverschil bij gedwongen verkoop 
via een makelaar ten opzichte van vrijwillige verkoop via een makelaar in 
bron 2. 
 
Uit bron 2 blijkt dat bij gedwongen verkoop via een executieveiling in nog 
veel sterkere mate sprake is van een negatief prijsverschil ten opzichte 
van vrijwillige verkoop. 

2p 20 Geef hiervan een verklaring met gebruik van zowel kenmerk 1 als 
kenmerk 2 uit bron 1. 
 
In dit land heeft Janet Modell in 2007 een huis gekocht voor 250.000 euro. 
Het huis werd voor 80% gefinancierd met een aflossingsvrije hypothecaire 
lening met een jaarlijkse rente van 4,5% en een looptijd van 20 jaar. In de 
loop van het jaar 2013 stopt Janet met het betalen van rente aan de bank. 
Zij negeert alle aanmaningen en haar betalingsachterstand loopt op tot elf 
maanden. De bank gaat over tot gedwongen verkoop via een makelaar, 
die het huis in 2014 ‘goed’ weet te verkopen: de opbrengst ligt exact 
5 procentpunten boven het van toepassing zijnde percentage in bron 2. 
In 2014 zou de opbrengst bij een vrijwillige verkoop van het huis 
220.000 euro zijn geweest. Bij het bepalen van de restschuld brengt de 
bank aan Janet geen extra rente in rekening over de ontstane schuld in 
de vorm van achterstallige rente. 

2p 21 Bereken de restschuld voor Janet Modell na verkoop van het huis. 
 
De onderzoekers van de VvB denken het probleem van de restschulden 
op de verstrekte hypothecaire leningen te kunnen beperken door de 
executieveilingen, online te laten plaatsvinden. “Door de anonimiteit van 
het online bieden, verwachten wij dat er een verandering gaat optreden 
wat betreft kenmerk 1 van de executieveilingen.” 

2p 22 Geef voor kenmerk 1 uit bron 1 aan in hoeverre online-biedingen het 
probleem van de omvang van de restschulden zouden kunnen 
verminderen. 
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Opgave 6 

 
Het Wisselfonds 
Investeringen door lokale bedrijven in ontwikkelingslanden worden vaak 
bemoeilijkt door de grote onzekerheid over de wisselkoers. Buitenlandse 
banken willen geen leningen in de lokale valuta (LV) van deze landen 
verstrekken, of alleen tegen een zeer hoge rente. Leningen die zijn 
verstrekt in US dollars vormen voor de ontvangende bedrijven een groot 
risico. Dit is te zien in het voorbeeld van het bedrijf Megalo in een 
ontwikkelingsland. 
 
Balans per 1-1-2011 van Megalo  
(alle bedragen in miljoenen LV) 
 

activa   passiva 

US dollarbezittingen*  10 eigen vermogen  20 

overige bezittingen 90 US dollarschulden* 50 

  overige schulden  30 

totaal 100 totaal 100 
 
* Bezittingen/schulden waarvan de waarde in US dollars vaststaat. Op 

de balans staat de waarde in LV, omgerekend tegen de actuele 
wisselkoers. 

 
Bij bepaalde veranderingen in de wisselkoers van de US dollar kan 
Megalo de omvang van het eigen vermogen in LV sterk zien dalen. 

2p 23 Zal deze daling van het eigen vermogen optreden bij stijging of bij daling 
van de wisselkoers van de US dollar ten opzicht van de LV? Verklaar het 
antwoord op basis van bovenstaande balansgegevens, zonder een 
berekening te maken. 
 
Om bedrijven in ontwikkelingslanden meer toegang te bieden tot leningen, 
heeft een groep ontwikkelingsorganisaties een fonds opgericht om 
wisselkoersrisico’s af te dekken, het Wisselfonds. Dit fonds stelt zich op 
tussen bedrijven in ontwikkelingslanden en internationale banken. De 
procedure verloop als volgt. Een bank verstrekt aan een bedrijf in een 
ontwikkelingsland een US dollarlening, die wordt omgewisseld in LV. Het 
bedrijf betaalt later rente en aflossing in LV aan het Wisselfonds. Dit fonds 
garandeert aan de bank in geval van een sterke wisselkoersdaling van de 
LV toch een vaste rente in US dollars. Zo heeft noch de bank, noch het 
bedrijf een wisselkoersrisico. Het Wisselfonds moet kostendekkend 
opereren en rekent het bedrijf als vergoeding een verhoogde rente. Het 
Wisselfonds heeft van de ontwikkelingsorganisaties de beschikking 
gekregen over een aanzienlijk vermogen met een zeer lange looptijd en 
verricht daarmee transacties in tientallen landen en valuta’s. 
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Het Wisselfonds stelt op zijn site: “Een grotere beschikbaarheid van 
leningen in dollars kan voor bedrijven in ontwikkelingslanden via de 
internationale concurrentiepositie leiden tot een versterking van de 
wisselkoers van de LV ten opzichte van de US dollar.” 

2p 24 Leg deze stelling uit. 
 

2p 25 Geef op basis van de tekst twee argumenten die duidelijk maken dat het 
Wisselfonds grotere koersrisico’s kan accepteren dan bedrijven in 
ontwikkelingslanden. 
 
Agriplano, een ander bedrijf in een ontwikkelingsland, sluit een lening af 
bij een bank in de Verenigde Staten. De hoofdsom bedraagt 3 miljoen 
US dollar. De looptijd van de lening bedraagt één jaar. Het 
Wisselfonds sluit een overeenkomst met de bank en met Agriplano, 
waarin wordt vastgelegd dat het Wisselfonds de bank na één jaar de 
hoofdsom en 4% rente betaalt, beide in US dollars. Het Wisselfonds 
rekent aan Agriplano een jaarrente van 14%. Het Wisselfonds int de rente 
te samen met de hoofdsom in lokale valuta bij Agriplano en wisselt deze 
bedragen om in US dollars. Het onderstaande schema toont de betrokken 
transacties. 
 
schema van betalingen via het Wisselfonds bij Agriplano  
 

bank in de VS

Agriplano in ontwikkelingsland

uitbetaling van de lening

valutamarkt

hoofdsom in US$

hoofdsom in LV

betaling van rente en terugbetaling van hoofdsom

4% rente en hoofdsom in US$

14% rente en hoofdsom
omgewisseld in US$Wisselfonds

14% rente en hoofdsom in LV

 
 
Het Wisselfonds verwacht dat de koers van de LV uitgedrukt in US dollars 
in het betreffende jaar met 8% zal dalen. 

2p 26 Bereken in dit voorbeeld de omvang van de verwachte winst in US dollars 
voor het Wisselfonds. 
 
In het land waar Agriplano gevestigd is, valt de werkelijke inflatie hoger uit 
dan de verwachte inflatie. Dit kan via de wisselkoers leiden tot een lagere 
winst of zelfs verlies voor het Wisselfonds. 

2p 27 Leg uit waarom de bij vraag 26 berekende winst lager kan uitvallen 
wanneer de inflatie hoger uitvalt dan verwacht. Betrek in de uitleg de 
vraag naar LV op de valutamarkt. 

einde  
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Examen VWO 

2014 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

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 1
vrijdag 16 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Wie wordt er beter van de bonus-malus? 
Het gezin Walker heeft verzekeringen lopen bij twee verschillende 
commerciële verzekeringsmaatschappijen. 
 
Voor de verzekering tegen autoschade heeft het gezin gekozen voor 
verzekeringsmaatschappij CarSure. De verzekering voor ziektekosten is 
afgesloten bij verzekeringsmaatschappij ZekerGezond. 
 
Beide maatschappijen maken gebruik van een bonus-malussysteem zoals 
weergegeven in onderstaande tabel.  
 
bonus-maluspercentages ten opzichte van de basispremie 
 

trede bonus (korting) malus (boete) 

7 50,0% (maximale korting)  

6 40,0%  

5 30,0%  

4 20,0%   

3 12,5%  

2   5,0%  

1   0,0%   0,0% 

0  10,0% (maximale boete) 

 
De basispremie is constant. 
 
Een verzekerde die in een jaar eenmaal een claim indient, daalt in het 
volgende jaar één trede in bovenstaand systeem. Bij twee claims of meer 
daalt de verzekerde het volgende jaar twee treden. De percentages 
korting en boete gelden ten opzichte van de basispremie behorend bij 
trede 1. Als de verzekerde gedurende een jaar niets claimt, stijgt hij het 
volgende jaar één trede en betaalt hij een lagere premie. 
 
De vereniging ‘Vervoer Veilig’ toont zich voorstander van het gebruik van 
dit bonus-malussysteem door CarSure, met het argument dat dit leidt tot 
veiliger verkeer. 
 

2p 1 Leg dit argument van de vereniging ‘Vervoer Veilig’ uit. 
 
Klantenorganisatie Het Ziekenboegje maakt daarentegen bezwaar tegen 
toepassing van het bonus-malussysteem in de zorg. 

2p 2 Welk bezwaar zou de klantenorganisatie maken? Licht dit bezwaar toe. 
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Het gezin Walker is al een aantal jaren voor medische kosten bij 
ZekerGezond verzekerd, en is inmiddels op trede 6 ingeschaald. Het 
contract met de verzekering loopt nog drie jaar. 
De premie voor deze verzekering voor het gezin Walker, na aftrek van 
korting, bedraagt € 252 en het eigen risico voor het gezin is € 100.  
Het gezin heeft dit jaar een claim ter waarde van € 180 voor een 
medische behandeling die het overweegt in te dienen. Daarbij gaat het uit 
van de verwachting dat zich in de komende drie jaren geen verdere 
schadegevallen zullen voordoen. 

4p 3 Laat met een berekening zien of het voor het gezin Walker voordelig of 
nadelig is als het deze € 180 claimt bij ZekerGezond. 
 
Het gezin Walker overweegt beide verzekeringen onder te brengen bij een 
niet-commerciële verzekeringsmaatschappij, omdat de premies daar op 
dit moment lager zijn. De oudste dochter heeft twijfels of het gezin 
daarmee in de komende jaren ook goedkoper uit zal blijven. Zij is bang 
dat zo’n verzekeraar minder op de kosten let en minder efficiënt werkt. 
Haar vader meent dat ze daar niet zo bang voor hoeft te zijn. 
 

2p 4 Geef een verklaring waarom de hoogte van de totale verzekeringspremie 
die het gezin Walker moet betalen zou kunnen dalen, als het beide 
verzekeringen onderbrengt bij een niet-commerciële maatschappij. 
 

2p 5 Leg het standpunt van de vader uit. 
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Opgave 2 
 
Reputaties op het spel 
Kredietbeoordelingbureau’s (KB’s) beoordelen de kredietwaardigheid van 
investeringsprojecten waarvoor bedrijven krediet vragen.  
Bij het toekennen van financiering door banken (in deze opgave de 
aanbieders van krediet), zijn in dit verband twee stappen te 
onderscheiden: 
 allereerst moet het bedrijf dat krediet vraagt een beoordeling krijgen 

van een KB over de kredietwaardigheid van het investeringsproject; 
 vervolgens beslist de bank, of die op basis van de beoordeling van 

een KB tot financiering van het investeringsproject overgaat. 
 
Uiteindelijk moet in de praktijk blijken of het project succesvol is en de 
financiering het verwachte rendement oplevert.  
 
KB’s zijn particuliere ondernemingen die streven naar maximale winst. In 
2009 bleek dat KB’s in veel gevallen te positief waren geweest over de 
kredietwaardigheid van investeringsprojecten. De KB’s leden vervolgens 
reputatieschade.  
 
Een journalist heeft in een economisch tijdschrift een artikel geschreven 
over een mogelijk verband tussen de betrouwbaarheid van beoordelingen 
door KB’s en het ontstaan van reputatieschade. Hij heeft daartoe een 
model uitgewerkt voor de markt van kredietbeoordelingen. Het model is 
gebaseerd op een aantal uitgangspunten (zie bron 1) en figuur 1. 
 
De journalist stelt dat KB’s geneigd kunnen zijn hun reputatie op het spel 
te zetten door te gemakkelijk een positieve kredietbeoordeling te geven.  
 

2p 6 Beargumenteer het standpunt van de journalist. Gebruik hiervoor bron 1 
en figuur 1. 
 
De journalist stelt dat het model tekortschiet om een uitspraak over de 
ontwikkeling van de reputatie van een KB te doen. Hij verwacht dat deze 
reputatie zich ontwikkelt zoals in figuur 2 is gegeven: “Opgelopen 
reputatieschade heeft effect op toekomstige inkomsten van een KB. Bij de 
afweging tussen de kans op reputatieschade en het afgeven van een 
positieve kredietbeoordeling, weegt een KB daarom de inkomsten op 
korte termijn af tegen verwachte inkomsten op lange termijn.” 
 

2p 7 Verklaar waardoor in figuur 2 na afloop van fase I een omslag te 
verwachten is naar fase II. 
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Om te voorkomen dat er in de toekomst stelselmatig te positieve 
kredietbeoordelingen worden verstrekt zijn maatregelen vereist. 
Drie mogelijke maatregelen worden genoemd: 
a KB’s worden door kredietvragende bedrijven vooraf betaald voor een 

af te geven beoordeling. 
b KB’s worden aansprakelijk gesteld voor kredietaanbod dat niet 

succesvol blijkt te zijn.  
c Niet het kredietvragende bedrijf maar de bank betaalt voor de diensten 

van KB’s en de beoordeling wordt openbaar gemaakt.  
 
In een reactie in het economenblad wijst een lezer al deze voorstellen af: 
“Maatregel a zal weinig helpen om het probleem op te lossen. Bij 
maatregel b en c bestaat er een wezenlijke kans dat de markt voor het 
beoordelen van krediet helemaal instort.”  

2p 8 Beargumenteer de mening van de lezer over voorgestelde maatregel a. 
2p 9 Beargumenteer de mening van de lezer over één van de voorgestelde 

maatregelen b of c. 
 
bron 1 
 
uitgangspunten 
a KB’s krijgen van het kredietvragende bedrijf alléén een vergoeding als 

er krediet wordt aangeboden voor het investeringsproject.  
b Investeringsprojecten krijgen een positieve beoordeling van hun 

kredietwaardigheid, als de kans op een succesvolle financiering op 
minstens 70% wordt geschat, en negatief bij een lagere geschatte 
kans. 

c Succesvolle financiering betekent dat rente en aflossing voor het 
krediet volledig worden voldaan conform de afspraken. 

d Bij een beoordeling van de kredietwaardigheid van een 
investeringsproject < 70% zullen banken geen krediet aanbieden. 

e Bij het contact tussen een KB en een kredietvragend bedrijf is de 
opbouw van vertrouwen en reputatie in de loop der tijd belangrijk. 

f KB’s hebben slechts in beperkte mate inkomsten uit andere 
activiteiten, zoals het verstrekken van financiële adviezen. 
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figuur 1 
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Opgave 3 

 
Faalt de markt of faalt de overheid? 
In een Europees land is de productie van varkensvlees verantwoordelijk 
voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen door 
de landbouw. Varkensvlees vormt een belangrijk onderdeel van het 
dagelijks menu van de inwoners.  
 
Tot nog toe is de prijsvorming op de markt voor varkensvlees door de 
overheid vrij gelaten, maar de minister van Natuur maakt bezwaar tegen 
de hoge negatieve externe effecten door de veroorzaakte 
broeikasgassen. De minister vraagt een onderzoeksbureau de 
binnenlandse markt van varkensvlees te bestuderen en dit marktfalen in 
kaart te brengen. Het onderzoeksbureau hanteert onderstaand model, 
waarin wordt aangenomen dat de producenten van varkensvlees 
rechtstreeks aan de consumenten leveren. 
 
QV  1,5P  18 QV  gevraagde hoeveelheid ( mln kilo) 
 P  prijs in euro’s per kilo varkensvlees 
QA  3P  9  QA  aangeboden hoeveelheid ( mln kilo) 
        

0
0

3

6

9

12
prijs (€)

3 6 9 12 15 18
hoeveelheid (x 1 miljoen kilo)

QV

QA

 
 
Het bureau kwantificeert het verband tussen de productie van 
varkensvlees en de totale omvang van de negatieve externe effecten 
(NEE) als volgt: 
 
NEE  1,5Q NEE  negatieve externe effecten (mln euro’s) 
 Q  afzet varkensvlees ( mln kilo’s) 
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Het onderzoeksbureau stelt: “In de evenwichtsprijs van 6 euro in het 
model zijn externe effecten niet meegenomen.” 
 

2p 10 Zou de prijs hoger of lager moeten zijn als externe effecten worden 
geïnternaliseerd? Licht het antwoord toe. 
 

3p 11 Bereken de totale welvaartsbijdrage van de markt voor varkensvlees, 
uitgaande van de omvang van het totale surplus en de negatieve externe 
effecten. 
 
De minister van Natuur stelt zich ten doel de negatieve externe effecten 
van de productie van varkensvlees te beperken tot 9 miljoen euro. Om dit 
te bereiken wil zij een vaste producentenheffing per kilo varkensvlees 
invoeren. Een van de politieke partijen heeft kritiek op dit voorstel. Zij pleit 
daarom voor het beïnvloeden van de betalingsbereidheid van de 
consumenten van varkensvlees.  
 

2p 12 Toon met een berekening aan dat de voorgestelde vaste heffing 3 euro 
per kilo moet zijn om de doelstelling van de minister te realiseren. 
 

2p 13 Teken in de uitwerkbijlage hoe de vraag- en aanbodfuncties komen te 
liggen na invoering van de genoemde heffing. Arceer in de figuur de 
opbrengst van de overheid uit de heffing.  
 
Onder druk van de genoemde politieke partij ziet de minister af van het 
invoeren van de vaste producentenheffing. In plaats daarvan start zij een 
informatiecampagne tegen het gebruik van varkensvlees, om de 
betalingsbereidheid te verminderen. Ga ervan uit dat als gevolg van de 
campagne bij elke prijs de vraag in gelijke mate afneemt. 
 

2p 14 Teken in de uitwerkbijlage de nieuwe marktsituatie als door deze 
campagne de betalingsbereidheid zoveel afneemt, dat de doelstelling van 
de minister alsnog wordt gerealiseerd. 
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Opgave 4 
 
Patatje oorlog 
In het dorpje Noordheim zijn twee snackbars gevestigd: Van Vliet en 
Jonker. Tussen beide snackbars is tot nu toe sprake van een 
stilzwijgende afspraak om de prijzen van hun meest verkopende product, 
Vlaamse friet, niet te wijzigen. 
Van Vliet overweegt om de frietprijzen toch met 5% te verlagen om zijn 
omzet te laten groeien. Hij gaat er in eerste instantie van uit dat Jonker 
hetzelfde overweegt. Van Vliet stelt een matrix op om zijn strategie te 
kunnen bepalen. 
 
weekomzet 
in euro’s Jonker 

Van Vliet 

 geen prijsverlaging wel prijsverlaging 

geen prijsverlaging 5.000 ; 2.000 4.800 ; 2.140 

wel prijsverlaging 5.200 ; 1.870 5.100 ; 2.050 
 

2p 15 Is er in de analyse van Van Vliet sprake van een gevangenendilemma? 
Verklaar je antwoord. 
 
Jonker waarschuwt Van Vliet dat een prijsverlaging door beide snackbars 
ten koste kan gaan van de winst, ondanks de verwachte hogere omzet. 
Hij doet Van Vliet de belofte, dat hij zijn prijzen niet zal verlagen, als  
Van Vliet dat ook niet doet. Als Van Vliet zijn prijsverlaging toch doorzet, 
dreigt Jonker echter zijn prijzen met 10% te verlagen. 
Van Vliet vraagt een bevriende econoom een marktonderzoek uit te 
voeren naar te verwachten omzetcijfers. De econoom concludeert dat 
Van Vliet ten onrechte van een statische spelsituatie is uitgegaan. Op 
basis van de voorstellen van Jonker stelt hij een spelboom op (zie figuur 
op de volgende pagina). Hij gaat ervan uit dat de prijselasticiteit van de 
vraag naar Vlaamse friet voor beide snackbars 1,5 bedraagt. 
Overwegingen die niet in de spelboom aan de orde komen worden buiten 
beschouwing gelaten. 
 

2p 16 Toon met een berekening aan dat bij punt A een weekomzet van 
5.106,25 euro wordt behaald door Van Vliet. 
 

1p 17 Is bovenstaande dreiging van Jonker van een prijsdaling van 10% 
geloofwaardig? Verklaar je antwoord. 
 

1p 18 Leg uit dat op basis van de spelboom het voor Van Vliet niet aannemelijk 
is dat Jonker zijn belofte zal houden om zijn prijs gelijk te houden. 
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Gegeven de verwachte omzetcijfers zal Van Vliet niet gemakkelijk door de 
belofte van Jonker overtuigd worden. Toch wil Jonker een prijzenslag 
voorkomen. Hij wil via zelfbinding zijn bedoelingen geloofwaardig maken. 

2p 19 Bedenk een manier hoe Jonker zelfbinding kan toepassen om zijn belofte 
om zijn prijzen gelijk te houden geloofwaardig te maken. Licht deze 
manier toe. 
 
spelboom Van Vliet en Jonker (omzet in euro’s per week) 
 

Van Vliet

verlagen
met 5%

verlagen
met 10%

verlagen
met 5%

niet
verlagen

niet
verlagen

niet
verlagen

4.851

2.018

A

1.950

4.875

2.042,50

5.000

2.000

Jonker

Jonker
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Opgave 5 
 
Spoor Weg 
De overheid van een land wil een snelle treinverbinding (STV) tussen de 
twee grootste steden van het land. Volgens de overheid is dit goed voor 
de economische ontwikkeling van het land en de twee steden in het 
bijzonder.  
Het bedrijf Spoor&Weg (SW) maakt bekend met de overheid een contract 
gesloten te hebben. SW gaat de railinfrastructuur ontwikkelen, bouwen en 
na oplevering gedurende dertig jaar beheren, voor in totaal 3 miljard euro.  
 
INHOUD CONTRACT: 
 
 contractafspraak 1 

SW ontwerpt en bouwt de railinfrastructuur. Na vijf jaar wordt deze 
opgeleverd aan de overheid.  

 contractafspraak 2 
Na oplevering beheert SW deze railinfrastructuur gedurende dertig 
jaar. 

 contractafspraak 3 
Voor de ontwikkeling, de bouw en het beheer betaalt de overheid 
dertig jaar lang een vergoeding van 100 miljoen euro per jaar, vanaf 
het begin van de exploitatie. In elk jaar dat de railinfrastructuur minder 
dan 98% van de tijd operationeel blijkt te zijn, wordt het bedrag lager. 

 contractafspraak 4 
De overheid zorgt voor stations en een goede aansluiting op het 
wegennet. 

 
 
Tijdens een nieuwsuitzending over het tekenen van het contract geeft 
econoom Houtdorp commentaar: “Met dit contract zullen de kosten voor 
de overheid uit de hand lopen, omdat sprake is van een principaal-
agentprobleem. Bovendien, als de bouw al een eind gevorderd is, zou SW 
opnieuw kunnen gaan onderhandelen over de vergoeding. De overheid 
heeft in zo’n geval een zwakke positie.” 

2p 20 Beschrijf het principaal-agentprobleem dat Houtdorp noemt en verklaar 
hoe dit tot extra kosten zou kunnen leiden voor de overheid.  
 
De minister van Verkeer reageert op het commentaar van Houtdorp. 
Hij zegt dat er helemaal geen sprake zal zijn van extra kosten. Er is wel 
een principaal-agentrelatie, maar door het contract is er geen principaal-
agentprobleem.  

2p 21 Op welke van de vier contractafspraken doelt de minister? Licht je 
antwoord toe. 
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Bovendien, zo stelt de minister, zal SW er wel voor waken gedurende het 
bouwproject opnieuw te gaan onderhandelen over het contract, want dan 
ontstaat er voor SW een berovingsprobleem. 

2p 22 Verklaar hoe hier voor SW een berovingsprobleem kan ontstaan. 
 
De minister en Houtdorp zijn het ook niet eens over de externe effecten 
van de STV. De minister zegt: “Positieve externe effecten zijn voor de 
overheid reden geweest om een belangrijke financiële bijdrage te leveren 
aan de STV. Hieruit ontstaan voor de overheid in de toekomst bovendien 
extra inkomsten.” Houtdorp brengt daar tegen in: “Ik zie andere externe 
effecten van treinverkeer die vooral leiden tot extra overheidsuitgaven.” 
 
De presentator eindigt deze discussie met de opmerking dat beide heren 
gelijk hebben wat betreft de financiële gevolgen van de externe effecten 
van de STV en onderbouwt deze mening met een uitleg. 

2p 23 Schrijf een uitleg die de presentator gegeven kan hebben. De uitleg moet 
passen binnen de gegeven context.  
Gebruik daarbij ongeveer 60 woorden. 
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Opgave 6 

 
Loon naar studeren 
Twee leerlingen, Mounir en Thomas, maken een profielwerkstuk over 
beloningsverschillen op de arbeidsmarkt in Nederland. De vraag naar 
arbeid wordt gedefinieerd als het aantal bezette arbeidsplaatsen en het 
aantal vacatures. Het aanbod van arbeid is gelijk aan het aantal bezette 
arbeidsplaatsen en het aantal werklozen. Mounir en Thomas willen het 
opleidingsniveau van het aanbod van arbeid en het door werkgevers 
gevraagde opleidingsniveau voor verschillende banen in hun onderzoek 
betrekken. Ze bestuderen een rapport van een onderzoeker, waarin drie 
opleidingsniveaus worden onderscheiden. Onderstaande tabel en de 
figuren 1 tot en met 4 op pagina 15 komen uit dit rapport. 
 
voorbeelden van banen per vereist opleidingsniveau 
 

vereist opleidingsniveau voorbeeld van banen 

laag opgeleid 
VMBO 

verkoopassistenten winkels 
bedieningspersoneel horeca 
huishoudelijk personeel 

gemiddeld opgeleid 
MBO 

handelaren 
machine operators 
onderhoudsmonteurs 

hoog opgeleid 
HBO/WO 

managers 
ingenieurs 
ict-ontwikkelaars 

 
Uit figuur 1 en figuur 2 kan worden opgemaakt dat de groep gemiddeld 
opgeleide werklozen groter is dan de groep lager opgeleide werklozen. 

2p 24 Toon dit voor het jaar 2011 aan met behulp van een berekening op basis 
van (geschatte) waarden uit beide genoemde figuren. 
 
Bij bespreking van de figuren valt het Mounir en Thomas op dat door de 
veranderde verhoudingen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt de 
verschillen in beloning groter zijn geworden. 
Mounir zegt dat het uiteenlopen van de relatieve beloningsniveaus in de 
periode 2005-2011 zoals in figuur 3 is te zien, kan worden verklaard uit de 
gegevens over werkloosheid over diezelfde periode in figuur 2. 
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Thomas merkt op dat de beloningen van hoogopgeleiden in deze periode 
relatief hard stijgen. Hij denkt dat dit het resultaat is van twee 
tegengestelde ontwikkelingen.  
1 De ontwikkelingen in figuur 1 hebben een remmend effect op het 

niveau van beloning van hoogopgeleiden, maar 
2 de technologische ontwikkeling heeft in deze periode blijkbaar een 

effect op de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
bij hoogopgeleiden die het effect van ontwikkeling 1 meer dan 
compenseert. 

 
2p 25 Verklaar het uiteenlopen van de relatieve beloningsniveaus tussen 

hoogopgeleiden en laagopgeleiden zoals Mounir die uit de figuren afleidt. 
 

2p 26 Verklaar de relatief snelle stijging van de beloningen van hoogopgeleiden 
met behulp van de twee tegengestelde ontwikkelingen die Thomas ziet. 
 
De onderzoeker schrijft in zijn rapport dat de kansen op de arbeidsmarkt 
voor laagopgeleide mensen niet onder druk staan. De werkgelegenheid 
voor hoogopgeleiden ontwikkelt zich gunstig, hetgeen via de bestedingen 
op zijn beurt weer een positief effect heeft op de arbeidskansen voor 
laagopgeleiden. 

2p 27 Leg uit hoe de onderzoeker tot deze conclusie komt.  
 
In hun conclusie schrijven Mounir en Thomas dat ze verwachten dat na 
2011 de ongelijkheid in beloningen tussen de verschillende 
opleidingsniveaus zal afnemen als gevolg van verandering in de keuzes 
die jonge mensen zullen maken in de loop van hun opleiding op het 
gebied van ruilen over de tijd. Bij hun argumentatie gebruiken ze figuur 4. 

2p 28 Beargumenteer hun verwachting in ongeveer 100 woorden. 
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* De deelstreepjes in de legenda duiden op een verhouding van beloning 
 tussen de opleidingsniveaus. 
** Het relatieve loonverschil op basis van brutolonen  
 ten opzichte van het laagste opleidingsniveau (ongeschoold). 
 
 

figuur 1 aandeel in het aanbod van 
 arbeid in procenten 
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figuur 2 werkloosheid in  
 procenten van het  
 arbeidsaanbod per  
 opleidingsniveau 
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figuur 3 ongelijkheid in beloning 
 tussen opleidingsniveaus* 
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figuur 4 extra beloning per  
 opleidingsniveau (%)** 
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VW-1022-h-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 oud programma economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 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 16 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Handelskanalen 
Met de term kredietcrisis wordt een crisis op de financiële markten 
aangeduid. In de zomer van 2007 ontstond een kredietcrisis in de 
Verenigde Staten (VS). 
Enkele belangrijke kenmerken van deze crisis zijn: 
 grote verliezen op beleggingen bij banken en bij andere beleggers; 
 forse koersdaling van effecten op de beurs van New York. 
Deze crisis heeft de productiegroei in de VS negatief beïnvloed. De 
gevolgen van de crisis bleven niet tot de VS beperkt.  
Een onderzoeksbureau is nagegaan wat de gevolgen van de kredietcrisis 
voor Nederland kunnen zijn. Uit dit onderzoek komen de volgende figuren. 
 
figuur 1 productiegroei         
 

productiegroei rest 
van de wereld

productiegroei Nederland

I II

III

III

productiegroei VS

 
 
Opmerking bij figuur 1 
Een vergelijkbare figuur kan voor alle andere 
landen worden gemaakt.

I Financieel kanaal: verandering van 

internationale kapitaalstromen heeft 

invloed op de productiegroei van 

Nederland. 

II Direct handelskanaal: verandering 

van de import van de VS werkt 

rechtstreeks door op de export van 

Nederland en heeft daardoor invloed op 

de productiegroei van Nederland. 

III Indirect handelskanaal: de 

verandering van de import van de VS 

werkt via productiegroei van andere 

landen door op de productiegroei van 

Nederland. 
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figuur 2 exportaandeel        
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In 2007 bedraagt de export van Nederland naar de VS $ 33,91 miljard. 
Voor 2008 is de verwachting dat de waarde van deze export zal dalen met 
0,25% ten opzichte van 2007. In 2007 is de koers van de dollar ten 
opzichte van de euro $ 1  € 0,73. Voor 2008 wordt een koers van 
$ 1  € 0,64 verwacht. 
 

2p 1 Leg met behulp van figuur 1 uit hoe de kredietcrisis in de VS, via het 
financieel kanaal (I), de productiegroei in Nederland kan verminderen. 
 

2p 2 Bereken met hoeveel procent de Nederlandse uitvoer naar de VS in de 
periode 2007-2008, in euro’s gemeten, volgens de verwachting zal dalen. 
 

2p 3 Leg met behulp van figuur 1 en 2 uit dat het effect van de kredietcrisis op 
de productiegroei in Ierland groter zal zijn dan in Nederland. 
 
Het gevolg van de kredietcrisis voor Nederland en Duitsland is door het 
directe handelskanaal even groot, maar door het indirecte handelskanaal 
is het gevolg voor Nederland veel groter.  
In figuur 2 is de positie van Duitsland weergegeven door één van de 
letters A, B, C of D. 

2p 4 Welke letter geeft de positie van Duitsland weer? Licht de keuze toe. 
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Opgave 2 

 
Meer lasten of minder lusten? 
In een land heeft de economische crisis geleid tot een overheidstekort en 
hoge werkloosheid. De regering wil het overheidstekort geheel 
wegwerken. In de uitgangssituatie is het overheidstekort 10 miljard euro. 
De regering laat het prognosebureau van het land twee varianten 
doorrekenen om het tekort weg te werken. 
Variant 1 houdt in dat de overheidsbestedingen met 10 miljard euro 
worden verlaagd. Bij variant 2 worden de heffingskortingen voor de 
inkomstenbelasting verlaagd met in totaal 10 miljard euro.  
De oppositie in het land is tegen beide varianten, omdat de werkloosheid 
dan nog verder toeneemt. Bovendien wordt in beide varianten het tekort 
niet geheel weggewerkt. 
 
Het prognosebureau rekent de beide varianten door met behulp van 
onderstaand macro-economisch model. 
 
In de uitgangssituatie geldt: 
(1) C  0,8(Y  B)  10 
(2) I  25 
(3) O  185 
(4) B  0,4Y  25 
(5) E  200 
(6) M  0,4Y  20 
(7) EV  C  I  O  E  M 
(8) W  EV 
(9) Y  W 
(10) Y*  550 

(11) Av  
Y

80
 

(12) Aa  7 
 

C  particuliere consumptie 
I  particuliere investeringen 
O  overheidsbestedingen 
B  overheidsinkomsten 
E  export van goederen en diensten 
M  import van goederen en diensten 
EV  effectieve vraag 
W  nationaal product 
Y  nationaal inkomen 
Y*  productiecapaciteit 
Av  vraag naar arbeid in miljoenen  
 arbeidsjaren 
Aa  arbeidsaanbod in miljoenen  
 arbeidsjaren 

 
Alle grootheden in de vergelijkingen (1) tot en met (10) luiden in miljarden 
euro’s. 
In de uitgangssituatie is er inkomensevenwicht bij Y  500 en bedraagt de 

multiplier van de autonome overheidsbestedingen 
25

23
.  

 
1p 5 Toon met een berekening aan dat het overheidstekort in de 

uitgangssituatie 10 miljard euro is. 
 

2p 6 Leg aan de hand van het model zonder berekening uit dat door een 
verlaging van de overheidsbestedingen met 10 miljard euro het 
overheidstekort toch niet volledig wordt weggewerkt. 
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3p 7 Leg met behulp van het model zonder berekening uit dat de werkloosheid 
toeneemt als de overheidsbestedingen worden verlaagd. Geef in de uitleg de 
nummers van alle gebruikte vergelijkingen weer. 
 

2p 8 Leg uit waarom de werkloosheid bij variant 1 meer kan stijgen dan bij 
variant 2. 
 
Een oppositiepartij vindt dat de overheid de werkloosheid moet bestrijden 
door de overheidsbestedingen niet te verlagen maar juist te verhogen. De 
werkloosheid is deels structureel en deels conjunctureel.  
Het prognosebureau rekent uit hoe binnen het model de conjuncturele 
werkloosheid met de helft kan worden verlaagd. 

2p 9 Bereken met welk bedrag de overheidsbestedingen (vanuit de 
uitgangssituatie) moeten worden verhoogd om de conjuncturele werkloosheid 
te halveren. 
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Opgave 3 

 
uit een krant: 
Sociaal voetballen 
In het betaald voetbal zijn er problemen. Europese professionele 
voetbalclubs maken nauwelijks winst. De gestegen inkomsten uit 
televisierechten en sponsoring zijn gepaard gegaan met ongeveer even 
grote kostenstijgingen. Vooral het aantrekken van betere spelers heeft via 
salarisstijgingen geleid tot hogere kosten. Het aantrekken van betere 
spelers heeft maar een beperkte invloed op het gemiddelde niveau van de 
prestaties doordat alle clubs dit proberen, maar slechts een handvol clubs 
hierin slaagt. De kwaliteit van het product betaald voetbal is niet 
verbeterd, want de spanning in de competitie is verminderd en veel 
wedstrijden zijn niet aantrekkelijk genoeg. 
 
 
De kwaliteit van het product betaald voetbal 
Over ‘goed’ en ‘slecht’ voetbal heeft vrijwel iedereen een mening. Wat is 
nu echter de kwaliteit van het product betaald voetbal? 
In deze opgave meten we de kwaliteit van het product uitsluitend door: 
 te meten hoe groot de aantrekkelijkheid van een wedstrijd voor de 

kijkers is. Hoe meer bezoekers van voetbalwedstrijden en hoe hoger 
de kijkcijfers van uitzendingen van voetbalwedstrijden, hoe hoger de 
kwaliteit van het product betaald voetbal. 

 te meten hoe groot de spanning van de competities is. 
Hoe minder voorspelbaar de uitslag van wedstrijden en ranglijsten is, 
hoe hoger de kwaliteit van het product betaald voetbal. 

 
 
Er is niet alleen zorg om de kwaliteit van het product betaald voetbal. Ook 
de maatschappelijke betekenis van sportclubs staat in de belangstelling. 
 
“Sportclubs zijn belangrijk als het gaat om het individuele welzijn. Maar 
deze organisaties moeten een veel grotere rol spelen als het gaat om de 
welvaart”, vindt een van de leden van het Europees Parlement (EP). “Dit 
zou ook moeten gelden voor voetbalclubs.”  
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Sociale projecten van een voetbalclub: het voorbeeld FC Twente 
Sportclubs, zoals clubs in het betaald voetbal, kunnen een bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de leefbaarheid in sommige wijken of helpen de 
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. FC Twente kiest 
voor dit laatste. 
Jongeren die op school zijn uitgevallen, worden opgevangen in het 
trainingscentrum. Door een gerichte aanpak en de aanwezigheid van 
sportieve idolen worden ze gestimuleerd de draad weer op te pakken. Het 
netwerk van de sponsors wordt gebruikt om stageplaatsen voor deze 
jongeren te vinden. 
De eerste groep van 12 deelnemers heeft met succes dit project doorlopen 
en (perspectief op) betaald werk gevonden. 
 
 
In het EP wordt een voorstel ingediend elke professionele voetbalclub in de 
Europese Unie (EU) te verplichten een heffing te betalen over het totale 
bedrag dat een club jaarlijks aan spelerssalarissen betaalt. 
 

heffing over het totale bedrag aan spelerssalarissen 

€ 0 - € 2 miljoen 0% 

over elke euro boven € 2 miljoen 25% 

 
De opbrengst van de heffing wordt gebruikt om sociale projecten uit te 
voeren. De club mag deze projecten uitkiezen en zelf uitvoeren. Het EP houdt 
hier toezicht op. 
 
Een commissie van het EP wordt gevraagd een artikel te schrijven over het 
voorstel. Ga hierbij uit van een gelijkblijvend budget bij de betrokken 
voetbalclubs. 

8p 10 Schrijf dit artikel waarin de volgende aspecten naar voren komen: 
a Een uitleg van de progressieve werking van de voorgestelde heffing. 
b Een beschrijving van een positief effect op de kwaliteit van het product 

betaald voetbal in de EU. Maak hierbij gebruik van de gegeven 
beschrijving van de kwaliteit. 

c Een beschrijving van een effect aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt 
in het algemeen in de EU. 

d Een beschrijving van twee tegengestelde effecten op de welvaart in ruime 
zin in de EU. 

 
Aanwijzing 
Gebruik voor het artikel 150 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 
toegestaan. 
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Opgave 4 

 
EMU-regels ter discussie 
In sommige landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) was er de 
afgelopen jaren kritiek op de norm van de EMU ten aanzien van het 
financieringstekort van de overheid. Van de EMU mag dat financieringstekort 
maximaal 3% van het nationaal inkomen zijn. Een politicus uit een van de EMU-
landen beweerde tijdens een debat dat met deze norm het voeren van anticyclisch 
begrotingsbeleid in zijn land in de jaren 2006-2007 niet toegestaan was.  
Figuur 1 geeft de ontwikkeling weer van het reëel nationaal inkomen en figuur 2 die 
van het financieringssaldo van de overheid in dit land. In figuur 1 is 2009 nog niet 
ingetekend.   

 
figuur 1 reëel nationaal inkomen  
 (% verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar) 
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figuur 2 financieringssaldo overheid1)  
 (% van het nationaal inkomen) 
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noot 1 Een financieringstekort is een negatief financieringssaldo. 
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1p 11 In welk jaar of in welke jaren is het bedrag van de staatsschuld in dit land 
gedaald? 
 

2p 12 Wordt de bewering van de politicus door de beide figuren ondersteund? 
Verklaar het antwoord. 
 
In 2008 bedroeg het nationaal inkomen van dit land € 425 miljard. 
In 2009: 
 bedroeg het financieringstekort € 10,9 miljard; 
 was het prijspeil 3% hoger dan in 2008. 

2p 13 Toon met een berekening aan dat het reëel nationaal inkomen van dit land in 
2009 lager was dan in 2008. 
 
Sommige economen zijn van mening dat de EMU-landen  ook onder 
moeilijke economische omstandigheden  het realiseren van een 
financieringsoverschot bij de overheid tot belangrijkste beleidsdoelstelling 
moeten maken. Zij stellen dat er op die manier in de toekomst ruimte zal 
ontstaan voor meer overheidsinvesteringen. Bovendien kunnen ook de 
bedrijfsinvesteringen worden gestimuleerd. Groei van de investeringen 
achten deze economen noodzakelijk om de EMU-economie mondiaal 
concurrerend te houden. 
 

2p 14 Leg uit hoe financieringsoverschotten in de EMU-landen via de rentestand de 
bedrijfsinvesteringen in deze landen kunnen stimuleren. 
 

2p 15 Leg uit hoe financieringsoverschotten in de EMU-landen in de toekomst 
ruimte kunnen scheppen voor een stijging van de overheidsinvesteringen in 
deze landen. 
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Opgave 5 

 
Loonmatiging goed voor export? 
Veelal wordt aangenomen dat loonmatiging in een land leidt tot een daling 
van de arbeidskosten per eenheid product in dat land vergeleken met 
andere landen. Dit kan leiden tot verbetering van de concurrentiepositie 
en daardoor tot een groei van het exportaandeel van dat land. Studies 
over dit veronderstelde negatieve verband tussen arbeidskosten en 
exportaandeel hebben laten zien dat dit verband niet altijd kan worden 
aangetoond. Volgens een analist is deze constatering een ondersteuning 
voor zijn stelling dat behalve arbeidskosten andere factoren, zoals 
bijvoorbeeld innovatie en kwaliteit, bepalend zijn voor de exportprestaties 
van een land. 
 
exportaandeel 
(export van een land als % van de totale export van de genoemde acht landen) 
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relatieve ontwikkeling arbeidskosten per eenheid product (2009 vergeleken met 2003)  

in procentpunten ten opzichte van het gemiddelde van de acht landen 

België Duitsland Frankrijk Italië Nederland 

Verenigd 

Koninkrijk 

(VK) 

Verenigde 

Staten van 

Amerika 

(VS) Japan 

1,5 1,5 1,9 3,7 1,4 1,1 1,9 2,5 

Toelichting: 

Bijvoorbeeld: Nederland 1,4 wil zeggen dat de arbeidskosten per eenheid product in Nederland 

1,4 procentpunt minder gestegen zijn dan de gemiddelde stijging in de genoemde acht landen. 
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Tussen 2003 en 2009 bedroeg in de genoemde acht landen de 
gemiddelde stijging van de arbeidskosten per eenheid product 18%. 
 

2p 16 Bereken hoeveel procent de arbeidskosten per eenheid product in 
Nederland tussen 2003 en 2009 gedaald zijn ten opzichte van de VS. 
 

2p 17 Onder welke voorwaarde kan een stijging van de arbeidskosten per 
werknemer toch gepaard gaan met een daling van de arbeidskosten per 
eenheid product? 
 

2p 18 In welke landen is er volgens de tabel en de figuur wel sprake van het 
genoemde negatieve verband tussen arbeidskosten en het 
exportaandeel? Verklaar het antwoord.  
 

2p 19 Leg uit hoe loonmatiging zowel proces- als productinnovatie kan 
afremmen. 
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Opgave 6 

 
Arm zijn in een rijk land 
Wanneer armoede- en werkloosheidscijfers van landen worden 
vergeleken, is het niet gemakkelijk om conclusies te trekken. Lage 
werkloosheid in een land hoeft niet gepaard te gaan met weinig armoede, 
terwijl omgekeerd hoge werkloosheid niet altijd samengaat met veel 
armoede. Zo kenden een aantal jaren geleden de Verenigde Staten van 
Amerika (VS) in vergelijking met andere rijke landen een lage 
werkloosheid maar een hoge mate van armoede: een relatief groot deel 
van de Amerikaanse bevolking leefde onder de armoedegrens. 
Onderstaande tabel geeft voor de VS en voor Nederland enkele cijfers in 
een bepaald jaar. 
 

armoede en werkloosheid in de VS en in Nederland 

 armoede werkloosheid 

 % mensen onder de 

armoedegrens 

% van de beroepsbevolking % van de totale bevolking 

van 16 tot en met 64 jaar 

VS 18 6,7 5,2 

Nederland 10 8,3 5,6 

 
De beroepsbevolking in Nederland bestond in dat jaar uit 6,5 miljoen 
personen. 
 

2p 20 Geef een verklaring voor het samengaan van een lage werkloosheid en 
een hoge mate van armoede in de VS. 
 

2p 21 Bereken de omvang van de totale bevolking van 16 tot en met 64 jaar in 
Nederland. 
 
Het verschil in werkloosheid tussen de VS en Nederland is in 
bovenstaande tabel niet in beide kolommen even groot. Dat komt mede 
door het verschil in participatiegraad.  

2p 22 In welk van beide landen is de participatiegraad het laagst? Verklaar het 
antwoord. 
 
Daling van de werkloosheid in een land kan mede het gevolg zijn van een 
verlaging van de belastingtarieven. 

2p 23 Beschrijf hoe een verlaging van de belastingtarieven, volgens de 
Keynesiaanse theorie, kan leiden tot daling van de werkloosheid. 
 

Pagina: 191Voor 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).



 VW-1022-h-14-1-o 13 / 14 lees verder ►►►

Opgave 7 

 
Dienstverlening groeit het land uit 
De tertiaire sector is uitgegroeid tot de grootste sector van de 
Nederlandse economie. Het aandeel in de bruto toegevoegde waarde van 
ons land bedraagt bijna 50% en het aandeel in de totale werkgelegenheid 
is meer dan het dubbele van het aandeel van de secundaire sector.       
 
aandeel bruto aandeel werkgelegenheid 
toegevoegde waarde (arbeidsjaren) 
 

quartair
25%   

tertiair 48%

secundair
  22%

primair 5%

 

quartair
33%  

tertiair 46%

secundair
   19%

primair 2%

 
 
Verwacht wordt dat in de komende jaren de productiegroei van de tertiaire 
sector als geheel flink zal afzwakken. Hierdoor zal de concurrentie tussen 
de aanbieders in deze sector heviger worden, hetgeen er toe zal leiden 
dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de tertiaire sector gaat stijgen. 
Een kenmerkend verschil tussen de tertiaire sector enerzijds en de 
primaire en de secundaire sector anderzijds is, dat in de tertiaire sector de 
meeste diensten worden geproduceerd op het moment dat er vraag is, 
waardoor in deze sector niet of nauwelijks sprake is van voorraadvorming. 
Doordat de groei van de afzet in eigen land stagneert, zoekt de tertiaire 
sector naar meer exportmogelijkheden. 
 
Een marktonderzoeker doet in dit kader de volgende uitspraak: 
“Gezien het genoemde kenmerkende verschil met de andere commerciële 
sectoren, verwacht ik van bedrijven in de tertiaire sector vooral directe 
investeringen in het buitenland wanneer ze zich meer op de export gaan 
richten.” 

2p 24 Is de tertiaire sector relatief arbeidsintensief of relatief kapitaalintensief in 
vergelijking met de quartaire sector? Verklaar het antwoord met behulp 
van de cirkeldiagrammen. 
 

2p 25 Leg uit dat toenemende concurrentie tussen bedrijven in de tertiaire 
sector kan leiden tot een toename van de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit in deze sector. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

primaire sector: onder andere 

de agrarische sector 

secundaire sector: onder andere 

de industrie 

tertiaire sector: de commerciële 

dienstverlening 

quartaire sector: de niet-

commerciële dienstverlening 
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2p 26 Verklaar de uitspraak van de marktonderzoeker. Gebruik in de verklaring 
het kenmerkende verschil. 
 
Verder zijn voor Nederland de volgende cijfers bekend: 
 de bruto toegevoegde waarde bedraagt € 588 miljard 
 de personen/arbeidsjaren-ratio is 1,3 
 de totale werkgelegenheid in arbeidsjaren bedraagt 6.366.923 
 

2p 27 Bereken de gemiddelde arbeidsproductiviteit per persoon in de tertiaire 
sector. 
 
 

einde  
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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 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Hoge bomen vangen veel …   
In een land bestaat kritiek op de hoge beloning van sommige bestuurders 
die in loondienst zijn bij grote ondernemingen.  
Een econoom heeft de verdeling van de arbeidsbeloning onder 
werknemers bestudeerd. Als maatstaf van ongelijkheid neemt hij het 
aandeel van de 10% meest verdienende werknemers in de totale 
arbeidsbeloning (zie bron 1). Hij komt hiermee tot de conclusie dat de 
ongelijkheid in beloningen in 2006 is toegenomen ten opzichte van 1999. 

1p 1 Geef aan op welke gegevens in bron 1 de econoom zijn stelling baseert.  
 
De econoom concludeert dat daarnaast de ongelijkheid in beloningen in 
2006 ten opzichte van 1999 ook is toegenomen binnen de groep van de 
1% meestverdienende werknemers. 

2p 2 Laat met een berekening zien dat deze conclusie juist is. Gebruik bron 1. 
 
bron 1 percentages van de totale arbeidsbeloning van de  
 meestverdienende werknemers 
 

jaar top 10% top 5% top 1% top 0,1% 
1999 26,5 16,5 5,5 1,3 

2006 30,6 20,2 7,7 2,0 

 
In het land gaan stemmen op dat de arbeidsbeloningen van bestuurders 
onaanvaardbaar hoog zijn geworden vergeleken met het gemiddelde 
loonniveau van werknemers in het land.  
 
Een econoom heeft in opdracht van de minister een onderzoek uitgevoerd 
naar het loon van bestuurders. Uit het onderzoek komt naar voren, dat in 
de relatie tussen eigenaren en bestuurders sprake is van een principaal-
agentprobleem. De bijbehorende informatie-asymmetrie bij 
beursgenoteerde ondernemingen speelt een grotere rol dan bij niet-
beursgenoteerde ondernemingen. Het principaal-agentprobleem kan 
minder sterk worden indien de beloning van bestuurders ook bestaat uit 
extra uitkeringen in de vorm van pakketten aandelen in de onderneming. 
 

2p 3 Geef aan hoe in de relatie tussen eigenaren en bestuurders van 
ondernemingen sprake is van een principaal-agentverhouding. 
 

2p 4 Leg uit dat bij beursgenoteerde ondernemingen de informatie-asymmetrie 
tussen principaal en agent groter kan zijn dan bij niet-beursgenoteerde 
ondernemingen. 
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2p 5 Leg uit waarom de eigenaren van een beursgenoteerde onderneming het 
uitkeren van een extra beloning in de vorm van aandelen zien als een 
bijdrage aan de oplossing van het principaal-agentprobleem in de 
onderneming. 
 
De econoom concludeert: “Sterke beloningsverschillen tussen 
bestuurders dragen bij aan een efficiëntere allocatie van de 
productiefactor arbeid binnen de samenleving. Dit leidt tot een toename 
van het totale surplus en daarmee van de welvaart.” 

2p 6 Geef een argument voor de stelling van de econoom en licht dit argument 
toe.  
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Opgave 2 
 
Noord en Zuid 
In een artikel op een economische opiniesite geeft politicus Nordholt een 
analyse van de ontwikkeling van de Economische Unie (EU) tot een 
Economische en Monetaire Unie (EMU). Hij wijst op grote verschillen in 
de (verwachte) economische ontwikkeling tussen de noordelijke lidstaten 
(Noord) en de zuidelijke lidstaten (Zuid). Deze zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. De economie van Noord groeit sterker dan die van 
Zuid.  
 

 Noord Zuid 
fase 1 
vóór euro 

 lage rente t.o.v. Zuid 
 lage inflatie t.o.v. Zuid 
 wisselkoersen stijgen t.o.v. 

Zuid 

 hoge rente t.o.v. Noord 
 hoge inflatie t.o.v. Noord
 wisselkoersen dalen 

t.o.v. Noord 

fase 2 
met euro 

 convergentie van rentestand 
 convergentie van tempo van loon- en prijsstijging 
 geen sprake van onderlinge koersen: één munt 

fase 3 
met euro 

 lage rente t.o.v. Zuid 
 lage inflatie t.o.v. Zuid 

 hoge rente t.o.v. Noord 
 hoge inflatie t.o.v. Noord

De rente op staatsobligaties is in een land direct van invloed op de hoogte van de rente 

op de kapitaalmarkt (bijvoorbeeld voor hypothecaire leningen) in dat land. In de tabel 

wordt steeds kortweg gesproken over de rente. 

 
Met de invoering van de euro (fase 2) breekt een periode aan waarin 
bedrijven en overheden van Zuid bij beleggers uit Noord kunnen lenen 
tegen aanvankelijk relatief lage rentetarieven. Dit stimuleert de 
economische groei en maakt het mogelijk bezuinigingen op de 
overheidsbegrotingen in Zuid uit te stellen. 
In fase 3 neemt in Zuid de inflatie toe terwijl deze in Noord juist afneemt. 
De concurrentiepositie van Zuid verzwakt, zowel op de interne markt van 
de EMU als op de wereldmarkt. De concurrentiepositie van Noord wordt 
nu juist sterker. 
 

2p 7 Verklaar het verschil in gemiddelde koersontwikkeling van de 
munteenheden van de beide groepen landen in fase 1. Maak hierbij 
gebruik van het in de tabel beschreven verschil in de economische 
situatie tussen Noord en Zuid in fase 1. 
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Volgens politicus Zangaro uit een van de zuidelijke lidstaten draagt de 
zwakke economische positie van Zuid in fase 3 bij aan de sterke 
economische groei van Noord. Hij stelt: “Noord heeft Zuid nodig om te 
voorkomen dat de euro op de valutamarkt te sterk wordt en daarmee de 
concurrentiepositie van Noord weer verzwakt.” 
 

2p 8 Leg de stelling van politicus Zangaro uit. 
 
Een econome voegt toe: “Na invoering van de euro (fase 2) betaalden 
overheden in Zuid in vergelijking met fase 1 een lage rente aan beleggers 
in Noord. De relatief lage rente op de kapitaalmarkt die hierdoor in Zuid 
ontstond leidde tot een hoge productie in de bouwsector.” 
Daarnaast merkt ze op: “Als overheden van Noord in fase 3 steeds 
garanties blijven geven aan overheden van Zuid voor leningen om 
overheidstekorten te dekken, geeft dit kans op moral hazard (moreel 
wangedrag).” 
 

2p 9 Leg uit op welke manier de lage rente in fase 2 in Zuid heeft geleid tot een 
hoge productie van onroerend goed. 
 

2p 10 Leg de tweede opmerking van de econome uit. 
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Opgave 3 
 
Groen of grijs? 
In een land worden twee soorten stroom aangeboden: grijze stroom en 
groene stroom: 
 Grijze stroom wordt geproduceerd in energiecentrales die worden 

gestookt met kolen, olie of gas en wordt aangeboden op een markt 
van oligopolie. Productie van grijze stroom heeft negatieve gevolgen 
voor de milieukwaliteit.  

 Groene stroom wordt geproduceerd met biomassa, door windmolens 
en zonnecollectoren. Productie van groene stroom heeft ook negatieve 
gevolgen voor de milieukwaliteit, maar minder dan bij grijze stroom. 

 
Naast enkele producenten van grijze stroom zijn er veel producenten van 
groene stroom actief. De markt van groene stroom wordt in de 
uitgangssituatie weergegeven door het volgende model. 
 
(1) Qv  300P  120 
(2) Qa  600P  60 
(3) Qv  Qa 
 
De symbolen hebben de volgende betekenis: 
P is de prijs van groene stroom per kilowattuur (kWh) in euro. 
Qv en Qa is de hoeveelheid groene stroom in miljarden kilowattuur (kWh) 
die respectievelijk wordt gevraagd en aangeboden.  
 
Marktwerking leidt tot een evenwicht op de markt voor groene stroom bij 
een prijs van € 0,20 per kWh en een hoeveelheid van 60 miljard kWh.  
De prijs van grijze stroom bedraagt € 0,18 per kWh. 
De minister van energie in dit land streeft naar vervanging van productie 
en consumptie van grijze stroom door productie en consumptie van 
groene stroom.  
De minister overweegt invoering van een subsidie per kWh voor de 
producenten van groene stroom, zodat voor de consument de prijs voor 
groene stroom daalt tot € 0,18. 
Ambtenaren van zijn departement schetsen de effecten op de markt van 
groene stroom in de figuur op pagina 7. 
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e

d

c
b

a

f

h

Q

P

Qa 0

g

Qv

Q1Q0

Qa 1

 
 
P  de prijs van groene stroom per kWh in euro’s 
Q  de hoeveelheid groene stroom in miljarden kWh 
Qa0  het aanbod vóór invoering van subsidie in miljarden kWh 
Qa1  het aanbod na invoering van subsidie in miljarden kWh 
Qv  de vraag in miljarden kWh 
 

2p 11 Toon met een berekening aan dat de totale subsidie-uitgaven aan 
producenten van groene stroom voor de overheid uitkomen op 
1,98 miljard euro. 
 
De minister van energie besluit pas tot invoering van de subsidie als de 
toename van het consumenten- en producentensurplus op de markt voor 
groene stroom bij elkaar opgeteld groter is dan het bedrag aan subsidie. 

2p 12 Geef met letters aan welk oppervlak in de figuur een afname van het 
producentensurplus weergeeft, en welk oppervlak een toename van het 
producentensurplus weergeeft als gevolg van invoering van de subsidie. 
 
Per saldo leidt de maatregel tot een toename van het producentensurplus 
van 0,63 miljard euro.  

2p 13 Toon met een berekening aan dat de minister niet kiest voor invoering van 
de subsidieregeling. Licht het antwoord toe. 
 
Op het ministerie discussieert men verder over de externe effecten die 
hun weerslag zullen hebben op de totale welvaart, indien de subsidie op 
groene stroom toch zou worden ingevoerd. Een punt van discussie is hier 
hoe de vraag naar stroom zal reageren op de veranderde 
prijsverhoudingen tussen grijze en groene stroom.  

2p 14 Leg uit dat het plan door het optreden van externe effecten zowel kan 
leiden tot een toename als tot een afname van de totale welvaart. 
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Opgave 4 
 
Koop een nieuw huis! 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de betalingsbereidheid van 
potentiële kopers van nieuwbouwwoningen. Hij vat zijn voornaamste 
onderzoeksresultaten samen in het onderstaande pijlenschema. 
 

collectieve vraag naar
nieuwbouwkoopwoningen

prijs van een
nieuwbouwkoopwoning

betalingsbereidheid van
potentiële kopers voor een
nieuwbouwkoopwoning

rente van hypothecaire 
lening als % per jaar

de mate waarin de 
hypotheekrente een 
aftrekpost voor de 
inkomstenbelasting is

tijdsvoorkeur van
dezelfde consument

het huidige jaarinkomen van
dezelfde consument voordat
de inkomstenbelasting is 
ingehouden

mate van consumentenvertrouwen

de prijs van 
bestaande 
koopwoningen

huurprijs per jaar
van een huurhuis

+

+

+

+
+

+

+

?

+1

2

34

5

6

7

8

9

 
 

2p 15 Moet het teken bij pijl 3 negatief of positief zijn? Verklaar het antwoord. 
 
De economie van een land is de afgelopen jaren in een neergaande 
conjunctuur beland. Dit kan leiden tot een lagere betalingsbereidheid voor 
nieuwbouwkoopwoningen. Dit blijkt in het schema onder meer uit pijl 8. 

4p 16 Geef aan de hand van het pijlenschema twee andere verbanden die laten 
zien dat een neergaande conjunctuur kan leiden tot een verminderde 
betalingsbereidheid voor nieuwbouwkoopwoningen. Verklaar het 
antwoord. 
 
Het inzakken van de vraag naar nieuwbouwkoopwoningen kan op zijn 
beurt een neergaande conjunctuur ook versterken. 

2p 17 Leg dit uit. 
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De econoom schrijft een open brief in een nationaal dagblad. Hij komt met 
gebruikmaking van zijn pijlenschema tot de volgende adviezen om de 
nieuwbouwmarkt van koopwoningen te stimuleren: 
a de hypotheekrente-aftrek moet voor ten minste 10 jaar een aftrekpost 

blijven voor de inkomstenbelasting, om daarmee een eind te maken 
aan de onzekerheid, 

b de huurtoeslagen (subsidies voor mensen met een laag en 
middeninkomen) moeten worden beperkt en 

c mensen met een midden- en hoog inkomen moeten niet meer in 
aanmerking komen voor een goedkope huurwoning en als ze daar al 
in wonen moet de huur voor hen veel sneller stijgen. 

3p 18 Schrijf namens de econoom hoe elk van de drie beleidsadviezen de vraag 
naar nieuwbouwkoopwoningen kan stimuleren. Ga hierbij uit van het 
getekende pijlenschema en noem de gebruikte pijlen.  
Gebruik ongeveer 100 woorden. 
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Opgave 5 
 
Zit er groei in de muziek? 
Melodycloud is een van de vier snel groeiende bedrijven die in Europa 
muziek online aanbieden en hiermee een alternatief bieden voor illegaal 
downloaden. Bij Melodycloud kunnen luisteraars uit een online databank 
kosteloos en onbeperkt kiezen welke muzieknummers ze willen 
beluisteren zonder de nummers te downloaden (streaming). Melodycloud 
haalt zijn omzet uit de verkoop van reclametijd, voorafgaand aan elke 
stream. Luisteraars kunnen reclames vermijden door een zogenaamd 
flatfee-abonnement af te sluiten waarbij ze voor een vast bedrag per 
maand, de flatfee, onbeperkt reclamevrij muziek kunnen beluisteren. Om 
de rechten te verkrijgen sluit Melodycloud contracten met de artiesten met 
daarin een afspraak over te betalen royalty’s per beluisterde stream.  
 
Een economisch analist geeft in een blog (informatieve pagina op zijn 
internetsite) de volgende gegevens uit het jaarverslag van Melodycloud: 
 
gegevens maand december 2011 

1 aantal abonnementen met flatfee 1,8 miljoen 

2 flatfee 10 euro  

3 gemiddeld aantal streams per luisteraar 1.000  

4 reclameopbrengst per stream 
 met voorafgaande reclame 

0,007 euro 

5 aantal streams met voorafgaande reclame 80% van totaal aantal streams 

6 variabele kosten (royalty’s per stream) 0,0065 euro 

7 vaste kosten 11 miljoen euro 

 
Eind 2011 maakt de directie van Melodycloud in haar jaarverslag bekend 
dat er weliswaar in 2011 nog steeds verlies werd gemaakt, maar dat de 
totale omzet is toegenomen. Daarnaast signaleert de directie twee 
ontwikkelingen, namelijk dat het aantal betalende abonnees is 
toegenomen én dat het aantal streams per maand per luisteraar is 
toegenomen. Volgens de directie van Melodycloud is dat goed nieuws. 
De analist stelt in zijn blog: 
1 Melodycloud kan in 2011 wel meer omzet hebben gemaakt en meer 

betalende abonnees hebben gehad, maar een veel te groot deel (ruim 
85,5%) van de gemiddelde omzet per stream is in dit jaar naar het 
uitbetalen van royalty’s aan de artiesten gegaan. De vaste kosten 
konden niet geheel worden gedekt. Dat is een probleem.  

2 Als één van beide ontwikkelingen die de directie van Melodycloud 
heeft genoemd, zich in de jaren na 2011 doorzet bij een gelijkblijvende 
flatfee, zal dat een toenemend negatief effect hebben op de 
winstontwikkeling van Melodycloud na 2011. 
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2p 19 Toon met een berekening aan dat in december 2011 ruim 85,5% van de 
gemiddelde omzet per stream wordt uitgegeven aan royalty’s. 
 

2p 20 Bereken hoeveel abonnementen Melodycloud in december 2011 had 
moeten verkopen om de vaste kosten te dekken. Ga ervan uit dat de 
verdeling tussen het aantal streams met voorafgaande reclame en het 
aantal dat betaald is met een abonnement hetzelfde blijft.  
 

2p 21 Geef aan op welke ontwikkeling de analist doelt in zijn tweede stelling. 
Verklaar het antwoord. 
 
De analist is van mening dat Melodycloud twee opties heeft om in de 
toekomst winstgevend te kunnen worden: 
 verhoging van de abonnementsprijs; 
 verlaging van de royalty’s per stream. 
 
Een lezeres schrijft een reactie op de blog van de analist. De twee opties 
bieden volgens haar geen goede mogelijkheden om de winsten in de 
nabije toekomst te vergroten. Zij onderbouwt haar mening met de 
volgende twee stellingen: 
1 Verhoging van de abonnementsprijs zal substitutie-effecten in het 

gebruik tot gevolg hebben, die negatief kunnen uitwerken op de te 
behalen winst.  

2 Verlaging van de royalty’s zal eveneens reacties oproepen die 
negatief kunnen uitwerken op de winstvooruitzichten van Melodycloud. 

 
2p 22 Geef een verklaring voor stelling 1. 

 
2p 23 Geef aan hoe verlaging van de royalty’s negatief kan uitwerken op de 

winstvooruitzichten van Melodycloud. Licht het antwoord toe. 
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Opgave 6 
 
Beleggen, wat schuift het? 
Een accountmanager van een bank heeft met iedere klant minimaal één 
keer per jaar een gesprek. In januari 2013 voert hij met een rentenierende 
klant een gesprek over het afgelopen beleggingsjaar 2012. Daarbij wordt 
tevens gesproken over het nieuwe beleggingsjaar 2013. De klant is te 
beschouwen als een gemiddelde belegger. 
De klant, die alleen via deze bank belegt, krijgt van zijn accountmanager 
een financieel overzicht over 2012 (zie tabel 1). 
 
tabel 1 financieel overzicht over 2012 voor de klant  
 

 
In het gesprek geeft de accountmanager de klant de volgende toelichting: 
“De aandelenmarkt en de conjunctuur beïnvloeden elkaar wederzijds. In 
2012 waren de veranderingen van de aandelenkoersen het gevolg van de 
ontwikkelingen in de conjunctuur in 2011-2012 en dat heeft u ook 
gemerkt.” 

2p 24 Geef aan of volgens de accountmanager in 2011-2012 sprake was van 
ontwikkelingen in de richting van een hoogconjunctuur of juist in de 
richting van een laagconjunctuur. Verklaar je keuze. 
 

beginsaldo  
1-1-2012 

gebeurtenissen in 2012 eindsaldo  
31-12-2012 

opnames / 
stortingen  

koers-
ontwikkeling 

rente / 
dividend 

spaarrekening 
€ 87.000 

geen opnames of 
stortingen  

 ontvangen 
spaarrente 
€ 1.500 

spaarrekening 
na bijschrijving 
rente € 88.500 

obligatiebezit 
€ 36.000 

geen mutaties 
door aan- of 
verkopen op de 
effectenbeurs  

koersdaling 
€ 6.000  

ontvangen 
rente op 
obligaties 
€ 1.200  

obligatiebezit 
€ 30.000 

aandelenbezit 
€ 79.000 

geen mutaties 
door aan- of 
verkopen op de 
effectenbeurs  

koersdaling 
€ 9.000 

ontvangen 
dividend 
€ 1.500 

aandelenbezit 
€ 70.000 

liquide middelen 
(rekening courant) 
€ 15.000 

saldo van privé-
opnames en 
privé-stortingen 
€ 10.100 

  liquide middelen 
15.000  10.100 
 1.200  1.500 
 € 7.600 
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De accountmanager stelt verder: 
“In de meeste gevallen zijn de aandelenkoersen echter ook een indicator 
die voorloopt op de ontwikkelingen in de conjunctuur.” 

2p 25 Geef een verklaring waarom aandelenkoersen in het algemeen vaak 
voorlopen op de ontwikkelingen in de conjunctuur. 
 
De accountmanager vervolgt met de stelling: “Achteraf gezien had u in 
2012 beter gedeeltelijk kunnen beleggen in binnenlandse staatsobligaties 
met een rente van 2% in plaats van in binnenlandse bedrijfsobligaties.”  
De klant is het met deze stelling slechts gedeeltelijk eens. 

2p 26 Geef vanuit het standpunt van de klant een argumentatie tegen en een 
argument voor deze stelling van de accountmanager. 
 
Later in het gesprek geeft de accountmanager voorspellingen voor 2013 
over de beleggingsportefeuille van de klant (zie tabel 2). De grafiek op de 
volgende pagina geeft voor een gemiddelde belegger het verband weer 
tussen het koersrendement over 2013 en de te verwachten verandering 
van zijn consumptie in hetzelfde jaar. 
 
tabel 2 drie scenario’s van gemiddelde koersontwikkelingen van 

een gelijkblijvende portefeuille van aandelen en obligaties 
van de klant in 2013 

 
bezit kans op een 

gemiddelde 
koersdaling van 
10% 

kans op een 
gemiddelde 
koersontwikkeling 
van 0% 

kans op een 
gemiddelde 
koersstijging van 
20% 

in obligaties 25% 65% 10% 

in aandelen 50% 10% 40% 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De accountmanager beweert naar aanleiding van de grafiek: 
“Koersverliezen zullen voor een gemiddelde belegger als u een sterker 
effect op de consumptie hebben dan koerswinsten.” 
 

2p 27 Is de bewering van de accountmanager juist of onjuist? Geef met behulp 
van de grafiek een verklaring.  
 
De klant raakt nieuwsgierig wat in 2013 het verwachte koersrendement 
zal zijn op de beleggingsportefeuille die hij heeft gekozen. De 
accountmanager rekent hem dit voor, met gebruikmaking van de 
effectenverdeling op 31 december 2012 en gegevens uit tabel 2. 

2p 28 Bereken dit verwachte koersrendement. 
 

einde  
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Examen VWO 

2013 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 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 17 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Caraïbische cocktail 
Twee eilanden in het Caraïbische gebied, Isla en Marigot, zijn 
onafhankelijk van hun Zuid-Amerikaanse moederland geworden.  
De beide eilanden vertonen in economisch opzicht veel overeenkomsten. 
Vanwege het tropische klimaat, de stranden en de zee vormt het toerisme 
het belangrijkste exportproduct. De toeristen komen voornamelijk uit de 
Verenigde Staten (VS).  
Het grootste deel van de import van beide eilanden komt ook uit de VS. 
De betalingen voor de import overtreffen de opbrengsten uit de export, 
zodat beide eilanden een tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met de VS hebben. 
Daarnaast zijn de beide eilanden vanwege een lage belastingdruk, een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale banken die zich vooral 
bezighouden met het internationale kapitaalverkeer. 
Er wordt verwacht dat het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met de VS blijvend zal zijn. 
 
Met het tot stand komen van de onafhankelijkheid gaan de regeringen van 
beide eilanden een eigen monetair beleid voeren. Om het monetaire 
beleid uit te voeren is een centrale bank, de Banko Sentral, opgericht die 
verder tot taak heeft toezicht te houden op de banken op beide eilanden. 
De regeringen van beide eilanden kiezen voor de invoering van een 
gemeenschappelijke munt. 
De op toerisme gerichte bedrijven en de banken op de eilanden hebben, 
gelet op hun economische activiteiten, een voorkeur voor de Amerikaanse 
dollar als de gemeenschappelijke munt. Ze verwachten dat het gebruik 
van de Amerikaanse dollar als gemeenschappelijke munt de inflatie zal 
matigen. 
De Banko Sentral heeft een andere voorkeur. Zij wil een eigen munt 
introduceren: de floreaal. De Banko Sentral stelt dat een eigen munt meer 
mogelijkheden geeft tot het voeren van een zelfstandig conjunctuurbeleid 
door middel van rentebeleid. Ze geeft daarbij de voorkeur aan een 
zwevende wisselkoers en niet aan een vaste wisselkoers. 
 

2p 1 Leg uit waarom het gebruik van de Amerikaanse dollar als 
gemeenschappelijke munt de inflatie zou kunnen matigen. 
 

2p 2 Beschrijf twee voordelen van de matiging van de inflatie voor de bedrijven 
op de eilanden. 
 

2p 3 Leg uit dat het voeren van een zelfstandig conjunctuurbeleid door de 
Banko Sentral niet mogelijk is, indien de Amerikaanse dollar als 
gemeenschappelijke munt wordt ingevoerd. 
 

2p 4 Verklaar de voorkeur van de Banko Sentral voor een zwevende 
wisselkoers. 
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Opgave 2 
 
De recessie voorbij 
Een land met een open economie heeft te maken met een daling van het 
nationaal inkomen, waardoor de consumptie en het consumenten-
vertrouwen sterk dalen.  
Er ontstaat een discussie hoe de overheid moet reageren op deze 
situatie.  
Een woordvoerder van een regeringspartij, meneer Blauw, wijst er op dat 
het progressieve systeem van de inkomstenbelasting leidt tot een 
beperkte daling van de consumptie. Hij wil daarom niet dat er extra 
maatregelen genomen worden. 
Een woordvoerder van de oppositie, mevrouw Rood, wil dat de regering 
stimulerende maatregelen neemt door een combinatie van 
belastingverlaging en verhoging van de overheidsbestedingen. Hierbij 
rekent mevrouw Rood op de relatief hoge multiplierwerking van de 
overheidsbestedingen. 
Een economisch adviesbureau heeft beide voorstellen vergeleken. Het 
resultaat hiervan staat in de onderstaande tabel. 
 

 
2p 5 Leg uit waarom, volgens meneer Blauw, het progressieve systeem van de 

inkomstenbelasting leidt tot een beperkte daling van de consumptie. 
Betrek hierbij de ontwikkeling van de bruto- en netto-inkomens. 
 

2p 6 Leg uit waardoor in een Keynesiaans model het multipliereffect van een 
verhoging van de autonome overheidsbestedingen doorgaans groter is 
dan het multipliereffect van een even grote verlaging van de autonome 
belastingen.  
 

2p 7 Bereken de verandering van het overheidssaldo (B  O) als gevolg van de 
door de oppositie voorgestelde maatregelen. 
 
Op langere termijn wil mevrouw Rood het overheidstekort verminderen 
door het afschaffen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de 
inkomstenbelasting. 
Meneer Blauw stelt hier tegenover dat alleen al het aankondigen van deze 
bezuinigingsmaatregel de effectiviteit van het stimuleringsbeleid zal 
schaden. 
 

2p 8 Leg de stelling van meneer Blauw uit. 

 zonder stimuleringsbeleid met stimuleringsbeleid 
overheidsbestedingen O  110 O  130 

belastingen B  0,27Y  20 B  0,27Y  35 

marginale consumptiequote c  0,75 c  0,8 

multiplier van de overheidsbestedingen 1,8 

multiplier van de autonome belastingen 1,2 
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Opgave 3 
 
Een geschikte wet 
In een land wordt baanverlies als gevolg van gezondheids-
omstandigheden opgevangen door de werkongeschiktheidswet (WOW). 
Deze wet zorgt voor een loonvervangende uitkering bij het genoemde 
baanverlies. De uitvoering van deze wet legt een groot beslag op de 
overheidsfinanciën. 
Een politieke partij komt met het voorstel deze sociale zekerheidswet te 
wijzigen, waarbij de WOW wordt vervangen door de wet inkomen naar 
werkvermogen (WIW).  
Drie belangrijke verschillen met de oude wet zijn: 
 In de WIW ligt sterk de nadruk op aanpassing van het werk aan de 

mate van werkgeschiktheid van de betrokken werknemer door 
bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek.  

 De WIW geldt alleen voor werknemers met aangepast werk. In andere 
gevallen ontvangt de betrokkene een uitkering op het 
bestaansminimum. 

 De mate van werkgeschiktheid wordt elke twee jaar opnieuw 
vastgesteld. 

 
In de onderstaande tabel zijn enkele kenmerken van de WOW en de WIW 
weergegeven. 
 
WOW 
 de overheid betaalt de uitkering 
 de hoogte van de uitkering wordt bepaald via de formule: 

% werkongeschiktheid 0,8  laatst verdiende loon

100

 
 

 geen aanpassing van het werk aan de mate van werkgeschiktheid 
 de duur van de uitkering is tot 65 jaar 
WIW 
 het eerste jaar betaalt de werkgever de uitkering 
 de volgende jaren betaalt de overheid de uitkering 
 wel aanpassing van het werk aan de mate van werkgeschiktheid  
 de hoogte van de uitkering wordt bepaald via de formule: 

0,7  (laatst verdiende loon  loon uit aangepast werk) 
 de uitkering duurt tot volledige werkgeschiktheid en maximaal tot 

65 jaar 
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In de discussie rond de invoering van de WIW komen diverse standpunten 
aan de orde. 
 
De politieke partij die het voorstel heeft gedaan, geeft drie argumenten: 
1 De WIW zal door het geven van een financiële prikkel, het verlies van 

productie als gevolg van werkongeschiktheid beperken. 
2 De WIW zal bijdragen aan een verlaging van de rentelasten voor de 

overheid. 
3 De WIW zal de internationale concurrentiepositie van het land 

verbeteren. 
 
De organisaties van werknemers zijn minder enthousiast en wijzen op een 
denivellerend effect op de inkomensverdeling dat de WIW volgens hen 
met zich meebrengt. 
In een krantenartikel geeft een journalist een toelichting bij deze 
discussie. 
 

8p 9 Schrijf deze toelichting waarin de volgende aspecten naar voren komen: 
a een uitleg van de door de politieke partij genoemde argumenten; 
b een uitleg waarin:  

 het bezwaar van de organisaties van werknemers wordt toegelicht;  
 een argument gegeven wordt, waarmee het bezwaar van de 

organisaties van werknemers wordt weerlegd.  
 
Aanwijzing 
Gebruik voor het artikel 150 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 
toegestaan. 
 
 

Pagina: 212Voor 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).



 VW-1022-a-13-1-o 6 / 12 lees verder ►►►

Opgave 4 
 
Duurzame import 
Bij het opwekken van elektriciteit wordt onder andere gebruikgemaakt van  
fossiele brandstoffen. Hierbij komt CO2 vrij, een van de gassen die 
bijdragen aan het broeikaseffect. 
In Europa komen twee handelsblokken voor: de Europese Unie (EU), 
waartoe Duitsland behoort en de Europese vrijhandelsassociatie (EVA) 
gevormd door Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Een 
gecombineerd lidmaatschap van de EU en de EVA is uitgesloten. 
In de onderstaande figuur zijn de invoertarieven gegeven die betaald 
moeten worden als er elektriciteit wordt geïmporteerd.  
 
    (c) 

% 
   (b) 

% 
  

Duitsland  Zwitserland  Noorwegen 
  3%    (a) 

% 
    

 
Zwitserland maakt in 2010 gebruik van eigen, door middel van 
waterkrachtcentrales en kernenergie, opgewekte elektriciteit. Daarnaast 
wordt elektriciteit uit Duitsland geïmporteerd.  
De productiecapaciteit van de centrales in Zwitserland is ontoereikend om 
verdere groei van de vraag naar elektriciteit op te vangen. Zwitserland wil 
daarom in 2011 meer elektriciteit gaan importeren. 
Een onderzoeker heeft de volgende gegevens verzameld over de prijs per 
kilowattuur (kWh) van elektriciteit. 
 

 
2p 10 Welk getal moet in de figuur bij (a) en (b) ingevuld worden? Verklaar het 

antwoord. 
 

  prijzen koersen 
land bron prijs in land 

in 2010 
prijsstijging 
in 2011 

wisselkoers in 
2010 

koers-
verandering 
euro in 
2011 

Zwitserland kernenergie (40%) CHF 0,045  2% € 1  CHF 1,25 2% 

Zwitserland waterkracht (60%) CHF 0,10 0%   

Noorwegen waterkracht NOK 0,72  4% € 1  NOK 12 1% 

Duitsland fossiele brandstof € 0,032 5%   

CHF  Zwitserse frank, NOK  Noorse kroon 
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De prijs van geïmporteerde elektriciteit uit Duitsland bedraagt in 2010 in 
Zwitserland CHF 0,0408 per kWh. 
 

2p 11 Bereken de waarde van (c) in de figuur. 
 

2p 12 Laat met een berekening zien dat Zwitserland in 2011 elektriciteit zal 
invoeren uit Duitsland en niet uit Noorwegen, indien uitsluitend op de prijs 
per kWh gelet wordt.  
 
De Zwitserse regering overweegt, ondanks het grote prijsverschil, de 
import van elektriciteit vanuit Duitsland te vervangen door elektriciteit uit 
Noorwegen, op grond van het streven naar duurzame economische groei. 
Een criticus van dit beleid verwijt de Zwitserse regering echter aan 
protectionisme te doen. 
 

2p 13 Geef een argument voor de gedachtegang van de criticus. 
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Opgave 5 
 
Aanjagers van groei 
De overheid van een land zoekt naar mogelijkheden om de welvaart te 
vergroten. Een onderzoeksbureau heeft voor het vaststellen van het 
meest doelmatige beleid een model opgesteld van de structurele kant van 
de economie. In dit model zijn de factoren gegeven die invloed hebben op 
de welvaart. 
Zowel via route 1 als via route 2 kan de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) per hoofd worden bevorderd. 
Bij route 2 kan dit het gevolg zijn van het overheidsbesluit de allocatie van 
productiefactoren in hogere mate door de markt te laten plaatsvinden. 
 
figuur 1 twee routes in een model          
 

bruto
binnenlands
product per

hoofd

arbeids-
productiviteit

innovatie

onderwijs economische
orde

menselijk
kapitaal

onder-
nemerschap

markt-
werking

Legenda:

route 1

route 2

a

b

c

d

 
 

1p 14 Leg uit hoe uit figuur 1 blijkt dat dit model de structurele kant van een 
economie laat zien. 
 

2p 15 Leg van elke pijl (a tot en met d) in route 1 uit of er sprake is van een 
positief of van een negatief verband. 
 

2p 16 Leg uit hoe via route 2 de groei van het bbp per hoofd wordt bevorderd, 
indien de overheid besluit de allocatie van productiefactoren in hogere 
mate door de markt te laten plaatsvinden. 
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Een econoom stelt: “De groei van het bbp per hoofd betekent niet 
vanzelfsprekend dat ook de welvaart in ruime zin zal stijgen.” 

2p 17 Geef hiervan twee voorbeelden. 
 
Het onderzoeksbureau heeft voor een aantal landen de welvaart in ruime 
zin in kaart gebracht. In onderstaand spinnenwebdiagram wordt de score 
van land A op een aantal indicatoren voor de welvaart in ruime zin 
vergeleken met het gemiddelde van de onderzochte landen. In het 
diagram wordt ook de score van het best presterende land op de 
indicatoren weergegeven.  
Hoe groter de afstand tussen de score op een indicator en het midden van 
het diagram, hoe groter het getal van de betreffende indicator. 
Duurzame ontwikkeling wordt gemeten met twee indicatoren uit figuur 2. 
 
figuur 2 indicatoren van welvaart in ruime zin       
 

bbp per hoofd

bbp per gewerkt uur

participatiegraad

gewerkte uren per jaar per hoofdlevensverwachting

energieverbruik
per eenheid bbp

uitstoot CO2 per hoofd

Legenda:
land A
gemiddelde van de onderzochte landen
best presterende landen  

 
De onderzoeker stelt op grond van deze gegevens: 
a Het bbp van land A ligt hoger dan in de onderzochte landen. 
b Voor wat betreft duurzame ontwikkeling scoort land A hoger dan het 

gemiddelde van de onderzochte landen. 
c De relatief hoge score op het bbp per gewerkt uur van land A is af te 

leiden uit twee andere indicatoren uit figuur 2.  
3p 18 Leg voor elk van de drie uitspraken uit of deze op basis van figuur 2 

gedaan kan worden. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave gaat het bij inkomen en huur steeds om jaarlijkse 
bedragen. 
 
Betaalbaar wonen 
De overheid van een land vindt de betaalbaarheid van huurwoningen van 
groot belang. Daarom subsidieert de overheid de bouw van huurwoningen 
en verstrekt sommige huurders een huurkorting. 
Een huurder die in verhouding tot zijn belastbaar inkomen teveel betaalt, 
ontvangt een huurkorting. Deze huurkorting is gelijk aan het verschil 
tussen de bruto huur en een inkomensafhankelijk bedrag ( percentage 
van het belastbaar inkomen van de huurder).  
De huurkorting wordt, net als de heffingskortingen, in mindering gebracht 
op het bedrag dat aan inkomstenbelasting moet worden betaald. 
Bij de bepaling van de huurkorting geldt: 
 Het belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan € 28.000. 
 De bruto huur mag niet meer bedragen dan € 7.200. 
 De huurkorting wordt niet lager dan € 0. 
 
De overheid heeft een maximumpercentage vastgesteld dat de netto huur 
( de bruto huur min de huurkorting) mag bedragen van het belastbaar 
inkomen. Dit percentage wordt gebruikt om de hoogte van de huurkorting 
te bepalen. 
 

belastbaar inkomen ( € 1.000 ) netto huur in % van het belastbare inkomen 
< 18 18,0 

18  < 20 19,2 

20  < 22 20,4 

22  < 24 21,6 

24  < 26 22,8 

26  ≤ 28 24,0 

 
Jos is van mening dat de huurkorting invloed heeft op zijn tertiaire 
inkomen. 

1p 19 Geef hiervoor het argument. 
 

2p 20 Leg uit hoe uit de tabel blijkt dat bij de huurkorting het 
draagkrachtbeginsel wordt toegepast, uitgaande van een gelijkblijvende 
bruto huur. 
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Jos, die een bruto huur van € 6.000 betaalt, maakt promotie. Als gevolg 
van zijn promotie stijgt zijn belastbaar inkomen van € 23.000 naar 
€ 27.000. Deze inkomensstijging valt geheel binnen dezelfde 
belastingschijf van 40%. 
 

3p 21 Bereken met hoeveel euro het besteedbare inkomen van Jos verandert. 
 
Er is kritiek op de huurkorting. Deze heeft ongewenste effecten op het 
besteedbare inkomen en belemmert bovendien de doorstroming van 
goedkope naar duurdere huurwoningen met een bruto huur van meer dan 
€ 7.200. 
Er wordt een alternatief voorgesteld. Huurders met een belastbaar 
inkomen tot € 28.000 ontvangen een vast bedrag van de overheid dat, 
ongeacht de hoogte van de bruto huur, uitsluitend besteed kan worden 
aan huur. 
 

2p 22 Leg uit hoe de vervanging van de huurkorting door het alternatief de 
genoemde doorstroming kan bevorderen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Opgave 7 
 
In deze opgave gaat het steeds om de werkgelegenheid en werkloosheid 
in personen. 
 
Een appeltje voor de dorst 
Een groei van het bruto binnenlands product (bbp) gaat soms gepaard 
met een groei van de werkgelegenheid. Er zijn echter ook perioden dat 
het bbp toeneemt, terwijl de werkgelegenheid constant blijft 
( jobless growth), ondanks een flexibele arbeidsmarkt. 
Dit blijkt als in een Europees land de groeicijfers van het bbp met die van 
de werkgelegenheid worden vergeleken.         
 

jaren
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Toelichting bij de figuur: 

 De gestippelde lijn geeft de groei van het bbp weer ten opzichte van het 

voorafgaande jaar met daarbij de betreffende groei (in %). 

 De doorgetrokken lijn geeft de groei van de werkgelegenheid weer ten opzichte van 

het voorafgaande jaar met daarbij de betreffende groei (in %). 
 
Voor 2013 wordt een licht herstel van de groei van het bbp verwacht. 
Deze omslag komt onder andere door de anticyclische werking van een 
werkloosheidsfonds. Dit fonds dient om de werkloosheidsuitkeringen te 
betalen en is op basis van kapitaaldekking gefinancierd. 
 

2p 23 Bereken de procentuele verandering van de werkgelegenheid in 2012 ten 
opzichte van 2008 in twee decimalen. 
 

2p 24 Leg met behulp van een berekening in twee decimalen uit, met hoeveel 
procent de arbeidsproductiviteit is veranderd tijdens de periode van 
jobless growth. 
 

2p 25 Geef een verklaring voor het gelijkblijven van de werkgelegenheid in 
2011. 
 

2p 26 In welk geval zal het hierboven genoemde werkloosheidsfonds tijdens een 
recessie anticyclisch werken? Licht het antwoord toe. 

einde  
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Examen VWO 
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 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
vrijdag 17 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Medicijnen voor iedereen 
De actiegroep Recht op Medicijnen (ROM) heeft van zich laten horen: 
“Twee miljard mensen kunnen geen gebruik maken van goede medicijnen. 
Voor veel mensen in arme landen zijn medicijnen te duur. Dat kost vele 
mensenlevens. Wij eisen dat er goede medicijnen voor meer mensen 
beschikbaar komen.” 
Tot nu toe hanteren producenten van medicijnen veelal dezelfde prijs voor 
rijke en voor arme landen. Deze prijs is te hoog voor veel inwoners van 
arme landen. ROM verzoekt de producenten van medicijnen om op de 
markt voor medicijnen in de arme landen een lagere prijs vast te stellen 
dan in de rijke landen. 
 
Een van deze producenten heeft het alleenrecht op de productie van 
Xolyt, een medicijn tegen een wereldwijd verspreide ziekte. De constante 
kosten van de productie van Xolyt bedragen € 1,1 miljard en de variabele 
kosten bedragen € 50 per dosis. Bij de constante kosten gaat het vooral 
om ontwikkelingskosten van Xolyt. 
Xolyt wordt zowel in de rijke als in de arme landen verkocht. 
 
In de rijke landen geldt: 
pr  20qr  370 pr  prijs per dosis Xolyt in de rijke landen (in euro’s) 

 qr  hoeveelheid Xolyt in de rijke landen (in miljoenen 

doses) 
 
In de arme landen geldt: 
 
vraaglijn van Xolyt in arme landen            
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De verkoopmanager van Xolyt heeft de gegevens bekeken en geeft aan 
dat voor de markt in de arme landen en voor de markt in de rijke landen 
afzonderlijk een prijs wordt vastgesteld. 
Voor de prijs in de arme landen heeft hij twee voorstellen geformuleerd. 
 prijsbeleid arme landen voorstel 1  

Xolyt wordt in de arme landen tegen dezelfde prijs verkocht als in de 
rijke landen.  

 prijsbeleid arme landen voorstel 2 
Xolyt wordt in de arme landen tegen een prijs verkocht die de 
variabele kosten dekt. 
 

In de rijke landen wil de verkoopmanager maximale winst behalen. 
Bovendien moeten de constante productiekosten met de verkoop in de 
rijke landen worden terugverdiend. 
 

2p 1 Toon met een berekening aan dat de winst die in de rijke landen gemaakt 
wordt maximaal is, indien de producent van Xolyt een prijs van € 210 
vaststelt. 
 
De verkoopmanager raadt voorstel 2 af, omdat hij verwacht dat zijn bedrijf 
dan met een berovingsprobleem te maken krijgt, want de markt voor Xolyt 
in de rijke landen is niet gescheiden van de markt voor Xolyt in de arme 
landen. 
 

2p 2 Leg uit op welke manier bij het uitvoeren van voorstel 2, in combinatie met 
het prijsbeleid in de rijke landen, een berovingsprobleem kan optreden. 
 

2p 3 Bereken met behulp van de gegevens en de figuur de toename van het 
aantal verkochte doses Xolyt in de arme landen, indien voorstel 2 wordt 
uitgevoerd in plaats van voorstel 1. 
 
De verkoopmanager geeft verder aan dat de prijs in voorstel 2 niet de 
prijs is waarbij maximale winst gemaakt wordt met de verkoop van Xolyt in 
de arme landen. Hij stelt hierbij: “We kunnen dit verlies van winst in de 
arme landen compenseren door in de rijke landen een hogere prijs dan 
€ 210 te vragen voor Xolyt.” 

2p 4 Leg uit of deze stelling juist of onjuist is. 
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Opgave 2 
 
De loonhoogte flexibel 
Een werkgeversvereniging zet bij de loononderhandelingen voor 2012 in 
op flexibel loon. “Werkgevers en werknemers moeten inspelen op de snel 
verslechterende economische omstandigheden. Door loonflexibiliteit 
kunnen werkgevers sneller reageren op bedrijfseconomische 
schommelingen,” aldus een woordvoerder van de vereniging. Hij vervolgt 
met de stelling: “De arbeidsmarkt zal dan sneller herstellen na een 
toename van de werkloosheid als gevolg van een economische 
neergang.” 

2p 5 Leg de stelling van de woordvoerder van de werkgeversvereniging uit. 
 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de loonflexibiliteit. De 
econoom verstaat hieronder: 
a De mate waarin de lonen veranderen als de prijsinflatie verandert. 
b De mate waarin de lonen veranderen als de werkloosheid verandert. 
 
De onderstaande tabel komt uit dit onderzoek. 
 

 
2p 6 In welk land heeft de ontwikkeling van de prijsinflatie het grootste effect 

op de reële loonontwikkeling? Verklaar het antwoord met behulp van de 
gegevens uit de tabel zonder een berekening te maken. 
 

2p 7 Verklaar waarom het in de tabel bij onderdeel b aangegeven verband 
negatief is. 
 
In een bepaalde periode steeg het werkloosheidspercentage in Nederland 
van 3,0% tot 6,5%. In deze periode bedroeg de prijsinflatie 2,3%.  

2p 8 Bereken aan de hand van de tabel het totale effect van prijsinflatie en 
werkloosheid op de procentuele loonstijging in Nederland in deze periode. 
 

loonflexibiliteit in Duitsland, Frankrijk en Nederland 
onderdelen  Duitsland Frankrijk Nederland
a effect van een prijsinflatie van 1% op 

de lonen (in %)  

0,75 0,65 0,60 

b effect van een stijging van het 

werkloosheidspercentage met  

1%-punt op de loonstijging  

(in %-punten) 

1,15 0,75 1,10 
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Tot slot van het onderzoek gaat de econoom in op de toekomstige 
ontwikkeling van de loonflexibiliteit in Nederland. Hij stelt daarbij: “De 
macht van de vakbeweging is aan het afnemen. Ik verwacht daarom voor 
Nederland een andere score op onderdeel b van de loonflexibiliteit.” 

2p 9 Verwacht de econoom dat de groei van de werkloosheid een versterkend 
of een dempend effect zal hebben op de loonstijging? Licht de keuze toe. 
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Opgave 3 
 
Burgers en belasting 
Twee fastfoodketens in een land, Meal for You en All You Can Eat, komen 
tegelijk met een nieuw product op de markt: de Larger than Life Burger 
(LLB). 
Een onafhankelijk bureau doet een marktonderzoek naar de introductie 
van LLB. De onderstaande gegevens komen uit dit marktonderzoek en 
worden beschikbaar gesteld aan beide bedrijven. 
 
Op dit moment bedraagt de omzet op de gehele markt voor fastfood 
€ 7 miljard. Meal for You heeft een marktaandeel van 60% terwijl All You 
Can Eat de overige 40% van de marktomzet realiseert. 
Als één van beide bedrijven LLB op de markt brengt, zal zijn omzet met 
€ 500 miljoen stijgen, terwijl de omzet van de gehele markt met 
€ 100 miljoen toeneemt.  
Als beide bedrijven LLB op de markt brengen, groeit de totale marktomzet 
met € 600 miljoen en veranderen de marktaandelen van beide bedrijven 
niet. 
 
tabel 1 kosten per aanbieder per jaar 
 
reclamecampagne LLB € 350 miljoen 
inkoopkosten fastfood 20% van de omzet 
overige kosten fastfood € 750 miljoen 

 
tabel 2 pay-offmatrix (totale winst in miljoenen euro bij het niet of  
 wel op de markt brengen van LLB) 
 
 All You Can Eat 

niet  wel 

Meal for You 
niet 2.610 ; 1.490 2.290 ; 1.540 
wel 2.660 ; 1.170 2.548 ; 1.332 

 
 
De directie van Meal for You besluit op basis van deze 
onderzoeksresultaten om LLB op de markt te brengen. 

2p 10 Laat met een berekening zien dat de winst van All You Can Eat 
€ 1.170 miljoen bedraagt, indien dit bedrijf LLB niet op de markt brengt. 
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2p 11 Leg met behulp van de winstcijfers uit de pay-offmatrix uit dat, indien 
beide bedrijven kiezen voor het op de markt brengen van LLB, er sprake 
is van een Nash-evenwicht. 
 
De minister van Volksgezondheid gaat ingrijpen op de markt voor 
voedingsmiddelen omdat er sprake is van te grote negatieve externe 
effecten. 
De minister maakt daarbij een afweging van de effecten op de welvaart 
met aan de ene kant de omvang van de som van het consumenten- en het 
producentensurplus dat op de markt voor fastfood tot stand komt, en aan 
de andere kant de waarde van de negatieve externe effecten die optreden 
bij de consumptie van LLB. 
Hij kiest er voor om een belasting per aanbieder van de LLB te heffen, om 
te voorkomen dat dit product op de markt komt. 
 

4p 12 Beschrijf de afweging die de minister maakt, indien hij ingrijpt op de markt 
voor voedingsmiddelen. Betrek hierbij: 
 de verandering van de omvang van de som van het consumenten- en 

het producentensurplus die op de markt voor fastfood tot stand komt; 
 de verandering van de waarde van de negatieve externe effecten van 

de consumptie van LLB. 
Gebruik ongeveer 75 woorden. 
 
De maatregel van de minister komt uit op een belasting van € 51 miljoen 
per aanbieder van de LLB. 

3p 13 Onderbouw de belastingmaatregel van de minister. 
 Stel hiertoe de pay-offmatrix op waarin de belastingmaatregel verwerkt 

is  
 en leg met behulp van deze matrix het argument uit dat de minister 

kan gebruiken om aannemelijk te maken dat beide bedrijven af zullen 
zien van het op de markt brengen van LLB. 
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Opgave 4 
 
Pensioenen op peil en pijlers 
In een land ontvangen de inwoners die vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd zijn gestopt met betaald werk een pensioen. 
Dit pensioen kan opgebouwd worden op basis van drie pijlers. 
 pijler 1 staatspensioen 

Een staatspensioen voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. De 
maandelijkse uitkering is minimaal waardevast en vrijgesteld van 
belastingheffing. De lopende uitgaven voor het staatspensioen worden 
gefinancierd uit de lopende belastinginkomsten. 

 pijler 2 werkgeverspensioen 
Een werkgeverspensioen (particulier of overheid) voor werknemers die 
stoppen met betaalde arbeid. Dit pensioen wordt geregeld via 
pensioenfondsen die op het loon ingehouden premies ontvangen. Om 
daaruit in de toekomst de benodigde uitkeringen aan pensioenen te 
kunnen betalen, moet het opgebouwde vermogen met voldoende 
rendement worden belegd. De pensioenfondsen moeten met het op 
peil houden van hun vermogen rekening houden met de huidige 
waarde van de benodigde toekomstige verplichtingen, gegeven de 
geldende rentevoet.  

 pijler 3 particuliere besparingen 
Particuliere besparingen die bedoeld zijn voor aanvulling van het 
inkomen na het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze besparingen 
zijn vrijwillig. Maatgevend voor de opbrengst van deze besparingen is 
de rentevoet. 

 
In onderstaande figuur zijn deze drie pijlers schematisch weergegeven. 
 

pijler 1
staatspensioen

bruto
binnenlands

product

staatspensioen

pijler 2
werkgeverspensioen

huidig vermogen
werkgeverspensioen

dekkingsgraad*

huidige waarde 
toekomstige 
verplichtingen

werkgeverspensioen

pijler 3
particuliere besparingen

rentevoet

particulier
spaartegoedLegenda:

+ = positief verband
– = negatief verband

–

– –
–

–

+

+

+

 
 

* dekkingsgraad  
huidig vermogen werkgeverspensioen

huidige waarde toekomstige verplichtingen werkgeverspensioen
  100% 
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2p 14 Welke van de drie pijlers van het pensioenstelsel in dit land is gebaseerd 
op het omslagstelsel? Verklaar het antwoord. 
 

2p 15 Leg het negatieve verband uit tussen de omvang van het staatspensioen 
in pijler 1 en de omvang van het particuliere spaartegoed in pijler 3. 
 
De pensioenfondsen in dit land hebben een probleem: de dekkingsgraad 
voor de pensioenen in pijler 2 is onder de 100% gezakt. Dit is een gevolg 
van de toegenomen levensverwachting van de pensioengerechtigden, de 
vergrijzing van de bevolking in het land en de daling van de rentevoet. 
Een directeur van het grootste pensioenfonds van het land stelt: “De 
intergenerationele solidariteit komt steeds zwaarder onder druk te staan 
door die dalende dekkingsgraad.”  
Een econoom is het niet geheel eens met zijn stelling: “Die dalende 
rentevoet heeft ook via de reële economie een positief effect op die 
dekkingsgraad, maar om dat uit te leggen mis ik een pijl in bovenstaand 
schema.” 
 

2p 16 Leg het verband uit tussen de rentevoet en de huidige waarde van de 
toekomstige verplichtingen werkgeverspensioen.  
 

2p 17 Leg uit op welke manier de dalende dekkingsgraad kan leiden tot een 
zwaardere druk op de intergenerationele solidariteit.  
 

3p 18 Welk positief effect op de dekkingsgraad bedoelt de econoom?  
 Geef aan welke pijl daarvoor toegevoegd moet worden aan 

bovenstaand schema 
 en leg het door de econoom bedoelde positieve effect uit. 
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Opgave 5 
 
De scooter verzekerd 
Scooters zijn een populair vervoermiddel in de drukke stedelijke 
omgeving. Helaas zijn scooters ook bij dieven erg gewild. 
Verzekeringsmaatschappij Asco wil hierop inspelen en een 
scooterverzekering winstgevend in de markt zetten. Ze gaat hierbij in 
eerste instantie uit van een uniforme premiehoogte. 
 
Vanwege asymmetrische informatie bestaat in dit geval het gevaar dat 
Asco de diefstalverzekering voor scooters niet winstgevend op de markt 
kan brengen. 

2p 19 Leg dit uit. 
 
Om meer informatie te krijgen over de markt voor het product, heeft Asco 
marktonderzoek laten doen. Een bureau heeft hiertoe 80.000 
scooterbezitters bevraagd. Bij dit onderzoek bleek dat scooterbezitters 
met het grootste aantal ingediende claims ook de hoogste 
betalingsbereidheid hebben. De onderstaande figuren komen uit dit 
onderzoek. De 80.000 scooterbezitters zijn in 8 even grote groepen 
verdeeld. 
 
figuur 1 
 
aantal claims in % 
van het aantal scooters 

figuur 2 
 
betalingsbereidheid 
voor een diefstalverzekering 
per verzekerde       
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Asco gebruikt deze gegevens om na te gaan of ze, uitgaande van een 
uniforme premiehoogte, een diefstalverzekering voor scooters 
winstgevend op de markt kan brengen.  
Asco gaat er vanuit dat de verzekering aangeboden wordt aan alle 80.000 
scooterbezitters. 
Een directielid van Asco stelt hierbij twee vragen: 
 Welke premiehoogte moet Asco vaststellen? 
 Hanteert Asco bij het uitkeren van schadeclaims een eigen risico voor 

de verzekerden? 
 
De onderzoeker beveelt aan om de premie voor de diefstalverzekering op 
€ 280 vast te stellen. Verder beveelt hij Asco aan in de reclamecampagne 
sterk in te spelen op de risicoaversie van scooterbezitters.  
Bovendien adviseert hij Asco klanten voor de diefstalverzekering de 
keuze voor een eigen risico aan te bieden. 
 
Asco besluit deze verzekering op de markt te brengen tegen een premie 
van € 280.  
De kosten voor Asco bestaan uit de uit te keren claims en de overige 
kosten. Asco hanteert in eerste instantie geen eigen risico en keert in 
geval van diefstal de gehele nieuwprijs uit. De kosten hiervan bedragen 
€ 1.900 per claim. De overige kosten bedragen € 5,40 per verzekerde. 
 

2p 20 Bereken de hoogte van de winst die Asco zal maken bij een premie van 
€ 280. 
 

2p 21 Leg de aanbeveling van de onderzoeker uit om in de genoemde 
reclamecampagne sterk in te spelen op de risicoaversie van de 
scooterbezitters. 
 
De onderzoeker stelt dat, uitgaande van de huidige gegevens, Asco een 
eigen risico van € 300 kan invoeren in combinatie met een 
premieverlaging van € 43,20, zonder dat de winst van Asco hierdoor 
verandert. 

2p 22 Laat met een berekening zien dat de stelling van de onderzoeker juist is. 
 
Verder stelt de onderzoeker dat op langere termijn het invoeren van een 
eigen risico zelfs kan leiden tot een stijging van de winst van Asco 
doordat de gegevens veranderen. 

2p 23 Leg uit dat figuur 1 verandert door het invoeren van een eigen risico door 
Asco. Beschrijf hierbij ook deze verandering van figuur 1. 
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Opgave 6 
 
Verticaal en horizontaal verdelen 
Het stelsel van de sociale zekerheid in Nederland zorgt voor een zekere 
mate van inkomensherverdeling. Bij deze sociale zekerheid gaat het om 
sociale verzekeringen die met premieopbrengsten betaald worden en 
sociale voorzieningen die uit belastingopbrengsten betaald worden. 
Daarbij kan sprake zijn van: 
 herverdeling van inkomen tussen verschillende inkomensgroepen 
 herverdeling van inkomen binnen één inkomensgroep 
 
Een onderzoeker heeft de huidige situatie in beeld gebracht. De 
onderstaande tabel komt uit zijn onderzoek. 
 
inkomen en sociale zekerheid 
 

 
2p 24 Toon met een berekening aan dat er bij de sociale zekerheid uitsluitend 

sprake is van herverdeling van inkomen. 
 

2p 25 Leveren de sociale verzekeringen of de sociale voorzieningen de grootste 
bijdrage aan de herverdeling van het inkomen indien het laagste en het 
hoogste kwintiel vergeleken worden? Licht de keuze uitsluitend toe op 
basis van de tabel. 
 

2p 26 Leg uit dat bij de sociale verzekeringen de solidariteit tussen de 
huishoudens binnen een kwintiel een belangrijke rol speelt. 
 

inkomenskwintielen 

van laag naar hoog 

totaal inkomen 

aandeel in 

primair 

inkomen (in %) 

netto overdracht  

uit sociale 

verzekeringen 

(in mld euro’s) 

netto 

overdracht uit 

sociale 

voorzieningen 

(in mld euro’s) 

netto overdracht* 

uit sociale zekerheid

(in mld euro’s) 

eerste 20% 2,4 29 59 88 

20% 7,7 31 50 81 

20% 16,1 9 8 17 

20% 26,3 24 23 47 

laatste 20% 47,5 45 94 139 

* netto overdracht  ontvangen uitkeringen  betaalde inkomstenbelasting en premies 
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Daarnaast heeft de onderzoeker op basis van aanvullende gegevens de 
onderstaande verdelingscurves getekend. 
 
verdelingscurve primair inkomen en verdelingscurve  
uitkeringen uit sociale zekerheid        
 

inkomen
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Hij beweert bij deze figuur:  
“De huishoudens uit de twee laagste inkomenskwintielen hebben een 
relatief hoge kans gebruik te moeten maken van de sociale zekerheid.” 

2p 27 Wordt deze bewering door de informatie uit de figuur ondersteund? Licht 
het antwoord toe. 
 

einde  
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 26 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 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De bal is rond 
In 2009 overweegt Nederland zich kandidaat te stellen voor de organisatie 
van het wereldkampioenschap voetbal (WK) in 2018. 
Een organisatiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk, de 
gemeenten, de organisaties voor het betaalde voetbal, de politie en de 
horecabranche, laat een onderzoek uitvoeren naar kosten en baten van 
een WK. 
Uit het onderzoek komen de volgende resultaten: 
 
verwachte kosten voor de leden van het organisatiecomité en 
verwachte externe effecten (in miljoenen euro’s; toegerekend naar 
2018) 
 
netto kosten van de uitbreiding van de stadions 280 
kosten voor de veiligheid 153 
overige kosten 43 
waarde van de negatieve externe effecten tussen 50 en 110 

 
Toelichting: 
De netto kosten van de uitbreiding van de stadions zijn de bruto kosten 
van de uitbreiding minus de toekomstige opbrengsten uit de uitbreiding 
van de stadions. Deze opbrengsten worden op 60% van de bruto kosten 
geschat. 
 
verwachte baten voor de leden van het organisatiecomité en 
verwachte externe effecten (in miljoenen euro’s; toegerekend naar 
2018) 
 
bijdrage van de Wereldvoetbalbond 137 
opbrengst van het verblijf van de teams en de 
medewerkers van de media 

97 

opbrengst van het toerisme 142 
waarde van de positieve externe effecten tussen 70 en 160 

 
In de opsomming van de baten komt de verkoop van tickets voor de 
wedstrijden niet voor, omdat deze baten naar de Wereldvoetbalbond 
gaan. 
 
Bovendien stellen de onderzoekers dat het WK de bestedingen en 
daardoor de economische groei in Nederland stimuleert. 
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Critici van de organisatie van het WK geven de volgende argumenten 
voor hun kritiek: 
 De exploitanten van de stadions hebben na het WK geen opbrengsten 

ter grootte van 60% van de bruto uitbreidingskosten, maar slechts van 
30% bij een gelijkblijvende bruto investering. 

 Het uiteindelijke effect van het WK op de economische groei van 
Nederland zal beperkt zijn, doordat de totale bestedingen niet veel 
toenemen. 

 De waarde van de negatieve externe effecten in de tabel zal maximaal 
zijn, terwijl de waarde van de positieve externe effecten minimaal zal 
zijn.  

 
2p 1 Bereken het verschil in verwachte opbrengsten uit de uitbreiding van 

stadions tussen de onderzoekers en de critici. 
 

2p 2 Leg het tweede argument van de critici uit. 
 

2p 3 Geef een voorbeeld van een negatief extern effect dat kan ontstaan als 
gevolg van de organisatie van het WK. Leg hierbij uit waarom dit effect 
extern is en waarom dit effect negatief is. 
 

2p 4 Bereken, op basis van de resultaten van het onderzoek, de maximale 
positieve bijdrage aan de welvaart in 2018 die de organisatie van het WK 
Nederland kan opleveren. 
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Opgave 2 
 
Afgekeurd 
In een land krijgen volledig arbeidsongeschikte jongeren zonder 
arbeidsverleden vanaf hun 18e verjaardag een WAJ-uitkering 
(Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren). 
De WAJ-uitkering bedraagt 75% van het wettelijk minimumloon (wml). 
In onderstaande tabel staan de instroom- en uitstroomgegevens van de 
WAJ gedurende een aantal jaren. 
 

jaren instroom (in personen) uitstroom (in personen) 
2009 4.440 1.080 
2010 6.800 1.188 
2011 13.600 1.307 
2012 27.200 1.438 

 
 In 2008 bedraagt het aantal WAJ-ers 120.000; zij ontvangen voor een 

bedrag van € 1,75 miljard aan uitkeringen. Dit wordt gefinancierd uit 
de belastingmiddelen. 

 De overheid verwacht dat de verdubbeling van de instroom, die zich 
vanaf 2011 voordoet, ook na 2012 zal blijven bestaan.  

 De overheid verwacht verder dat de jaarlijkse groei van de uitstroom 
de komende jaren dezelfde blijft als de jaarlijkse uitstroom in de 
periode 2009-2012.  

 Het wml is in de periode 2009-2012 met 2% per jaar gestegen. Ook in 
2013 zal het wml met 2% worden verhoogd. 

 
2p 5 Is de WAJ een sociale voorziening of een sociale verzekering? Licht de 

keuze toe. 
 

2p 6 Toon aan dat eind 2013 het aantal WAJ-ers 219.845 bedraagt. 
 

2p 7 Bereken de kosten van de WAJ eind 2013. 
 
Een politicus wil stimuleren dat een deel van de WAJ-ers toch gaat 
werken. Daarbij gaat het ook om parttimebanen. 
Hij stelt voor dat een WAJ-er die gaat deelnemen aan betaalde arbeid, de 
mogelijkheid krijgt te werken tegen een loon onder het wml. Als een 
WAJ-er van deze mogelijkheid gebruik maakt, houdt hij (een deel van) zijn 
uitkering als aanvulling op zijn loon.  
Een onderzoeker heeft de effectiviteit van deze voorgestelde regeling 
onderzocht bij de doelgroep van deze regeling. 
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De onderstaande figuur uit het onderzoeksrapport laat een van de 
aspecten van de voorgestelde regeling zien.      
 
loon (in % van het wml) en inkomen (in % van het wml) van de 
doelgroep 
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Toelichting: 
Het loon wordt aangevuld met een WAJ-uitkering tot een inkomen  
(loon  WAJ-uitkering) van maximaal 120% van het wml. 
 
De onderzoeker geeft, op basis van deze figuur, aan dat hij verwacht dat 
de voorgestelde regeling slechts tot een bepaalde loonhoogte effectief zal 
zijn gelet op het stimuleren van deelname van WAJ-ers aan betaalde 
arbeid. 

2p 8 Welke loonhoogte (in % van het wml) bedoelt de onderzoeker? Licht de 
keuze toe. 
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Opgave 3 
 
Hoe vlak? 
Lisoland is een land dat model staat voor de relatief jonge lidstaten van 
de Europese Unie (EU), waar de economische politiek is gericht op 
versterking van de vrijemarkteconomie en groei van de 
grensoverschrijdende handel. In Lisoland geven enkele economen in 2005 
de overheid het advies het huidige stelsel van inkomstenbelasting te 
veranderen in een vlaktaks. Hieronder wordt verstaan één tarief voor de 
belasting op inkomen. De economen denken dat de invoering van de 
vlaktaks met het daarbij behorende lagere tarief, de economische groei in 
Lisoland zal stimuleren.  
 
Binnen de regering van Lisoland wordt verschillend gedacht over dit 
voorstel. De minister van Financiën: “Ik ben een voorstander van de 
invoering van de vlaktaks. De lagere tarieven zullen de economie 
stimuleren.” 
De minister van Sociale Zaken: “Ik ben tegen de invoering van het 
vlaktaksstelsel en wil het huidige stelsel behouden, omdat ik denk dat de 
progressieve tarieven de beste manier zijn om inkomenspolitiek te 
voeren.” 
 
In bron 1 staan het huidige stelsel van inkomstenbelasting in Lisoland en 
het voorgestelde vlaktaksstelsel. Bron 2 geeft enkele economische 
kengetallen van Lisoland en van enkele jonge EU-lidstaten. 
 

8p 9 Schrijf een advies gericht aan de regering van Lisoland.  
 Maak een keuze vóór de invoering van dit stelsel van vlaktaks of 

tegen deze invoering en dus vóór het handhaven van het huidige 
stelsel. 

 Verwerk, ter ondersteuning van het advies, vier van de zes 
onderstaande aspecten van de economie van Lisoland. Leg hierbij uit 
welke gevolgen de keuze kan hebben voor deze aspecten van de 
economie van Lisoland.  

 Gebruik de bronnen op de volgende bladzijde om het advies te 
onderbouwen.  

 
aspecten van de economie van Lisoland 
a de mogelijkheid om de personele inkomensverdeling te beïnvloeden 
b de mate van economische groei 
c het begrotingssaldo van de overheid 
d de mate van deelname aan betaalde arbeid 
e de secundaire inkomens van personen van 65 jaar en ouder 
f de gemiddelde scholingsgraad  
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Aanwijzingen 
 De bronnen 1 en 2 moeten minimaal één keer in het advies gebruikt 

worden. 
 De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten.  
 Gebruik voor het advies maximaal 150 woorden; een afwijking van 

30 woorden is toegestaan. 
 
 
bron 1 stelsels voor inkomstenbelasting in Lisoland 
 

 
 
bron 2 economische kengetallen van enkele relatief jonge  
 lidstaten van de EU (stand 2005) 
 

 
 

huidige stelsel vlaktaks
geen aftrekposten geen aftrekposten 

jaarinkomen  tarief jaarinkomen  tarief  

jonger dan 

65 jaar 

tarief  

65 jaar en 

ouder 

 € 0 - € 16.893 15%  € 0 - € 25.000       25% 20% 

 € 16.894 - € 30.357 20%  € 25.001 - € 40.000  25% 20% 

 € 30.358 - € 51.762 30%  € 40.001 - € 55.000 25% 20% 

 € 51.763 en hoger 40%  € 55.001 en hoger 25% 20% 

algemene heffingskorting € 1.000 algemene heffingskorting € 1.000 € 1.000 

arbeidskorting*) € 1.500 arbeidskorting € 1.500 € 3.500 
*) In het huidige stelsel bedraagt de arbeidskorting voor personen van 65 jaar en ouder € 0. 

land marginale tarieven 
inkomstenbelasting 

participatiegraad 
(in %) 

loonkosten  
(index: 2000  100) 

consumptieve 
bestedingen  
(index: 2000  100) 

Estland één tarief: 26% 70,1 137,2 146,5 

Letland één tarief: 25% 68,4 133,2 151,2 

Litouwen één tarief: 33% 69,6 121,7 149,1 

Tsjechië oplopend tot 32% 64,4 129,2 116,9 

Lisoland oplopend tot 40% 61,3 140,0 114,3 
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Opgave 4 
 
De concurrentie gewogen 
De internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wordt 
door diverse factoren beïnvloed. Een belangrijke factor voor de 
exporterende bedrijven is het verschil in prijspeil tussen Nederland en 
landen waar de concurrerende bedrijven gevestigd zijn. De 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven die concurrenten hebben 
die buiten de eurozone gevestigd zijn, is ook nog afhankelijk van de koers 
van de euro. 
Een onderzoeksbureau wil de ontwikkeling van de internationale 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in kaart brengen en maakt 
hiertoe gebruik van de volgende gegevens uit 2009. 
 
Nederland en 
handelspartners 

aandeel in 
Nederlandse 
export1) 

eurokoersindex2)  
(2008  100) 

prijsindex  
(2008  100) 

Nederland   103 

Eurolanden 0,51 100 102,5 

Groot-Brittannië 0,2 105 103 

Verenigde Staten (VS) 0,1 110 104 

Overige landen 0,19 104 101 
1) Het exportaandeel is het deel van de Nederlandse export dat naar het  
 aangegeven land gaat. Dit wordt gebruikt als wegingsfactor. 
2) De eurokoersindex is een indexcijfer dat de koers van de euro ten opzichte 
 van de valuta van de handelspartner weergeeft.

 
Als maatstaf voor deze concurrentiepositie gebruikt het onderzoeksbureau 
de concurrentie-index; een index gebaseerd op een samengesteld 
gewogen indexcijfer (sgi). 
Deze maatstaf wordt bepaald door de berekening van: 
 

sgi van de ( prijsindexen van de handelspartners
eurokoersindexen van de handelspartners

)  100 

 
Een onderzoeker van het onderzoeksbureau stelt dat de internationale 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven gevoeliger is voor een 
toename van het verschil tussen de prijsindexcijfers dan voor een 
appreciatie van de euro. 
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2p 10 Leg uit op welke manier een appreciatie van de euro ertoe leidt dat 
Nederlandse bedrijven elkaar sterker gaan beconcurreren op de 
Nederlandse markt. 
 

2p 11 Leg uit op welke manier de wisselkoersverandering van het Britse pond 
ten opzichte van de dollar de concurrentiepositie van Britse bedrijven ten 
opzichte van bedrijven uit de VS heeft gewijzigd. 
 

2p 12 Laat met een berekening zien dat in 2009 de concurrentie-index 99,8 
(afgerond) bedraagt. 
 

2p 13 Leg met behulp van zowel de teller als de noemer van de concurrentie-
index uit of het gaat om een verbetering of een verslechtering van de 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in 2009 ten opzichte van 
2008. 
 

2p 14 Leg uit waarop de stelling van de onderzoeker gebaseerd is. 
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Opgave 5 
 
Eerlijk zullen we alles delen… 
In een land heeft de economische ontwikkeling van de laatste jaren ertoe 
geleid dat de collectieve sector een klein overschot heeft. De regering 
stelt voor dit overschot in te zetten voor een inkomensverbetering van de 
burgers. Er worden twee opties bekeken: een lagere marginale 
belastingdruk (optie A) of hogere uitkeringen (optie B). Om de effecten 
van beide opties te analyseren, wordt het onderstaande model gebruikt.  
 
Bij optie A wordt gekozen voor een verlaging van de marginale 
belastingquote met 1 procentpunt van 0,25 tot 0,24. 
Bij optie B wordt gekozen voor een verhoging van de gemiddelde uitkering 
met € 1.125. 
De collectieve sector bestaat uit de centrale overheid en een aparte 
sector ‘sociale verzekeringen’. De invloed van het buitenland is buiten 
beschouwing gelaten. 
 

(1) C  0,8(Y  B  Sp)  Su  16 C  particuliere consumptie 

(2) I  30 I  particuliere investeringen 

(3) O  167 O  overheidsbestedingen 

(4) B  0,25Y  50 B  belastingontvangsten 

(5) Sp  0,15Y Sp  sociale premies 

(6) Su  u(Aa  Av)  uAo Su  sociale uitkeringen 

(7) Av  
Y

a
 Av  werkgelegenheid (miljoen personen) 

(8) EV  C  I  O EV  effectieve vraag 

(9) W  EV W  nationaal product 

(10) Y  W Y  nationaal inkomen 

 
Verder is gegeven:  
 

u  20 u  gemiddelde uitkering per persoon ( € 1.000) 

Aa  5 Aa  beroepsbevolking (miljoen personen) 

Ao  3 Ao  overige uitkeringsgerechtigden (miljoen personen) 

a  100 a  arbeidsproductiviteit ( € 1.000) 
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 Alle gegevens luiden in miljarden euro’s, tenzij anders is vermeld. 
 In de uitgangssituatie bedraagt het nationaal inkomen € 462,5 miljard 

en heeft de collectieve sector een overschot van € 0,5 miljard. 
 Bij uitvoering van optie A stijgt het evenwichtsinkomen met 

€ 5,2 miljard. 
 Bij uitvoering van optie B stijgt het evenwichtsinkomen eveneens met 

€ 5,2 miljard.  
 

2p 15 Welke waarde heeft in dit model de marginale spaarquote van de 
uitkeringsgerechtigden? Verklaar het antwoord met behulp van het model.  
 

2p 16 Toon met behulp van een berekening aan dat de gemiddelde 
belastingdruk met méér dan 1 procentpunt zal dalen als optie A wordt 
uitgevoerd. 
 
De minister van Sociale Zaken is een groot voorstander van optie B. Hij 
ziet in deze optie ook een mogelijkheid te komen tot een meer 
rechtvaardige personele inkomensverdeling in dit land. 
De minister van Financiën vindt optie B niet aanvaardbaar. Hij stelt: “Als 
we optie B uitvoeren, wordt het saldo van de collectieve sector negatief.” 
 

2p 17 Wat verstaat de minister van Sociale Zaken blijkbaar, indien optie B wordt 
uitgevoerd, onder een meer rechtvaardige personele inkomensverdeling 
in dit land? Licht het antwoord toe. 
 

3p 18 Is de stelling van de minister van Financiën juist? Verklaar het antwoord 
met behulp van een berekening. 
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Opgave 6 
 
Werkloosheid tast vertrouwen aan 
In de periode 2004-2010 is de situatie op de arbeidsmarkt in de meeste 
landen van de Europese Unie (EU) verslechterd. De tabel geeft een beeld 
van de ontwikkeling van de bezettingsgraad, de werkloosheid in personen 
en de openstaande vacatures in een Europees land in de periode 
2004-2010. 
 

jaar bezettingsgraad werkloosheid in 
personen (in % van de 

beroepsbevolking)

openstaande vacatures

2004 92 5,2 154.000 

2007 87 9,6 97.000 

2010 87 10,4 60.500 

 
Naar aanleiding van de gegevens in de tabel stelde een journalist: 
 De verdubbeling van het aantal werklozen in de periode 2004-2010 is 

veroorzaakt door de conjuncturele ontwikkeling. 
 In 2010 is er minder kwalitatieve structuurwerkloosheid dan in 2004.  
 

2p 19 Kan op basis van de gegevens in de tabel geconcludeerd worden dat het 
aantal werklozen in de periode 2004-2010 is verdubbeld? Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 20 Klopt de stelling van de journalist dat de werkloosheidsstijging is 
veroorzaakt door de conjuncturele ontwikkeling voor de gehele periode 
2004-2010? Verklaar het antwoord. 
 

2p 21 Leg uit hoe uit de tabel blijkt dat de kwalitatieve structuurwerkloosheid in 
de periode 2004-2010 is afgenomen.  
 
De journalist stelde verder dat door de toenemende werkloosheid en het 
daarmee gepaard gaande inkomensverlies het consumentenvertrouwen is 
aangetast. Niet alleen mensen die hun baan verliezen worden 
geconfronteerd met een inkomensdaling. Toenemende werkloosheid kan 
ook een negatieve invloed hebben op het besteedbare inkomen van de 
werkenden. 

2p 22 Beschrijf hoe toenemende werkloosheid tot gevolg kan hebben dat het 
besteedbare inkomen van de werkenden negatief wordt beïnvloed. 
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Opgave 7 
 
Hypothecaire lening goedkoop 
Bij een hypothecaire lening berekent de bank een rentepercentage dat 
laag is in vergelijking met dat op andere leningen. In de jaren 2006-2011 
is in een euroland de nominale rente op hypothecaire leningen bovendien 
regelmatig verlaagd en in 2011 bereikte die rente een historisch laag 
niveau. Onderstaande figuur illustreert die ontwikkeling. 
 
rente in het euroland    
 

jaar

1

0

2

3

4

5

6

7

2006 2007 2008 2009 2010 2011

nominale rente

reële rente

%

 
 

2p 23 Leg uit waarom het rentepercentage op hypothecaire leningen meestal 
lager ligt dan het rentepercentage op andere leningen. 
 
Een makelaar in onroerende zaken stelt dat uit de figuur blijkt dat de 
inflatie in de jaren 2006-2011 is afgenomen. Verder merkt deze makelaar 
op:  
 De geldverstrekkende banken kunnen de hypotheekrente laag houden 

doordat de inflatie laag is. 
 De lage hypotheekrente zou zeker effect op de huizenprijzen gehad 

hebben als het optreden van een recessie dit niet had voorkomen. 
 

2p 24 Hoe blijkt uit de figuur dat in de jaren 2006-2011 de inflatie is afgenomen? 
 

2p 25 Geef een verklaring voor het door de makelaar genoemde verband tussen 
inflatie en hypotheekrente. 
 

2p 26 Leg de tweede opmerking van de makelaar uit. 
 

einde  
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Examen VWO 

2012 
 
 
 

 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dit examen bestaat uit 27 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 30 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Gelijke monniken, gelijke kappen 
In een land bestaan twee categorieën huishoudens. 
 huishoudens categorie 1: huishoudens met zowel arbeidsinkomen als 

vermogensinkomen 
 huishoudens categorie 2: huishoudens met uitsluitend arbeidsinkomen 
In de uitgangssituatie wordt de economie van dit land beschreven met het 
volgende macro-economische model: 
 

 
 Alle grootheden luiden in miljarden euro’s tenzij anders vermeld. 
 In de uitgangssituatie geldt dat 40% van de huishoudens tot categorie 1 

behoort en dat deze categorie beschikt over 56,3% van het nationaal 
inkomen na belastingheffing. 

 In de uitgangssituatie geldt b1  0,3 en b2  0,25. 
 In de uitgangssituatie bedraagt het evenwichtsinkomen 676,5 miljard euro. 

 Voor het evenwichtsinkomen geldt: Y  
1 2

265

0,158  0,464b   0,378b 
. 

 
1p 1 Hoe hoog is de arbeidsinkomensquote in dit model?  

 

Y1  0,4YA  YV Y1  inkomen van huishoudens categorie 1 
Y2  0,6YA YA  arbeidsinkomen  
YA  0,7Y YV  vermogensinkomen 
YV  0,3Y Y2  inkomen van huishoudens categorie 2 
Y  Y1  Y2 Y  nationaal inkomen 
C  0,8(Y1  B1)  0,9(Y2  B2)  10 C  particuliere consumptie 
B1  b1  Y1 B1  belastingen betaald door huishoudens 

categorie 1 
B2  b2  Y2 b1  belastingquote huishoudens categorie 1 
B  B1  B2 B2  belastingen betaald door huishoudens 

categorie 2 
I  55 b2  belastingquote huishoudens categorie 2 
O  200 B  totale belastingontvangsten 
EV  C  I  O I  particuliere investeringen 
EV  W O  overheidsbestedingen 
W  Y EV  effectieve vraag 
 W  nationaal product 
AA  7,5 AA  arbeidsaanbod in miljoenen personen 

AV  
Y

100
 AV  arbeidsvraag in miljoenen personen 

U  AA  AV U  werkloosheid in miljoenen personen 
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De regering van dit land heeft de volgende doelen vastgesteld: 
1 Het terugdringen van de werkloosheid. 
2 Het beperken van het  begrotingstekort (O  B) tot maximaal 3% van het 

nationaal inkomen. 
3 Het gelijkmatiger verdelen van het inkomen na belastingheffing over de twee 

categorieën huishoudens: (Y1  B1) en (Y2  B2).  
In een poging deze doelen te realiseren besluit de overheid b1 te verlagen tot 
0,25 terwijl b2 gelijk blijft. 
 

2p 2 Leg uit, zonder een berekening te maken, dat door deze maatregel het bereiken 
van doel 1 mogelijk is. 
 

2p 3 Toon met een berekening aan dat door deze maatregel doel 2 bereikt wordt. 
 

2p 4 Werkt deze maatregel nivellerend of denivellerend op de verdeling van het 
inkomen na belastingheffing over de twee categorieën huishoudens? Licht het 
antwoord toe met een berekening. 
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Opgave 2 
 
Wordt het voordeel benut? 
Indonesië is sinds 1967 lid van de Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN). Bovendien is het land toen ook lid geworden van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Medio jaren negentig van de vorige eeuw 
begint Indonesië met het verlagen van importtarieven. Een uitzondering daarop 
vormt het importtarief op motorvoertuigen vanuit de rijke landen. Indonesië heeft 
zelf de productie van motorvoertuigen begin jaren negentig gestart. Het land 
heeft toen toestemming gekregen van de WTO dit tarief tijdelijk op dezelfde 
hoogte te houden.  
Met het liberaliseren van zijn internationale handel probeert Indonesië het 
relatieve kostenvoordeel dat dit land voor sommige goederen heeft, meer te 
benutten. 
Een belangrijke handelspartner en concurrent van Indonesië is Maleisië. 
In zowel Indonesië als Maleisië worden textiel en motorvoertuigen 
geproduceerd.  
In de tabel is het aantal eenheden product weergegeven dat met 
1.000 arbeidsuren geproduceerd kan worden. Zowel voor textiel als voor 
motorvoertuigen wordt in deze tabel homogeniteit verondersteld. 
 

 textiel motorvoertuigen 
Indonesië 2.000 2,5 

Maleisië 2.500 3 

 
2p 5 Geef een reden voor de WTO om Indonesië toestemming te geven het 

genoemde importtarief tijdelijk op dezelfde hoogte te houden. 
 

2p 6 Leg met behulp van een berekening uit voor welk product Maleisië een relatief 
kostenvoordeel heeft ten opzichte van Indonesië. 
 

2p 7 Leg met behulp van een berekening uit dat zowel Indonesië als Maleisië 
voordeel heeft van onderlinge vrijhandel indien de ruilverhouding van één 
motorvoertuig ligt tussen 800 en 833 eenheden textiel. 
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Een onderzoeksbureau gaat na of Indonesië erin geslaagd is het kostenvoordeel 
te benutten. Uit dit onderzoek komt de volgende figuur.  
 
groeicijfers 2006 ten opzichte van 1996      
 

-4

-2

2

4

6

8

10

12

14

-6 -4 -2 2 4 6 8 10 12

groei wereldexport
product X in %
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motorvoertuigen
agrarische producten
textiel
olie  

 
Om te meten of het kostenvoordeel daadwerkelijk wordt benut, wordt de index 
van het bewezen voordeel (IBV) gebruikt. Hieronder wordt verstaan: 

IBV  
index Indonesische export product X

index wereldexport product X
  100 

waarin de X steeds staat voor één van de betrokken producten. 
 

2p 8 Van welke in de figuur genoemde producten is de IBV in 2006 hoger dan in 
1996? 
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Opgave 3 
 
Principieel belasting heffen 
In Azeria is door een bureau onderzoek gedaan naar een alternatief voor het 
stelsel van de inkomstenbelasting. Bij het ontwerpen van het huidige stelsel is 
sterk gekeken naar het draagkrachtbeginsel. Een van de nadelen van dit stelsel 
is dat het verstorend werkt op diverse markten, zoals de arbeidsmarkt, de 
woningmarkt en de vermogensmarkt. 
Er is een alternatief stelsel bedacht dat zorgt voor een gelijke 
belastingopbrengst, maar veel eenvoudiger is en mede daardoor minder 
verstorend werkt. 
In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van beide stelsels 
weergegeven. 
 

 
Het onderzoeksbureau heeft niet alleen gekeken naar de mogelijke 
vereenvoudiging gericht op het voorkomen/beperken van marktverstoringen, 
maar heeft ook gelet op de beginselen die bij het heffen van inkomstenbelasting 
kunnen worden toegepast: 
 Het eerdergenoemde draagkrachtbeginsel. 
 Het voordeelbeginsel: naarmate iemand meer gebruik maakt van gratis of 

van gesubsidieerde overheidsdiensten, stijgt de te betalen 
inkomstenbelasting. 

 Het beginsel van moeizame verkrijging: naarmate relatief meer moet worden 
opgeofferd om een bepaald inkomen te verkrijgen, daalt het te betalen 
percentage inkomstenbelasting. Zo is een in een loterij gewonnen prijs 
relatief zwaarder belast dan een gelijk bedrag dat door arbeid verkregen is. 

 Het doelmatigheidsbeginsel: de kosten voor het innen van de 
inkomstenbelasting zijn laag in vergelijking met de opbrengst er van. 

 

het huidige stelsel het alternatieve stelsel 
drie onderdelen twee onderdelen 

onderdeel 1 onderdeel 1 

 arbeidsinkomen en/of sociale zekerheid  arbeidsinkomen en/of sociale 
zekerheid 

 2% van waarde eigen woning wordt bij het 
inkomen geteld 

 een fictief inkomen van 3% van het 
vermogen is belast 

 progressief tarief van 38% tot 52%  uniform tarief 35% 

onderdeel 2  

 een fictief inkomen van 4% van het 
vermogen is belast 

 

 tarief 20%  

 € 20.000 vermogen is vrijgesteld  

onderdeel 3 onderdeel 2 

 algemene heffingskorting  geen algemene heffingskorting 
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Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van de Lorenz curve van de personele 
inkomensverdeling, die de huidige situatie weergeeft.      
 

 
 

Ter afsluiting van het onderzoek wil het onderzoeksbureau een betoog dat de 
keuze voor een van de beide stelsels ondersteunt. 

9p 9 Schrijf dit betoog.  
Beschrijf hierbij eerst: 
a op welke manier het huidige stelsel de werking van een van de genoemde 

markten verstoort. 
Maak dan een keuze voor een van beide stelsels en 
b neem onderstaande tabel over en vul in de kolom van je keuze tweemaal 

een  en tweemaal een  in; 
c licht de beide ingevulde  tekens toe; 
d licht een van de ingevulde  tekens toe. Gebruik hierbij de informatie over 

de beide stelsels, de beginselen en de Lorenz curve. 
 

 

Aanwijzingen 
 De ingevulde tabel vormt een onderdeel van het betoog. 
 De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 

toegestaan.  

beginsel huidig stelsel alternatief stelsel  dit stelsel voldoet 

beter aan dit beginsel 

dan het andere stelsel 

 dit stelsel voldoet 

slechter aan dit beginsel 

dan het andere stelsel

draagkrachtbeginsel   

voordeelbeginsel   

beginsel van moeizame verkrijging   

doelmatigheidsbeginsel   
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Opgave 4 
 
Groei op de pof  
De sterke groei van de economie van de Verenigde Staten (VS) in de periode 
voor 2007 is voor een belangrijk deel te danken aan de bestedingen van de 
Amerikaanse consumenten. De consumenten kopen in toenemende mate op 
krediet. De onderstaande figuren geven een beeld van een aantal  
macro-economische gegevens van de VS tot 2007.    
 
figuur 1 figuur 2 
 
schulden en spaarsaldo van de  saldo lopende rekening van de 
particuliere sector (S  I) betalingsbalans (E  M) en 
  saldo overheidsbegroting (B  O) 
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Naar aanleiding van deze figuren schrijft een journalist in 2007 een artikel. 
Hij stelt hierin dat de ontwikkeling van het spaarsaldo van de particuliere sector 
in de VS en de schulden samenhangen. Zo kunnen schulden van de particuliere 
sector gezien worden als een oorzaak van deze negatieve ontwikkeling van dit 
spaarsaldo. 
Verder stelt hij dat de sterke groei van de consumptieve bestedingen in de VS 
een nationaal spaartekort tot gevolg heeft. De bestedingsgroei gaat gepaard met 
een stijging van de nominale rentestand, terwijl de reële rentestand gelijk blijft. 
De journalist trekt de conclusie dat de VS aan het begin van een recessie staan. 
 

2p 10 Leg uit dat een toename van de schulden een oorzaak kan zijn van de afname 
van het spaarsaldo van de particuliere sector. 
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2p 11 Bereken de hoogte van het bbp van de VS in 2007 met behulp van beide 
figuren. 
 

2p 12 Geef zowel een verklaring voor de ontwikkeling van de nominale rentestand als 
voor de ontwikkeling van de reële rentestand. 
 

2p 13 Geef een argument waarmee de journalist zijn conclusie dat de VS eind 2007 
aan het begin van een recessie staan, kan onderbouwen en leg dit argument uit. 
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Opgave 5 
 
Varen op het conjunctuurkompas 
Een statistisch bureau van een land publiceert een conjunctuurkompas. 
Het conjunctuurkompas geeft in één oogopslag een beeld van de economische 
situatie. Dit kompas wordt opgesteld aan de hand van acht gegevens. 
Voor elk gegeven is een score bepaald, waarbij geldt dat hoe verder de score 
van A af ligt, hoe gunstiger dit is voor de groei van de welvaart (in enge zin).  
 
conjunctuurkompas 2010       
 

volume consumptie

inflatie

werkgelegenheid

rente prijspeil uitvoer

volume uitvoer

faillissementen
volume productie

A

 
 
Toelichting 
 De scores op de acht gegevens uit 2010 zijn verbonden door een lijn. Deze 

lijn vormt de buitenrand van het grijze vlak.  
 De scores op de acht gegevens uit 2009 zijn verbonden door een cirkel.  
 Een voorbeeld bij de inflatie: De score op dit gegeven ligt voorbij de cirkel en 

ligt dus in 2010 hoger dan in 2009. De inflatie heeft zich gunstig ontwikkeld 
voor de groei van de welvaart en is hier afgenomen. 

 
2p 14 Leg uit waarom groei van de welvaart in enge zin wordt gemeten op basis van 

volumeveranderingen. 
 

2p 15 Ligt het aantal faillissementen in 2010 hoger of lager dan in 2009? Leg het 
antwoord uit aan de hand van de figuur. Betrek in het antwoord het effect op de 
welvaart. 
 

2p 16 Geef met behulp van de figuur een oorzaak voor de gunstige ontwikkeling van 
de inflatie. Licht het antwoord toe. 
 

2p 17 Is de gemiddelde arbeidsproductiviteit in 2010 gestegen of gedaald? Licht het 
antwoord toe met behulp van de figuur. 
 
Een econoom heeft kritiek op dit conjunctuurkompas. Hij stelt: “Zowel een 
stijging als een daling van het prijspeil uitvoer kan leiden tot een daling van de 
uitvoerwaarde.” 

2p 18 Leg de stelling van de econoom uit.
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Opgave 6 
 
De ene arbeidsmarkt is de andere niet 
Onderzoek door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling wijst er op dat de mobiliteit van arbeid in de Verenigde Staten van 
Amerika (VS) groter is dan in de Europese Unie (EU). Volgens dit onderzoek 
komt dit voor een deel doordat hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering in 
de VS en de EU verschillen. 
Een econoom heeft voor diverse landen de vervangingsratio berekend. Hierbij 
gaat het om de hoogte van de gemiddelde werkloosheidsuitkering in procenten 
van de hoogte van het gemiddelde nettoloon van werknemers.  
 

 
Naar aanleiding van de tabel merkt de econoom het volgende op: 
a Het verschil in de gegevens tussen de VS en Nederland kan er op wijzen dat 

in de VS sprake is van een andere mate van frictiewerkloosheid dan in 
Nederland. 

b Het verschil in vervangingsratio verklaart voor een belangrijk deel het 
verschil in de omvang van de totale werkloosheid. 

c Een lage vervangingsratio kan ten tijde van een recessie veel ongunstiger 
uitpakken voor de conjuncturele werkloosheid dan een hoge 
vervangingsratio.  

 
2p 19 Is de mate van frictiewerkloosheid in de VS hoger of lager dan in Nederland? 

Licht het antwoord toe. 
 

2p 20 Beschrijf hoe een verhoging van de vervangingsratio, via de ontwikkeling van de 
premiedruk, kan leiden tot een toename van de kwantitatieve 
structuurwerkloosheid. 
 

2p 21 Hoe blijkt uit de tabel dat het verschil in vervangingsratio het verschil in de 
omvang van de totale werkloosheid tussen landen niet geheel kan verklaren? 
 

2p 22 Leg de laatste opmerking van de econoom uit. 
 

werkloosheid en vervangingsratio 
 VS Duitsland Frankrijk Nederland 
totale werkloosheid1) 3,8 8,1 9,5 4,1 

werkloosheid langer dan 3 maanden2) 8,0 51,0 42,0 32,0 

vervangingsratio 59,0 70,0 75,0 81,0 
1) in procenten van de beroepsbevolking 
2) in procenten van de totale werkloosheid 
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Opgave 7 
 
Zorgen rondom ouderdom  
In een land zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor de gezondheidszorg en de 
uitgaven voor de wettelijk geregelde pensioenuitkeringen sterk gestegen. Deze 
uitkeringen worden door middel van een omslagstelsel gefinancierd. De 
uitkeringen worden volledig door de premieopbrengsten gedekt. 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging van de 
uitgaven voor de wettelijk geregelde pensioenuitkeringen, om vast te kunnen 
stellen of premieverhoging noodzakelijk is.  
Uit dit onderzoek blijkt dat premieverhoging voor de pensioenuitkeringen (PU-
uitgaven) in de periode 2008-2011 waarschijnlijk niet noodzakelijk zal zijn.  
De onderstaande tabel en figuren zijn ontleend aan dit onderzoek. 
 

uitgaven voor gezondheidszorg en PU-uitgaven (2005-2008) 
 2005 2006 2007 2008 
uitgaven voor gezondheidzorg (in % bbp) 10,5 11,4 12,1 12,1 

PU-uitgaven (in % bbp) 4,0 4,1 4,5 4,7 

bbp (in mld euro) 448 465 476 479 

 
figuur 1  
 
verwachte participatiegraad1) en bevolkingsgroei  2008-2011          
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noot 1 participatiegraad  beroepsbevolking in verhouding tot de beroepsgeschikte bevolking 
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Naar aanleiding van figuur 1 uit dit onderzoek stelt de econoom: “Uit figuur 1 valt 
af te leiden dat premieverhoging voor de PU-uitgaven in de periode 2008-2011 
waarschijnlijk niet noodzakelijk zal zijn om de PU-uitgaven op hetzelfde niveau 
te houden.” 

2p 23 Leg dit uit zonder een berekening te maken. 
 

2p 24 Zijn de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking in 2008 ten 
opzichte van 2007 gestegen, gelijk gebleven of gedaald? Verklaar het antwoord 
met behulp van een berekening. 
 
figuur 2  
 
oorzaken van de groei van de uitgaven voor de gezondheidszorg  
(2008 ten opzichte van 2005)       
 

bevolkingsgroei
6%

vergrijzing
4%

overig volume
29%

prijsstijging
61%

 
 

2p 25 Bereken hoeveel miljard van de stijging van de uitgaven voor de 
gezondheidszorg in 2008 ten opzichte van 2005 wordt veroorzaakt door 
prijsstijging. Gebruik hiervoor de tabel en figuur 2. 
 
Onder politici ontstaat naar aanleiding van de groei van de uitgaven voor 
gezondheidszorg een discussie over de organisatie van de zorg. 
Een van de politieke partijen pleit voor de introductie van meer marktwerking in 
de gezondheidszorg. Een andere partij is hier tegen en wijst op het 
arbeidsintensieve karakter van de zorg, waardoor de introductie van meer 
marktwerking een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. 
 

2p 26 Geef op basis van figuur 2 een argument voor de introductie van meer 
marktwerking in de gezondheidszorg. 
 

2p 27 Leg het door de andere partij genoemde negatieve effect op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg uit. 
 
 

einde  VW-1022-a-12-1-o 
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Examen VWO 
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 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 27 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 
woensdag 30 mei 
13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1  
 
Zorg om de zorg 
Student economie Jeroen bestudeert voor een scriptie de principaal-
agentrelaties in de gezondheidszorg in een land. Jeroen onderscheidt daarbij 
drie van deze relaties en hanteert het onderstaande model.        
 

 
 
Toelichting: 
− Relatie 1 

Zorgconsumenten zijn gebruikers van gezondheidszorg die geleverd wordt 
door zorgproducenten (artsen en ziekenhuizen). In deze relatie zijn 
zorgconsumenten principaal (P) en zorgproducenten agent (A). 
Zorgconsumenten kunnen in de meeste gevallen zelf hun zorgproducent 
kiezen. In deze relatie is het belangrijkste probleem dat de kwaliteit van de 
geleverde behandelingen niet altijd optimaal is en dat deze kwaliteit in hoge 
mate eenzijdig door de zorgproducenten bepaald wordt. Hierbij speelt 
informatie-asymmetrie een rol. 

− Relatie 2 
Zorgconsumenten (P) kunnen vanwege de vaak hoge kosten van de 
behandelingen op vrijwillige basis een verzekering bij zorgverzekeraars (A) 
afsluiten. Een belangrijk kenmerk van deze verzekeringscontracten is 
premiedifferentiatie, die is gebaseerd op de door de zorgconsumenten zelf 
te kiezen hoogte van het eigen risico. Acceptatie van een nieuwe verzekerde 
vindt plaats op basis van een korte, globale vragenlijst met betrekking tot het 
medische verleden. In deze relatie zijn risico van moreel wangedrag (moral 
hazard) en de trage afhandeling van claims op zorgverzekeraars de 
belangrijkste problemen. 

− Relatie 3 
Zorgconsumenten betalen niet-verzekerde gezondheidszorg zelf en de 
betaling voor verzekerde gezondheidszorg loopt via de zorgverzekeraars. Er 
wordt door de zorgverzekeraars gewerkt met zorgcontracten waarin vaste 
tarieven per behandeling zijn vastgelegd. Het belangrijkste probleem in deze 
relatie is dat volgens zorgverzekeraars en zorgconsumenten een deel van 
de door zorgproducenten geleverde behandelingen overbodig is. 
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2p 1 Beschrijf in relatie 1 een vorm van transactiekosten voor de principaal die 
veroorzaakt wordt door informatie-asymmetrie.  
 

2p 2 Leg uit dat in relatie 2 het risico van moreel wangedrag verminderd wordt door 
het hanteren van een eigen risico bij het claimen van een vergoeding. 
 

2p 3 Leg uit dat de premiedifferentiatie in relatie 2 voor de agent leidt tot een afname 
van transactiekosten die veroorzaakt worden door informatie-asymmetrie. 
 
Jeroen schrijft in zijn scriptie dat de problemen in relatie 3 ontstaan doordat 
contracten tussen de betrokken partners niet sluitend en niet compleet zijn. 
Jeroen stelt: “Volledig sluitende en complete contracten zullen echter niet 
worden gerealiseerd, omdat dat ten koste zou gaan van de totale winst van de 
zorgverzekeraars.” 

2p 4 Geef een verklaring voor de stelling van Jeroen. 
 
Jeroen onderzoekt in zijn studie ook de rol van de overheid. Hij meent dat de 
maatschappelijke welvaart in dit land (welvaart in ruime zin) zal toenemen als de 
overheid ingrijpt in de gezondheidszorg. Jeroen denkt daarbij aan de volgende 
elementen:  
− prijsregulering door het vaststellen van minimumtarieven voor medische 

behandelingen; 
− centraal vastgestelde en gecontroleerde kwaliteitseisen voor medische 

behandelingen; 
− een verplichte zorgverzekering met een uniforme premie die onafhankelijk is 

van de gezondheidssituatie van de verzekerde; 
− een acceptatieplicht van zorgverzekeraars zodat die niemand mogen 

weigeren op basis van medisch risico. 
4p 5 Beschrijf de gedachtegang van Jeroen. Gebruik daarbij alle genoemde 

elementen. De beschrijving moet passen in de gegeven context. Gebruik 
ongeveer 100 woorden. 
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Opgave 2 
 

Thriller in de prijzen 
In een land is er sprake van een vrije boekenmarkt. Boekwinkels verkopen boeken aan 
consumenten tegen een door de boekwinkels zelf te bepalen prijs. Uitgeverijen leveren 
deze boeken aan de boekwinkels. 
 
De Minister van Cultuur vindt dat er in haar land te weinig literaire boeken gelezen 
worden. Dat komt volgens haar vooral doordat literaire boeken voor veel consumenten 
te duur zijn. Zij wil daarom de uitgeverijen toestaan de prijzen vast te stellen die 
boekwinkels aan de consumenten moeten vragen (de vaste boekenprijs, VBP). De 
uitgeverijen zullen dan de consumentenprijzen van niet-literaire boeken moeten 
verhogen en die van literaire boeken moeten verlagen.  
 
Een onderzoeker heeft van de boekenmarkt in dit land een model ontwikkeld waarmee 
de gevolgen van de invoering van de VBP worden onderzocht. In dit model wordt 
aangenomen dat er in dit land één uitgever is die twee typen boeken uitgeeft: een 
literair boek en een niet-literair boek. Bovendien wordt aangenomen dat er bij de 
verkoop aan de consumenten sprake is van één boekwinkel die zowel het literaire boek 
als het niet-literaire boek verkoopt. In de onderstaande grafiek heeft de onderzoeker de 
consumentenmarkt van het literaire boek weergegeven.
 
consumentenmarkt literair boek voor en na invoering van de VBP 
 

 
Toelichting bij de grafiek:       
GTK gemiddelde totale kosten  GO gemiddelde opbrengst 
MO  marginale opbrengst  Q hoeveelheid boeken
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Verdere gegevens: 
− Vóór invoering van de VBP streeft de boekwinkel naar maximale totale 

winst. 
− Vóór invoering van de VBP heeft het literaire boek een marktaandeel van 

25% van de totale afzet.  
− De VBP van het literaire boek wordt vastgesteld op € 20. 
− Door invoering van de VBP daalt de afzet van het niet-literaire boek met 

15%.  
 
De prijsverhoging van het niet-literaire boek bij invoering van de VBP leidt tot 
een verschuiving van de GO-lijn (prijsafzetlijn) van het literaire boek. Volgens de 
onderzoeker ontstaat deze verschuiving via het reële inkomen (inkomenseffect) 
en via substitutie (substitutie-effect).  

2p 6 Welk effect is volgens de onderzoeker het sterkst? Verklaar het antwoord met 
behulp van de grafiek. 
 
Vóór invoering van de VBP bedraagt de afzet van het literaire boek 7.500. 

2p 7 Leg dit uit met behulp van de grafiek en een berekening. 
 

4p 8 Bepaal het marktaandeel van het literaire boek na invoering van de VBP van 
€ 20. Doe dat als volgt: 
− bereken de afzet van het niet-literaire boek na invoering van de VBP; 
− lees de afzet van het literaire boek na invoering van de VBP uit de grafiek af; 
− bereken het marktaandeel van het literaire boek na invoering van de VBP. 
 

2p 9 Bereken het bedrag waarmee de totale winst op het literaire boek daalt bij 
invoering van de VBP van € 20. 
 
Het consumentensurplus bij het niet-literaire boek neemt bij invoering van de 
VBP af met € 120.000. 

2p 10 Neemt het totale consumentensurplus op de boekenmarkt door invoering van de 
VBP toe of af? Licht het antwoord toe met een berekening.  
 
De Minister van Mededinging wil de vrije boekenmarkt handhaven. Hij verwacht 
dat in de werkelijkheid de verkoop van boeken steeds meer zal gaan 
plaatsvinden via online boekwinkels. Dat zal op een vrije boekenmarkt leiden tot 
schaalvergroting en nieuwe, moderne vormen van promotiebeleid. De Minister 
van Mededinging verwacht dat door deze ontwikkeling de prijs van literaire 
boeken zal gaan dalen. 

4p 11 Beschrijf de gedachtegang van de Minister van Mededinging. Betrek daarin: 
− een motief voor het online gaan van boekwinkels; 
− een oorzaak waardoor dit leidt tot schaalvergroting; 
− een mogelijkheid om ander promotiebeleid te voeren door het online gaan; 
− een reden waarom deze ontwikkeling kan leiden tot een daling van de prijs 

van literaire boeken.  
De beschrijving moet passen in een situatie met marktwerking. Gebruik 
ongeveer 100 woorden. 
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Opgave 3 
 
Nationale hypotheekgarantie: gegarandeerd goed? 
In Nederland kan iemand die een huis koopt, bij een bank een hypothecaire 
lening afsluiten om die aankoop te financieren. Bij de hypothecaire lening dient 
het huis als onderpand: als de huiseigenaar de schuld niet meer aan de bank 
kan terugbetalen, kan de bank het huis laten verkopen (executieverkoop) en uit 
de opbrengst de schuld voldoen. Als de opbrengst van de executieverkoop lager 
is dan het nog af te lossen bedrag van de hypothecaire lening, blijft de 
voormalige huiseigenaar zitten met een restschuld. 
 
Bij het afsluiten van de hypothecaire lening kan de huizenkoper in veel gevallen 
gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NHG houdt in 
dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) onder bepaalde 
voorwaarden de restschuld na een executieverkoop aan de bank betaalt. De 
huizenkoper betaalt daarvoor bij het afsluiten van de hypothecaire lening 
eenmalig aan de SWEW een percentage van die lening (borgtochtprovisie). 
Vanaf 1 juli 2009 bedraagt de borgtochtprovisie 0,55%. 
Een huizenkoper kan gebruik maken van de NHG als het totale aankoopbedrag 
(aankoopprijs van het huis plus bijkomende aankoopkosten voor notaris en 
belasting) een bepaald maximum niet overschrijdt. Vanaf 1 juli 2009 is het 
maximale totale aankoopbedrag verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. 
 
Als er een beroep op de SWEW wordt gedaan, moet er een dossier worden 
overhandigd waarin zijn opgenomen: 
− de executiewaarde van het huis (geschatte opbrengst bij executieverkoop); 
− een prognose van de prijsontwikkeling van het huis; 
− een beschrijving van wat bank en huiseigenaar hebben gedaan om de 

betalingsproblemen op te lossen. 
De SWEW besluit op basis van dat dossier of zij de restschuld al dan niet 
volledig aan de bank zal betalen. 
 
Mevrouw Van Dongen koopt per 1 januari 2010 een huis met een aankoopprijs 
van € 200.000 en een executiewaarde op die datum van € 150.000. De 
bijkomende aankoopkosten voor notaris en belasting bedragen 8% van de 
aankoopprijs. Voor de betaling van het totale aankoopbedrag gebruikt zij 
€ 36.000 spaargeld en de rest financiert zij met een hypothecaire lening bij haar 
bank, waarop het eerste jaar niet wordt afgelost. Het rentepercentage op deze 
lening staat gedurende dat jaar vast. De bank hanteert de onderstaande 
rentetabel. 
 

 
 

rentepercentage hypothecaire lening 
 hypothecaire lening in % executiewaarde 
 <75% 75%-<90% 90%-<100% 100%-<125% ≥125% 
met NHG 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% geen NHG mogelijk 
zonder NHG 5,15% 5,25% 5,30% 5,45% geen lening mogelijk 
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Mevrouw Van Dongen maakt gebruik van de NHG. De borgtochtprovisie en de 
rente op de hypothecaire lening zijn aftrekposten bij de inkomstenbelasting. 
Mevrouw Van Dongen gaat uit van een marginaal tarief inkomstenbelasting van 
42%. 
 

2p 12 Geef een verklaring voor het gegeven dat deze bank geen hypothecaire lening 
aanbiedt als die lening meer dan 125% van de executiewaarde zou zijn. 
 
Mevrouw Van Dongen beschouwt de borgtochtprovisie volledig als kosten voor 
2010. 

3p 13 Bereken het voordeel dat mevrouw Van Dongen in 2010 heeft door gebruik te 
maken van de NHG.   
 
In 2009 kromp het bruto binnenlands product van Nederland met bijna 6% 
vergeleken met 2008 en kon er van een recessie gesproken worden. Ten 
gevolge van deze recessie verslechterde de financiële situatie van de SWEW. 

2p 14 Geef een verklaring voor de verslechterde financiële situatie van de SWEW. 
Betrek in het antwoord zowel de ingaande als de uitgaande geldstroom van het 
fonds.  
 
Een analist stelt dat de verhoging van het maximale totale aankoopbedrag twee 
kanten heeft. Enerzijds komt die verhoging, gezien de conjuncturele 
ontwikkeling, op een geschikt moment, anderzijds wordt door die verhoging het 
risico van moreel wangedrag (moral hazard) bij zowel banken als huizenkopers 
groter. De analist vindt dat de verhoging van het maximale totale 
aankoopbedrag gepaard moet gaan met een verandering van de voorwaarden 
van de SWEW, waarmee risico van moreel wangedrag kan worden beperkt. 
 

2p 15 Leg uit dat de verhoging van het maximale totale aankoopbedrag conjunctureel 
gezien op een geschikt moment komt. 
 

2p 16 Leg uit dat een verhoging van het maximale totale aankoopbedrag het risico van 
moreel wangedrag bij banken kan doen toenemen. 
 

2p 17 Noem een maatregel die de SWEW kan nemen om het risico van moreel 
wangedrag bij huizenkopers bij een verhoging van het maximale totale 
aankoopbedrag te beperken. Licht het antwoord toe.  
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Opgave 4 
 
Slimme striplezer 
Het bedrijf Reader onderzoekt de mogelijkheid een leesapparaat voor digitale 
stripboeken op de markt te brengen. Reader moet daarvoor een apparaat (de 
Stripreader) en bijbehorende software ontwikkelen. Voor de digitale stripboeken, 
die alleen met de Stripreader gelezen kunnen worden, overweegt Reader samen 
te werken met Book, een uitgever van stripboeken. Het plan is dat Reader het 
leesapparaat gaat verkopen en Book de digitale stripboeken. Daartoe zou Book 
het alleenrecht moeten krijgen op het gebruik van de software waarmee Book 
digitale stripboeken geschikt kan maken voor de Stripreader. 
 
Beide partijen moeten investeringen doen en variabele kosten maken om hun 
nieuwe product te produceren en op de markt te brengen. Een 
onderzoeksbureau maakt voor Reader en Book een begroting van de kosten en 
de opbrengsten. 
 
Op basis van eerdere projecten met digitale boeken heeft het onderzoeksbureau 
de onderstaande gegevens verzameld voor de kostenbegroting. 
 
gegevens kostenbegroting 
 investeringen*) variabele kosten 
Reader € 600 miljoen  € 40 per Stripreader 
Book € 150 miljoen € 1 per digitaal stripboek 
*) De investeringen moeten voor 75% als verzonken kosten worden beschouwd.  

 
De opbrengstenbegroting is complexer. Reader stelt een prijs per Stripreader 
vast en Book een prijs per digitaal stripboek. Het onderzoeksbureau gaat er 
vanuit dat beide partijen uit de dekkingsbijdrage (= het verschil tussen de 
opbrengst van de verkopen en de variabele kosten) hun investeringen in 
maximaal 20 maanden terugverdiend willen hebben. Het is nog onzeker welk 
prijsbeleid beide partijen gaan voeren. Die beslissing nemen de partijen 
simultaan en onafhankelijk van elkaar. Het onderzoeksbureau maakt voor de 
eerste 20 maanden na de introductie van de nieuwe producten het onderstaande 
overzicht voor de opbrengstenbegroting. 
 
bedrag maandelijkse dekkingsbijdrage in miljoenen euro’s 
 prijsbeleid Book 

hoge prijs lage prijs 

prijsbeleid Reader 
hoge prijs 20 ; 16 36 ;   9 
lage prijs      8  ; 20 34 ; 14 
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De Stripreader en het digitale stripboek zijn technisch complementair. Ook 
economisch gezien lijkt er sprake te zijn van complementaire goederen.  

2p 18 Leg uit dat uit de opbrengstenbegroting kan worden afgeleid dat de Stripreader 
en het digitale stripboek economisch complementair zijn. 
 

2p 19 Leg met een berekening uit dat Reader in de gegeven situatie zal beslissen om 
de Stripreader niet op de markt te brengen. 
 
Reader bestudeert vervolgens de mogelijkheid om met Book de afspraak te 
maken dat Book een lage prijs zal vaststellen. Prijsafspraken zijn namelijk niet 
zonder meer verboden. De overheid kan besluiten een prijsafspraak toe te staan 
als daar maatschappelijke belangen mee gediend zijn. 
 
Reader verwacht dat de overheid in de gegeven situatie de prijsafspraak tussen 
Reader en Book toe zal staan. 

2p 20 Geef voor deze verwachting een argument dat past in de gegeven context. Licht 
het argument toe. 
 
De vraag voor Reader is of Book zal instemmen met een afspraak dat Book een 
lage prijs zal vaststellen.  

2p 21 Leg uit: 
− welk argument Reader heeft om aan te nemen dat Book daarmee zal 

instemmen; 
− maar dat Reader wel het risico loopt op een berovingsprobleem. 
 

2p 22 Beschrijf een manier waarop Reader zou kunnen proberen Book te dwingen zich 
aan de prijsafspraak te houden. 
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Opgave 5  
 
Vliegt de Fed de juiste koers? 
In 2008 belandde de economie van de Verenigde Staten van Amerika (VS) in 
een ernstige recessie. De centrale bank van de VS (Fed) was bang dat die 
recessie tot deflatie zou leiden. De Fed was van mening dat deflatie het herstel 
van de Amerikaanse economie ernstig zou vertragen en besloot daarom de 
hoeveelheid liquiditeiten van de banken1) met 600 miljard dollar te vergroten. 
 

 

Een econoom verdedigde dit beleid in een interview: “Deflatie moet hoe dan ook 
vermeden worden, al moet de Fed daarvoor met een helikopter boven het land 
vliegen en dollars uitstrooien.”  
De econoom plaatste wel de hierna volgende kanttekeningen bij het beleid. Hij 
baseerde zich daarbij onder andere op de onderstaande grafieken die 
betrekking hebben op de VS. 
 

grafiek 1      grafiek 2       
 

 
 

grafiek 3       
 

 

noot 1 De hoeveelheid liquiditeiten is het kasgeld van de banken die dat geld gebruiken als dekking 
voor hun kredieten aan particulieren. 
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De kanttekeningen van de econoom: 
− Het is twijfelachtig of de recessie op korte termijn zal leiden tot deflatie. Er 

moet namelijk rekening worden gehouden met de neerwaartse starheid van 
de nominale lonen. 

− Het effect van de vergroting van de hoeveelheid liquiditeiten van de banken 
op de conjunctuur moet niet worden overschat; het officiële rentetarief − de 
ondergrens voor de marktrente − bedraagt op dit moment immers maar 1%.  

− Amerikaanse consumenten hebben zich tot 2008 op basis van positieve 
verwachtingen over de economie, diep in de schulden gestoken. In de 
huidige recessie kan dit de effectiviteit van de vergroting van de hoeveelheid 
liquiditeiten van de banken beperken. 

− De Fed verkiest blijkbaar de dreiging van inflatie bij een herstel van de 
economie op wat langere termijn, boven de dreiging van deflatie op korte 
termijn. Om die inflatiedreiging het hoofd te bieden, is een blijvende 
productiviteitsgroei noodzakelijk. 

 
2p 23 Geef een verklaring voor de opvatting van de Fed dat deflatie herstel van de 

Amerikaanse economie kan vertragen. 
 

2p 24 Geef een verklaring voor het verband tussen de neerwaartse starheid van de 
nominale lonen en het uitblijven van deflatie. 
 

2p 25 Leg uit waarom de vergroting van de hoeveelheid liquiditeiten van de banken bij 
een laag officieel rentetarief een beperkt effect op de conjunctuur zal hebben. 
 

2p 26 Geef op basis van de grafieken een verklaring voor het beperkte effect op de 
conjunctuur van de vergroting van de hoeveelheid liquiditeiten van de banken. 
 

3p 27 Geef een verklaring voor de stelling van de econoom dat: 
− de grotere hoeveelheid liquiditeiten van de banken tot inflatie kan leiden bij 

herstel van de economie en dat 
− productiviteitsgroei noodzakelijk is om die inflatie te vermijden. 
 
 

einde  
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 economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 27 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 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Soms zit het mee, soms zit het tegen 
In mei 2009 publiceert een economisch onderzoeksbureau een rapport over de 
economie van een van de lidstaten van de Europese Unie. Tabel 1 en 2 komen 
uit dit rapport. De cijfers van 2007 en 2008 zijn definitief, maar de cijfers van 
2009 zijn gebaseerd op een prognose die eind 2008 is opgesteld. 
 
tabel 1 
 

kerngegevens 2007-2009 
mutaties ten opzichte van het voorafgaande jaar in procenten 

 2007 2008 2009 
bruto binnenlands product (bbp) 2,9 2,75 2,75 

netto nationaal inkomen 2,0 2,0 3,25 

particuliere consumptie 2,3 2,5 1,5 

particuliere besparingen 1,2 1,0 0,0 

investeringen bedrijven 6,4 2,75 4,5 

werkgelegenheid (arbeidsjaren) 1,5 2,0 1,0 

 
tabel 2 
 

kerngegevens 2007-2009 
niveaus 

 2007 2008 2009 
olieprijs (dollars per vat) 65,2 63,0 63,0 

koers euro (dollars) 1,26 1,40 1,40 

werkloosheid (% van de beroepsbevolking) 5,5 4,5 4,0 

werkloosheid (in personen) 413.000 344.000 315.000 

arbeidsinkomensquote marktsector (%) 80,2 80,25 80,5 

financieringssaldo (in % van het bbp) 0,7 0,8 0,4 

 
Een journalist schrijft in juni 2009 op basis van dit onderzoeksrapport een 
uitgebreid artikel onder de titel: Soms zit het mee, soms zit het tegen.  
Enkele citaten uit dit artikel: 
 De lastendruk is in 2009 hoger dan in 2008. 
 De beroepsbevolking heeft in 2008 een omvang van 7,644 miljoen personen. 

De toename van de beroepsbevolking in 2009 is het gevolg van het optreden 
van een aanmoedigingseffect in 2008. 

 Na het verschijnen van het rapport deden zich ontwikkelingen voor, 
waardoor enkele prognoses voor 2009 achterhaald zijn. De verwachte 
olieprijs is niet $ 63 maar $ 135, terwijl de verwachte koers van de euro nu 
$ 1,55 in plaats van $ 1,40 is, waardoor een deel van de stijging van de 
olieprijs wordt gecompenseerd. 
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2p 1 Geef op basis van de gegevens over consumptie, besparingen en nationaal 
inkomen een argument waarmee de journalist zijn bewering over de hogere 
lastendruk kan onderbouwen. 
 

2p 2 Bereken de toename van de beroepsbevolking in 2009 ten opzichte van 2008 in 
personen. 
 

2p 3 Geef op basis van één van de kerngegevens een verklaring voor het optreden 
van het aanmoedigingseffect. 
 

3p 4 Bereken hoeveel procent van de prijsstijging van de olie van $ 63 naar $ 135 in 
2009 wordt gecompenseerd door de stijging van de koers van de euro. 
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Opgave 2 
 
Scheef gebruik 
Een onderzoek naar het gebruik van de sociale zekerheid onder 
100.000 personen van 65 jaar (de populatie), geeft inzicht in de mate waarin 
deze personen gedurende hun leven van 15-64 jaar afhankelijk waren van 
verschillende inkomensbronnen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de onderstaande figuur en in de 
tabel. 
Op de horizontale as van de figuur is de populatie gerangschikt van weinig naar 
veel uitkeringsjaren. Op de verticale as staat het gebruik dat deze personen in 
deze populatie maken van de sociale zekerheid, gemeten in uitkeringsjaren. 
 
verdelingscurve van het gebruik van sociale zekerheid      
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In de tabel is de populatie gerangschikt op basis van het gemiddeld aantal 
uitkeringsjaren. 
 

 
De onderzoeker beweert het volgende: 
1 Een minderheid in de populatie neemt driekwart van het gebruik van de 

sociale zekerheid voor haar rekening. 
2 Als in het onderzoek de leeftijd van de populatie was bepaald op 80 jaar 

waarbij dus 15 jaar lang een ouderdomsuitkering is ontvangen, dan was de 
verdelingscurve van het gebruik van de sociale zekerheid minder scheef 
geweest. 

3 Premiedifferentiatie in de sociale zekerheid zal leiden tot financiële prikkels, 
die het gebruik van de sociale zekerheid verminderen. 

 
2p 5 Bepaal met behulp van de verdelingscurve hoeveel procent van de populatie, 

volgens bewering 1, driekwart van het gebruik van de sociale zekerheid voor 
haar rekening neemt. 
 

2p 6 Is bewering 2 juist? Licht het antwoord toe.  
 

2p 7 Leg bewering 3 uit. 
 
Tot nu toe wordt de premie voor de sociale zekerheid geheven als percentage 
van het inkomen. De onderzoeker gaat na wat het effect zou zijn geweest van 
premieheffing in verhouding tot het gebruik dat gemaakt wordt van de sociale 
zekerheid. 
 

2p 8 Leg uit welke van de groepen 1 tot en met 6 in dat geval te maken zou hebben 
gehad met een netto inkomensdaling. 
 
 

groep kenmerken van de modale 
persoon in de groep 

aandeel in 
populatie in % 

inkomensbron en leeftijd gemiddeld 
aantal 
uitkeringsjaren 

1 autochtoon, man,  

hoog opgeleid 

39 werk, 15-64 jaar 1,4 

2 huisvrouw 16 geen inkomen, 30-64 jaar 2,0 

3 allochtoon, vrouw,  

hoog opgeleid 

12 geen inkomen, 15-29 jaar 4,9 

4 grote verscheidenheid 16 uitkeringsafhankelijk,  

15-29 jaar 

5,7 

5 niet-westerse allochtoon,  

laag opgeleid 

15 uitkeringsafhankelijk,  

30-64 jaar 

17,8 

6 niet-westerse allochtone vrouw, 

laag opgeleid 

2 uitkeringsafhankelijk,  

15-64 jaar 

40,5 

alle  100  5,8 
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Opgave 3 
 
Meten is weten 
In de media wordt een discussie gevoerd over de meting van de groei van de 
welvaart. Het is gebruikelijk deze groei te bepalen door het nationaal product 
van opeenvolgende jaren te meten en te vergelijken. 
Critici stellen dat het nationaal product een gebrekkige maatstaf is voor de 
meting van de groei van de welvaart. 
Zij geven aan dat deze wijze van meten geen rekening houdt met de waarde van 
negatieve externe effecten zoals milieuschade en van positieve externe effecten 
zoals natuurherstel. Zij pleiten voor meting van een duurzaam nationaal product 
(dnp) waarbij de hoogte van het nationaal product gecorrigeerd wordt voor de 
waarde van de externe effecten.  
 
Een landelijke krant wil een artikel over de groei van de welvaart publiceren. 
 

8p 9 Schrijf dit artikel waarin de volgende aspecten aan de orde komen: 
a Begin met een uitleg waarom verandering van het nationaal product een 

gebrekkige maatstaf is voor de meting van de groei van de welvaart. 
Verwerk hierbij twee van de onderstaande drie aspecten: 
 de informele economie 
 de inkomensverdeling 
 de waardering van vrije tijd  

 
b Leg vervolgens uit op welke manier het nationaal product respectievelijk het 

dnp een maatstaf is voor de groei van de welvaart in ruime zin. 
Verwerk hierbij beide onderstaande aspecten: 
 Het meten van het welvaartseffect van milieuschade met behulp van het 

nationaal product respectievelijk het dnp. 
 Het meten van de productie gericht op milieuherstel bij het nationaal 

product respectievelijk het dnp. 
 
Aanwijzingen 
 De onderdelen van het artikel moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het artikel 150 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Klagen over kleding 
De Braziliaanse kledingindustrie maakt moeilijke tijden door. De uitvoer neemt af 
en de positie op de binnenlandse markt is verzwakt. 
Op de Braziliaanse markt voor kleding ondervinden fabrikanten uit Brazilië in 
toenemende mate concurrentie vanuit China. Ook de concurrentie vanuit 
Indonesië en Vietnam groeit. 
Braziliaanse fabrikanten oefenen druk uit op de regering maatregelen te nemen 
die de invoer van kleding beperken. De regering geeft toe aan deze druk en 
besluit met ingang van 1 januari 2012 een invoertarief in te stellen van 10% op 
kleding uit China en van 5% op kleding afkomstig uit Indonesië en Vietnam. 
De volgende gegevens zijn bekend over de invoer en uitvoer van kleding door 
Brazilië en China in 2011. 
 
invoer en uitvoer van kleding ( € 1.000) 
 Brazilië China 

invoer 209.268 1.417.249 

uitvoer 184.216 8.250.267 

 
 Van de Braziliaanse invoer van kleding is 34% afkomstig uit China. 
 Van de Braziliaanse uitvoer van kleding is 18% bestemd voor China. 
 
Een journalist van een Braziliaans dagblad beschrijft in een artikel de gevolgen 
van deze regeringsmaatregel voor de welvaart van zijn land. Daarin vermeldt hij 
dat hij verwacht dat na vier jaar de uitvoer van kleding uit Brazilië naar China 
groter zal zijn dan de Braziliaanse invoer van kleding uit China. Hij baseert zich 
hierbij op de gegevens van een onderzoeksbureau, dat uitgaat van een jaarlijkse 
afname van de betreffende uitvoer van 5%, in combinatie met een jaarlijkse 
afname van de betreffende invoer van 22%. 
Verder stelt hij dat de regeringsmaatregel zowel een positief als een negatief 
effect op de welvaart van Brazilië zal hebben. 
 

2p 10 Is de verwachting van de journalist juist of onjuist? Licht het antwoord toe met 
een berekening. 

1p 11 Beschrijf op welke manier de regeringsmaatregel een positief effect op de 
welvaart van Brazilië kan hebben. 

3p 12 Leg de volgende twee negatieve effecten op de welvaart van Brazilië uit: 
 een effect op de koopkracht van de Braziliaanse consument 
 een effect op de allocatie in Brazilië 
 
De Chinese regering dient een klacht in tegen de maatregel van de Braziliaanse 
regering bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en noemt daarbij Indonesië en 
Vietnam. De WTO verklaart de klacht van China gegrond. 
 

2p 13 Leg uit op basis waarvan de WTO de klacht van China gegrond verklaart. 
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Opgave 5 
 
De schuld van de overheid 
Een land komt als gevolg van de financiële crisis in 2009 en de daarmee 
gepaard gaande daling van het consumenten- en het producentenvertrouwen in 
een recessie terecht. In reactie hierop besluit de overheid van dit land de 
bestedingen te stimuleren. 
Hierdoor nemen echter het overheidstekort en de overheidsschuld toe, zodat de 
rentestand waartegen de overheid van dit land moet lenen, stijgt.  
De overheid van dit land besluit in reactie hierop te bezuinigen en de lasten te 
verzwaren. 
Een econoom bestudeert met behulp van een macro-economisch model de 
gevolgen van dit overheidsbeleid. 
In dit model: 
 wordt in 2010 de economie gestimuleerd. 
 is in 2011 de rentestand hoger dan in 2010 als gevolg van het grotere 

overheidstekort en de toegenomen staatsschuld. 
 wordt in 2012 door de overheid bezuinigd en wordt de autonome belasting 

verhoogd. 
 
In het onderstaande overzicht wordt een deel van het door de econoom 
gebruikte economisch model getoond.  
 

 
2p 14 Leg uit dat de overheidsuitgaven in dit model endogeen zijn. 

 
2p 15 Laat met een berekening zien dat de overheidsschuldquote in 2011 hoger is dan 

0,85. 
 

2p 16 Geef een verklaring voor de, in vergelijking met 2010, veel hogere rentestand in 
2011.  

2010 2011 2012
O  225  R  OVS O  240  R  OVS O  220  R  OVS 

B  0,25Y  30 B  0,25Y  30 B  0,25Y  40 

Y  600 Y  620 Y  600

OVS  510 OVS  … OVS  …

R  0,03 R  0,045 R  0,045

 ∆OVS  (O  B)2010  0,05  OVS2010 ∆OVS  (O  B)2011  0,05  OVS2011

O 

B 

Y 

OVS 

R 

∆OVS 

 
 
 
 
 
 

overheidsuitgaven 

belastingen 

nationaal inkomen 

overheidsschuld 

rentestand 

verandering overheidsschuld

Aanvullende gegevens: 

 alle grootheden luiden in miljarden euro’s met uitzondering van de rentestand  

 de overheidsuitgaven zijn inclusief de rente en de aflossing van de staatsschuld 

 de overheid sluit steeds staatsleningen met een looptijd van 20 jaar af, tegen de rentestand 

van het lopende jaar
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De econoom heeft ook onderzocht hoe groot de diverse multipliers zijn. Deze 
zijn veel lager dan hij verwacht had. De multiplier van de autonome 
overheidsuitgaven blijkt 0,6 te zijn. 
 

2p 17 Bereken de hoogte van de multiplier van de autonome belastingen in 2012. 
 
In een commentaar op het model schrijft de econoom: “Het negatieve effect van 
de bezuinigingen en de lastenverzwaringen op het nationaal inkomen is beperkt. 
Dit als gevolg van de recessie, waardoor zowel de multiplier van de autonome 
overheidsuitgaven als de multiplier van de autonome belastingen dichter bij nul 
ligt, dan in de situatie vóór de recessie het geval was.”  
 

2p 18 Geef een verklaring voor de, in vergelijking met de situatie vóór de recessie, 
lagere multiplier van de autonome overheidsuitgaven. 
 

Pagina: 278Voor 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).



 VW-1022-a-12-2-o 10 lees verder ►►►

Opgave 6 
 
De karan komt 
uit een krant: 
De ministers van Financiën van de landen van de Raad voor de Samenwerking 
in de Golf (GCC) hebben woensdag in de Saudi-Arabische kuststad Djedda de 
statuten getekend van de monetaire raad die ze instellen. Er werd ook een 
voorlopig handvest om een monetaire unie te vormen goedgekeurd. 
Dit brengt de zes landen van de GCC  Saudi-Arabië, Qatar, Bahrein, Oman, 
Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten  een stap dichter bij een 
eenheidsmunt, de karan.  
 
In de vijf jaren voorafgaande aan de invoering van de karan zijn de munten van 
de GCC-lidstaten door een spilkoers en een bandbreedte gekoppeld aan de 
Amerikaanse dollar. Dit kan, bij een dalende koers van de dollar ten opzichte 
van de euro en de Aziatische munten, leiden tot het oplopen van de inflatie in de 
GCC-lidstaten. 
Het belangrijkste uitvoerproduct van deze landen is olie, die in dollars wordt 
afgerekend. 
De invoer komt voor 40% uit Aziatische landen en voor 35% uit Europa. 
 

2p 19 Leg het verband uit tussen de dalende koers van de dollar ten opzichte van de 
euro en het oplopen van de inflatie in de GCC-lidstaten. 
 
Na deze vijf jaren van koppeling aan de Amerikaanse dollar, wordt besloten de 
karan in te voeren. Dit gebeurt in jaar 1 van de onderstaande tabel. 
 
tabel 1 bruto binnenlands product (bbp) van de GCC-lidstaten  
 (in miljarden dollars) 
 

 
tabel 2 spilkoers van de munteenheden van de GCC-lidstaten in dollars  
 in beide jaren 
 

Saudi-
Arabië 

Qatar Bahrein Oman Koeweit Verenigde  
Arabische Emiraten 

0,27 0,27 2,65 2,60 3,30 0,27 

 
De spilkoers van de karan in dollars is een samengesteld gewogen gemiddelde 
van de betrokken valuta. Als de karan is ingevoerd, gaan de GCC-lidstaten al 
hun nationale en internationale transacties afwikkelen in karans. 

 Saudi-
Arabië 

Qatar Bahrein Oman Koeweit Verenigde 
Arabische Emiraten 

totaal 
GCC 

jaar 1 191 16 10 22 37 77 353 

jaar 2 386 32 25 68 111 118 740 

groei 
bbp 102% 100% 150% 209,1% 200% 53,2% 109,6% 

Pagina: 279Voor 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).



 VW-1022-a-12-2-o 11 lees verder ►►►

2p 20 Zal het afwikkelen van internationale transacties van de GCC-lidstaten in karans 
een opwaartse of een neerwaartse druk op de spilkoers van de dollar tot gevolg 
hebben? Licht het antwoord toe. 
 

2p 21 Toon met een berekening aan dat de spilkoers van de karan op $ 0,80 wordt 
vastgesteld. 
 
Indien gekozen zou zijn voor jaar 2 om de karan in te voeren, zou de spilkoers 
van de karan op $ 1,01 zijn vastgesteld. 
Een journalist stelt hierbij dat bij de keuze voor jaar 2 de exportopbrengst in 
karans van de GCC-lidstaten lager zou zijn dan bij de keuze voor jaar 1. 
 

2p 22 Geef de verklaring voor deze hogere spilkoers van de karan. 
 

2p 23 Leg de stelling van de journalist uit. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 

Een peiling van de ruimte op de arbeidsmarkt         
Een economie werd getroffen door een crisis, waardoor het consumentenvertrouwen is 
aangetast en de werkloosheid stijgt. Sommige politici wijzen op het gevaar dat deze 
ontwikkeling aan de vraagzijde van de economie zichzelf versterkt. Ze pleiten voor 
verlaging van de belastingdruk door de overheid. 
Een econoom wijst er op dat verlaging van de belastingdruk, gelet op de vraagkant en 
op de aanbodkant van de arbeidsmarkt, twee tegengestelde effecten kan hebben op de 
ruimte op de arbeidsmarkt.  
In de volgende figuur wordt met behulp van een pijlenschema een aantal factoren dat 
samenhangt met de ruimte op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. 
 

vraag arbeid

consumptie
export

overheidsbestedingen
investeringen

werkloosheid

belastingdruk

consumentenvertrouwen

productiecapaciteit

bezettingsgraad prijzen

productiekostenwinsten

import

bbp

lonen

aanbod arbeid

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

++

+
+

_
_

_

_

...

__

_

_

+

_bbp = bruto binnenlands product
= negatief verband
= positief verband

reeel besteedbaar
inkomen

+

+

+

 
Investeringen hebben zowel een bestedingseffect als een capaciteitseffect. 

2p 24 Hoe blijkt uit het pijlenschema dat beide effecten hierin zijn opgenomen? 
 

2p 25 Beschrijf met behulp van het pijlenschema de twee tegengestelde gevolgen van 
de verlaging van de belastingdruk op de ruimte op de arbeidsmarkt. 
 

2p 26 Moet in de pijl, die het verband tussen ‘lonen’ en ‘vraag arbeid’ aangeeft, op de 
plaats van de puntjes een  of een  staan? Leg vervolgens dit verband uit. 
 
Uit het pijlenschema is af te leiden dat de toename van de werkloosheid als 
gevolg van het afgenomen consumentenvertrouwen kan worden afgeremd. 

2p 27 Leg met behulp van het pijlenschema uit dat de toename van de werkloosheid 
minder groot kan zijn. Gebruik in de uitleg ook de pijl tussen ‘prijzen’ en ‘export’. 

einde  
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VW-1022-f-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

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 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Euroland in de knel 
Van een van de eurolanden zijn over 2009 de onderstaande gegevens bekend. 
 

bruto toegevoegde waarde overheid € 100 miljard 

staatsschuld op 31-12-2009 € 290 miljard 

omzet van de marktsector € 306 miljard 

inkoopwaarde van de marktsector (incl. diensten van derden) € 160 miljard 

exportwaarde goederen en diensten € 70 miljard 

tekort lopende rekening betalingsbalans € 23 miljard 

groei bbp*) (% t.o.v. voorafgaand jaar) 1,2 

begrotingstekort (% bbp) 13 

*) bruto binnenlands product 

 
De krimp van de economie van dit land in 2009 heeft te maken met de gevolgen 
van een wereldwijde recessie. Er is echter sprake van een licht herstel en voor 
2010 wordt een groei van het bbp van 0,8% verwacht.  
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans is onder andere 
ontstaan, doordat de groei van de arbeidsproductiviteit achter is gebleven bij de 
groei van de lonen in de marktsector. 
 
De overheid van dit land is in grote financiële problemen gekomen. Zij heeft in 
het verleden het begrotingstekort lange tijd veel te laag voorgespiegeld. Zo liet 
de overheid aanvankelijk weten dat het begrotingstekort over 2009 zou uitkomen 
op 6,5% van het bbp, terwijl dat later in werkelijkheid 13% bleek te zijn. Een van 
de gevolgen is dat de rente waartegen de overheid van dit land kan lenen, sterk 
stijgt. 
 
De staatsschuldquote (staatsschuld in % van het bbp) mag volgens het 
stabiliteitspact van de eurolanden maximaal 60% bedragen. 

2p 1 Bereken op basis van de tabel de staatsschuldquote van dit land op 31-12-2009. 
 

2p 2 Geef op basis van het begrip risicoaversie een verklaring voor de stijging van de  
rente waartegen de overheid van dit land kan lenen. 
 

2p 3 Geef een verklaring voor het verband tussen de ontwikkeling van de 
arbeidsproductiviteit en de lonen in dit land aan de ene kant en de ontwikkeling 
van het saldo op de lopende rekening van dit land aan de andere kant.  
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De overheid van dit land vraagt de andere eurolanden om financiële hulp en 
belooft daarbij orde op zaken te stellen. Zij kondigt onder andere een verhoging 
aan van de accijns en de omzetbelasting, en maatregelen om het omvangrijke 
zwartgeldcircuit van het land terug te dringen.  
 
De andere eurolanden zijn in vergadering bijeen en vragen zich af of ze de 
gevraagde financiële hulp moeten geven. Een land dat van hulp wil afzien, stelt 
dat: 
 de overheid van het probleemland in het verleden heeft gekozen voor een 

intertemporele ruil en daarvan nu het gevolg moet accepteren en dat 
 het bieden van hulp aan het probleemland zal leiden tot het ontstaan van het 

risico van moreel wangedrag (moral hazard).  
2p 4 Beschrijf de redenering met betrekking tot de intertemporele ruil. 
2p 5 Beschrijf de redenering met betrekking tot het risico van moreel wangedrag. 

 
De oppositie in het probleemland stelt dat uitvoering van de overheidsplannen 
‘een ramp voor de economische groei van het land’ zal blijken te zijn. 

2p 6 Geef op basis van de gegeven context: 
 een verklaring vóór de stelling van de oppositie en  
 een verklaring tegen de stelling van de oppositie. 
 

Pagina: 284Voor 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).



 VW-1022-f-12-2-o 4 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Postmarkt in beweging 
In een land was tot voor kort de bezorging van briefpost in handen van één 
bedrijf (bedrijf a). De meest recente prijs waartegen dit bedrijf de briefpost 
bezorgde, was € 0,35 per brief. Onlangs kwam er in dit land een tweede bedrijf 
(bedrijf b) voor de bezorging van briefpost bij.  
 
Marktanalist Postma bestudeert het marktgedrag van beide bedrijven en heeft 
daartoe het onderstaande model ontwikkeld. 
 
model: afzet en totale kosten bedrijf a en bedrijf b 
 
(1) Qa  10Pa  5Pb  8 

(2) Qb  6Pa  5Pb  2 

(3) TKa  0,10Qa  1,00 

(4) TKb  0,25Qb  0,33 

Qa  afzet bedrijf a in miljarden brieven 

Qb  afzet bedrijf b in miljarden brieven  

Pa  bezorgprijs bedrijf a in euro’s per brief  

Pb  bezorgprijs bedrijf b in euro’s per brief 

TKa  totale kosten bedrijf a in miljarden euro’s 

TKb  totale kosten bedrijf b in miljarden euro’s 

 
Op basis van dit model heeft Postma voor deze bedrijven de onderstaande 
pay-offmatrix van de totale winsten in miljoenen euro’s samengesteld voor 
verschillende combinaties van bezorgprijzen.  
 
pay-offmatrix totale winst bij uiteenlopende bezorgprijzen 
 

 bezorgprijs bedrijf b (Pb) 
0,30 0,35 0,40 

bezorgprijs 
bedrijf a 

(Pa) 

0,30 300 ; 220 350 ; 130 400 ;   60 

0,35 500 ; 190 560 ; 100 630 ;   30 

0,40 650 ; 160 800 ;   70 950 ; 120 

 
2p 7 Laat zien hoe de totale winst van bedrijf a van 400 miljoen euro berekend kan 

worden. 
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Postma onderzoekt het verschil in betalingsbereidheid voor postbezorging door 
bedrijf a en postbezorging door bedrijf b. Hij heeft daartoe in de onderstaande 
grafiek de vraaglijn getekend voor postbezorging door bedrijf a als bedrijf b voor 
postbezorging € 0,35 per brief zou vragen.         
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prijs
(€)

hoeveelheid (x 1 miljard)

vraaglijn bedrijf a bij Pb = € 0,35vraaglijn bedrijf a bij Pb = € 0,35vraaglijn bedrijf a bij Pb = € 0,35

 
 
Postma vergelijkt deze vraaglijn met de overeenkomstige vraaglijn voor bedrijf b 
en concludeert dat de betalingsbereidheid voor postbezorging door bedrijf a 
groter is dan de betalingsbereidheid voor postbezorging door bedrijf b. 

2p 8 Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage de vraaglijn voor postbezorging door 
bedrijf b als bedrijf a voor postbezorging € 0,35 per brief zou vragen. 
 
Het verschil in betalingsbereidheid wijst volgens Postma op een verschil in 
naamsbekendheid.  

2p 9 Leg uit dat in de gegeven situatie een verschil in naamsbekendheid kan leiden 
tot een verschil in betalingsbereidheid. 
 
De pay-offmatrix heeft in geval van winstmaximalisatie een Nash-evenwicht. 
Bedrijf a zou op basis van de gegeven pay-offmatrix, volgens Postma, echter 
voor een andere strategie kunnen kiezen. 
 

2p 10 Welk Nash-evenwicht heeft de pay-offmatrix in geval van winstmaximalisatie? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 11 Welke andere strategie zou bedrijf a op basis van de gegeven context en 
pay-offmatrix kunnen kiezen? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Vrijheid blijheid? 
Wereldwijd belanden economieën in een recessie: de productie neemt af en de 
werkloosheid neemt toe. Ook de economie van het denkbeeldige land Ferronia 
krijgt daarmee te maken. 
Er wordt door diverse partijen druk op de regering van Ferronia uitgeoefend om 
met invoerbelemmeringen de binnenlandse bedrijven te beschermen tegen 
buitenlandse concurrentie. Zo pleit de rundvleessector van Ferronia voor een 
belasting op ingevoerd rundvlees (invoerheffing) met als argument dat daardoor 
de werkloosheid in de rundvleessector in Ferronia zal afnemen. 
Volgens een econoom is dat een slecht voorstel. Om zijn visie toe te lichten 
schrijft hij een artikel (zie samenvatting) waarin hij op basis van een model de 
effecten van het voorstel van de rundvleessector op de Ferroniaanse welvaart 
analyseert (zie figuur waarin de letters A tot en met G vlakken weergeven). 
De econoom stelt dat de rundvleessector van Ferronia op lange termijn
gebaat is bij internationale handel zonder handelsbelemmeringen 
(vrijhandel), zeker als daartoe samenwerking binnen de 
World Trade Organisation (WTO) wordt gezocht. Om de internationale 
concurrentie met succes het hoofd te kunnen bieden, moet volgens de econoom 
de rundvleessector van Ferronia wel gaan innoveren. Deze stelling baseert hij 
onder andere op enkele onderzoeksgegevens van de rundvleessector in 
Ferronia en de concurrerende landen (zie tabel). 
 

2p 12 Leg met behulp van in de figuur vermelde hoeveelheden uit dat de invoerheffing 
leidt tot een afname van de werkloosheid in de rundvleessector van Ferronia.  
 

1p 13 Noem de vlakken uit de figuur die het door de econoom bedoelde verlies van 
maatschappelijke welvaart in Ferronia weergeven. 
 

2p 14 Leg uit hoe het wereldwijd instellen van invoerbelemmeringen om binnenlandse 
bedrijven te beschermen kan leiden tot verergering van de recessie. 
 

2p 15 Geef een verklaring voor de verwachting van de econoom met betrekking tot de 
stabiliteit van de door hem bedoelde (vrijhandels)overeenkomst. 
 

4p 16 Onderbouw met behulp van de tabel de stelling van de econoom dat de 
rundvleessector in Ferronia moet innoveren. Betrek daarbij de gegevens 1 tot en 
met 4 uit de tabel. Gebruik voor de onderbouwing ongeveer 100 woorden.  
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samenvatting artikel 
 De invoerheffing kan op korte termijn leiden tot minder werkloosheid in de 

rundvleessector van Ferronia.  
 Uit de figuur blijkt echter dat, uitgaande van het surplus, de invoerheffing 

leidt tot een verlies van maatschappelijke welvaart in Ferronia. 
 De regering van Ferronia moet binnen de WTO pleiten voor een 

overeenkomst om alle handelsbelemmeringen af te schaffen. Dat is een 
effectieve manier om de wereldwijde recessie te bestrijden. Zo’n 
overeenkomst zal stabiel blijken te zijn, omdat onderhandelingen binnen de 
WTO het karakter van een herhaald spel hebben. 

 De rundvleessector heeft uiteraard last van de recessie maar kampt toch 
vooral met een structureel probleem. Uit de tabel blijkt dat de sector moet 
innoveren om op langere termijn tot een hogere productie te komen. De 
invoerheffing is contraproductief, omdat deze de noodzaak tot innovatie 
kleiner maakt zodat het echte probleem dus niet wordt opgelost. 

 
 
figuur rundvleesmarkt Ferronia        
 
prijs
(P)

aanbod van in Ferronia
geproduceerd rundvlees

prijs na invoerheffing

wereldmarktprijs

invoerheffing

vraag naar rundvlees
in Ferronia

hoeveelheid (Q)
Q1 Q2 Q3 Q4

AA B

C D E F

G

 
 
tabel 
 
gegevens rundvleessector  
(gemiddelde procentuele verandering in de onderzoeksperiode) 

 Ferronia concurrerende landen 

1 loonsom per arbeidsjaar  2,5 2,75 

2 productie  4,2 1,1 

3 arbeidsproductiviteit  0,75 2,25 

4 prijsconcurrentiepositie*)  1,6 n.v.t. 

*) procentuele prijsontwikkeling buitenlands geproduceerd rundvlees min  

 procentuele prijsontwikkeling binnenlands geproduceerd rundvlees
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Opgave 4 
 
Spitsvondig tarief? 
Het bestuur van een grote stad heeft maatregelen genomen om het autoverkeer 
in de stad tegen te gaan (verder ‘parkeerbeleid’ genoemd). Het gaat om hoge 
parkeertarieven in de stad en gratis parkeren aan de rand van de stad. Het 
stadsbestuur heeft bij de invoering van dit parkeerbeleid goed openbaar vervoer 
in de stad toegezegd. 
 
Busvervoer is de enige vorm van openbaar vervoer in deze stad en 
busonderneming Viavia heeft het alleenrecht om dat te verzorgen. Viavia is een 
particuliere onderneming gericht op winst. Het stadsbestuur heeft echter 
bepaald dat voor tariefwijzigingen goedkeuring van het stadsbestuur nodig is.  
 
Viavia stelt dat door het parkeerbeleid de vervoerscapaciteit van het bedrijf 
tijdens de spits, van 07.00 uur tot 11.00 uur, overbezet is. Het woon-
werkverkeer en het zakelijk handelsverkeer leggen dan zo’n zware druk op de 
vervoerscapaciteit, dat goed openbaar vervoer niet te realiseren is. Tijdens de 
rest van de dag (het dal) is de bezettingsgraad van de vervoerscapaciteit laag.  
 
Viavia hanteerde altijd een uniform bustarief voor reizen in de spits en in het dal, 
maar stelt het stadsbestuur nu voor in de spits het tarief met 16% te verhogen 
en in het dal het tarief met 14% te verlagen (verder ‘tariefbeleid’ genoemd). 
Viavia verwacht dat door het tariefbeleid:  
 het aantal reizigerskilometers (door alle busreizigers samen met de bus 

gereden kilometers) zal stijgen; 
 die reizigerskilometers (rkm) procentueel gelijkmatiger tussen spits en dal 

zullen worden verdeeld.  
Deze verwachting is gebaseerd op een onderzoek naar de effecten van het 
parkeerbeleid en het tariefbeleid op de markt voor openbaar vervoer in de stad. 
De tabellen 1 en 2 komen uit het onderzoeksrapport.  
 
Stadsbestuurder A is kritisch over het tariefbeleid: “Verlaging van het tarief in 
het dal juich ik toe, maar ik maak bezwaar tegen verhoging van het tarief in de 
spits. Viavia wil volgens mij met de verhoging van het tarief in de spits haar 
winstgevendheid vergroten ten koste van de reizigers in de spits. Dat vind ik 
misbruik maken van ons succesvolle parkeerbeleid.”  
 
In een reactie op stadsbestuurder A zegt een woordvoerder van Viavia: “Als 
alleen het tarief in het dal wordt verlaagd, zal de totale omzet dalen zodat de 
verhoging van het tarief in de spits nodig is om de omzet en daarmee de winst 
van Viavia op peil te houden.” 
 
Het stadsbestuur besluit niet akkoord te gaan met het tariefbeleid van Viavia en 
wil dat het bestaande uniforme tarief gehandhaafd blijft. 
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tabel 1 reizigerskilometers (met parkeerbeleid en uniform bustarief) 
 spits dal 
verdeling rkm over spits en dal 2,75 miljard (55%) 2,25 miljard (45%) 

prijselasticiteit rkm in spits en dal 0,30 0,60 
 
tabel 2 kruisprijselasticiteit 
 vraag goed Y kruisprijselasticiteit 
  zonder parkeerbeleid met parkeerbeleid 

spitstarief autokilometers 0,20 0,05 

daltarief autokilometers 0,24 0,06 

spitstarief rkm bus dal 0,40 0,28 

daltarief rkm bus spits 0,20 0,20 

De kruisprijselasticiteit is de procentuele verandering van de vraag naar goed Y bij een 

prijsverandering van goed X met 1%. Als bijvoorbeeld het spitstarief met 1% stijgt, stijgt het aantal 

autokilometers zonder parkeerbeleid met 0,20% en met parkeerbeleid met 0,05%. 
 

2p 17 Geef aan de hand van tabel 2 een verklaring voor de suggestie van 
stadsbestuurder A dat Viavia door het ingevoerd parkeerbeleid met een hoger 
spitstarief haar winst kan vergroten. 
 
Volgens het onderzoeksrapport neemt het aantal rkm in de spits door invoering 
van het tariefbeleid af van 2,75 miljard naar 2,54 miljard. 

3p 18 Bereken de toename van het aantal rkm in het dal door invoering van het 
tariefbeleid. Bereken daartoe: 
 op basis van tabel 1 de procentuele toename van het aantal rkm in het dal 

door invoering van het daltarief (in één decimaal); 
 op basis van tabel 2 de procentuele toename van het aantal rkm in het dal 

door invoering van het spitstarief (in één decimaal); 
 het nieuwe aantal rkm in het dal (in twee decimalen). 
 
Opmerking 
Als je vraag 18 niet kunt beantwoorden, stel het aantal rkm dan op 2,56 miljard.  
 

2p 19 Laat met een berekening zien dat beide verwachtingen van Viavia door het 
tariefbeleid uitkomen.  
 

2p 20 Leg uit dat de totale omzet van Viavia zal afnemen als alleen in het dal het tarief 
zou worden verlaagd. Gebruik daarbij tabel 1 en tabel 2.  
 
De directie van Viavia vraagt zich af of het afwijzend besluit van het 
stadsbestuur houdbaar is. De directie betrekt in haar overweging: 
 de betalingsbereidheid van busreizigers; 
 de kwaliteit van het busvervoer; 
 de toezegging van het stadsbestuur te zorgen voor goed openbaar vervoer. 
De directie concludeert dat het stadsbestuur door busreizigers en ondernemers in 
de stad onder druk zal worden gezet akkoord te gaan met het tariefbeleid. 

4p 21 Onderbouw die conclusie. Betrek daarbij zowel de busreizigers als de 
ondernemers in de stad. De onderbouwing moet passen in de gegeven context. 
Gebruik ongeveer 150 woorden.  
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Opgave 5 
 
Doen we het of doen we het niet? 
Aisha en Henk, nu beiden 25 jaar, overwegen samen een kledingzaak te 
beginnen. Aisha heeft zich een beeld gevormd van de manier waarop hun 
financiële positie zich in dat geval in de toekomst zou kunnen ontwikkelen (zie 
figuur). Daarbij is ze onder andere van de volgende veronderstellingen 
uitgegaan: 
 De kledingzaak wordt gedreven als vennootschap onder firma. 
 Aisha en Henk beschouwen tot hun 65ste uitsluitend de winst van de 

kledingzaak (totale omzet minus totale kosten) als hun inkomen. 
 Een deel van dat inkomen wordt gebruikt voor privé-uitgaven. Een ander 

deel wordt in de kledingzaak geïnvesteerd. Wat overblijft zetten Aisha en 
Henk op een spaarrekening met een vast rentepercentage. De rente wordt 
niet als inkomen beschouwd en blijft op de spaarrekening staan. 

 Het vermogen van Aisha en Henk bestaat uit de verkoopwaarde van de 
kledingzaak en het tegoed op de spaarrekening.  

 Beiden worden 85 jaar oud. 
 Op hun 65ste stoppen ze met werken en verkopen ze de kledingzaak. De 

opbrengst zetten ze op hun spaarrekening. Zij nemen daarna jaarlijks een 
vast bedrag van die spaarrekening op. 

 Zij krijgen vanaf hun 65ste verjaardag een AOW-uitkering waarvan de 
hoogte overeenkomt met het sociale minimum. 

 Er is geen inflatie. 
 
figuur ontwikkeling financiële positie Aisha en Henk 
 (inkomen per jaar, vermogen per einde jaar)        

 

inkomen
(€)

inkomen
(linkeras)
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Henk bekijkt de figuur en zegt tegen Aisha: “Als ons vermogen stijgt, zijn onze 
privé-uitgaven lager dan ons inkomen”. 

2p 22 Leg uit dat Henk zich vergist. Gebruik hierbij twee argumenten. 
 
Aisha beseft dat zij en Henk vermogensrisico lopen als hun kledingzaak failliet 
gaat. Zij denkt dat ze dit risico kunnen beperken door een andere 
ondernemingsvorm te kiezen. 

2p 23 Noem een ondernemingsvorm waarmee ze het vermogensrisico kunnen 
beperken. Licht het antwoord toe. 
 
De lijn van het vermogen na hun 65ste daalt voortdurend. 

2p 24 Leg uit waarom het vermogen na hun 65ste voortdurend sneller daalt. 
 
Aisha wil kijken wat het gevolg is voor hun financiële positie als er wel inflatie 
zou zijn. Ze veronderstelt dat vanaf hun 25ste de inflatie elk jaar 1% is. Om dan 
de koopkracht van hun vermogen op hun 65ste gelijk te laten zijn aan de 
koopkracht van hun vermogen zonder inflatie, zou er extra gespaard moeten zijn 
(het vermogenstekort).  

2p 25 Bereken het vermogenstekort als gevolg van de veronderstelde inflatie. 
 
Aisha denkt dat zij en Henk bij inflatie extra kunnen sparen zonder dat ze op hun 
consumptie moeten bezuinigen. Maar Henk zegt dat dit niet zeker is. 

2p 26 Leg uit waarom dit niet zeker is. Betrek in het antwoord de omzet, de 
bedrijfskosten en de privé-uitgaven. 
 
Henk zegt dat ze wellicht beter geen eigen kledingzaak kunnen beginnen maar 
als werknemers in dienst moeten treden van een kledingbedrijf. Aisha vergelijkt 
daarop de risico’s van een eigen kledingzaak met de risico’s als werknemer met 
verplichte deelname aan een pensioenfonds. Ze kijkt daarbij naar twee risico’s: 
 het risico dat ze langer leven dan 85 jaar; 
 het risico dat door conjunctuurbewegingen hun inkomen kan wisselen. 

2p 27 Beschrijf de vergelijking die Aisha in de gegeven context zou kunnen maken.  
 
 

einde  
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Examen VWO 

2011 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 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 20 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Afscheid van ontslagbescherming? 
In een Europees land genieten werknemers een hoge mate van 
ontslagbescherming. Een politieke partij vindt de ontslagprocedure langdurig, 
ingewikkeld en duur en stelt de ontslagbescherming ter discussie.  
Ook de minister van Sociale Zaken wil de ontslagbescherming verminderen en 
stelt hierbij dat als werkgevers makkelijker werknemers kunnen ontslaan, de 
werkgelegenheid uiteindelijk zal kunnen toenemen. 
 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het verminderen 
van de ontslagbescherming. Uit dit onderzoek komen twee gevolgen naar voren. 
− de duur van de werkloosheid neemt af maar de kwalitatieve structurele 

werkloosheid neemt toe 
− de inkomensverdeling zal veranderen 
 
Uit dit onderzoek komt figuur 1. 
 
figuur 1         
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2p 1 Leg de stelling van de minister uit. 
 

2p 2 Leg uit dat de duur van de werkloosheid af kan nemen als gevolg van het 
verminderen van de ontslagbescherming. 
 

2p 3 Leg uit dat, als gevolg van het verminderen van de ontslagbescherming, de 
kwalitatieve structurele werkloosheid kan toenemen. 
 
In figuur 2 van deze opgave is een aantal lorenzcurven getekend. Lijn 1 geeft de 
primaire inkomensverdeling weer zoals die geldt bij de huidige 
ontslagbescherming in het genoemde Europese land. 
 
figuur 2        
 
primaire inkomensverdelingen 
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2p 4 Zal lijn 2 of lijn 3 uit figuur 2 de nieuwe primaire inkomensverdeling weergeven 
indien het voornemen van de minister wordt uitgevoerd? Leg de keuze uit met 
behulp van figuur 1. 
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Opgave 2 
 
Cash & Carry 
Internationaal opererende beleggers kunnen gebruikmaken van renteverschillen 
tussen landen. Ze lenen tegen een lage rente in het ene land en beleggen tegen 
een hogere rente in een ander land. Dergelijke transacties noemt men carry 
trade. 
In 2007 deed deze carry trade zich voor tussen Japan en Nieuw-Zeeland. 
Beleggers leenden in Japan tegen een rente van 0,6% per jaar en belegden dit 
geld in Nieuw-Zeeland tegen een rente van 6,6% per jaar. 
 
In onderstaande figuur is de koersontwikkeling van de euro in Japanse yen 
(JPY) (linkeras) en in de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) (rechteras) 
weergegeven voor de periode 1-3 tot 1-11 in 2007. 
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2p 5 Is de concurrentiepositie van Japanse exporteurs ten opzichte van exporteurs uit 
eurolanden in de periode 1-3 tot 1-6 verbeterd of verslechterd? Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 6 Leg uit welk valutarisico er voor een internationale belegger verbonden is aan 
de carry trade tussen Japan en Nieuw-Zeeland. 
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Eind juli 2007 raakten de internationale financiële markten in een crisis en 
internationale beleggers zagen zich genoodzaakt hun in Japan afgesloten 
leningen terug te betalen. 
De Europese bankpresident Trichet had al begin 2007 de internationale 
beleggers gewaarschuwd voor de risico’s van carry trade. 
Een internationale belegger negeert deze waarschuwing en leent op 1-6 in 
Japan 16.280 miljoen JPY voor een periode van 4 maanden. Hij wisselt deze 
JPY om in NZD tegen een koers van 1 NZD = 88 JPY en zet dit bedrag op een 
spaarrekening in Nieuw-Zeeland met een looptijd van 4 maanden.  
 
De rentebetaling in Japan en Nieuw-Zeeland vindt plaats aan het einde van de 
4 maanden. 
 

1p 7 Bepaal met behulp van de figuur de koers van 1 NZD in JPY op 1-10. 
 

3p 8 Bereken het verlies van de genoemde belegger in NZD. 
 
Uit de figuur blijkt dat het koersverschil tussen de euro in JPY en de euro in NZD 
in de periode 1-8 tot 15-9 kleiner wordt. Dit wijst er op dat de internationale 
beleggers hun tegoeden in Nieuw Zeeland hebben gebruikt om hun in Japan 
afgesloten leningen terug te betalen. 
 

2p 9 Leg dit uit. 
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Opgave 3 
 
Regie over de luchthaven 
Luchthaven Aero is een knooppunt in een wereldomspannend net van 
verbindingen. Tot nu toe is de overheid eigenaar van Aero en regelt, met behulp 
van een vergunningenstelsel, de start- en landingsrechten van luchtvaart-
maatschappijen. 
De directie van Aero komt met het voorstel de luchthaven te privatiseren. 
De minster van Transport, die verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien 
van Aero, schakelt een economisch adviesbureau in om hem in een rapport de 
voor- en nadelen van privatisering te schetsen. 
Verdere informatie over Aero: 
 

− Aero is de enige luchthaven in dit land en is gelegen in een dichtbevolkte regio. In 
deze regio zijn veel multinationale ondernemingen gevestigd die werkzaam zijn in 
de tertiaire sector.  

− Aero is een winstgevend bedrijf. 
− Binnen een straal van 400 kilometer liggen drie buitenlandse luchthavens met een 

vergelijkbaar net van verbindingen. 
− Op het terrein van de luchthaven zijn winkels, kantoren en toeleveranciers 

gevestigd. De benodigde ruimte / grond wordt van Aero gehuurd / gepacht. 
− Aero is de grootste werkgever van de regio en heeft moeite hooggeschoold 

personeel te vinden. 
− Vliegdiensten van en naar Aero worden verzorgd door twee soorten 

luchtvaartmaatschappijen. Naast de gevestigde, grote maatschappijen is er een 
aantal prijsvechters. Deze kleine maatschappijen beconcurreren de grote 
maatschappijen op korte vluchten (tot 700 kilometer). 

− Start- en landingsrechten worden nu nog afgegeven door de overheid. Als Aero 
geprivatiseerd wordt, zal het verkrijgen van deze rechten via een veiling verlopen, 
die om de vijf jaar gehouden wordt. 

− In dit land is sprake van het begin van een economische neergang. 
 

8p 10 Schrijf een betoog over handhaving van Aero als staatsbedrijf of over de 
privatisering van Aero. 
In het betoog moeten de volgende onderdelen aan de orde komen. 
 
a Beschrijf het belang van Aero voor de internationale concurrentiepositie van 

bedrijven in dit land. 
b Kies daarna of je voor handhaving van Aero als staatsbedrijf of voor 

privatisering van Aero bent en beargumenteer deze keuze op basis van drie 
voordelen die de keuze biedt. 
Maak bij elk voordeel gebruik van de over Aero verstrekte informatie. 

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Kerngezond  
In Nederland groeit het bruto binnenlands product (bbp) in de jaren 2007 en 
2008 met 3,5% per jaar, ruim boven de trend van 2%. De overheid weet, mede 
dankzij deze conjuncturele ontwikkeling, haar financieringssaldo te verbeteren. 
 
Een econoom, die de ontwikkeling van de overheidsfinanciën onderzoekt, merkt 
op:  
1 De staatsschuldquote is in 2007, ondanks een financieringstekort in 2007, 

gedaald. 
2 Bij ongewijzigd belastingbeleid zal de belastingdruk toenemen in een 

periode van hoogconjunctuur.  
 
De volgende tabel komt uit dit onderzoek. 
 

 
1p 11 Noem een voorbeeld van een begrotingspost die onder de ‘overige inkomsten’ 

valt. 
 

2p 12 Toon met een berekening aan dat in 2007 de staatsschuldquote 47,5% 
bedraagt. 
 

2p 13 Geef de verklaring voor de daling van de staatsschuldquote in 2007. 
 

2p 14 Leg opmerking 2 van de econoom uit. 
 

 2007 2008 2009 2010
uitgaven (exclusief aflossing staatschuld) (in mld euro) 212,3 219,7 231,4
belastingen en sociale premies (in mld euro) 207,7 222,4 233,8
overige inkomsten (in mld euro) 2,2 0,3 1,5

financieringssaldo (in mld euro) −2,4 3,0 3,9
financieringssaldo (in % bbp) −0,44 0,53 0,66
staatsschuld per 31 december (in mld euro)  249,8 245,9

staatsschuldquote (in % bbp) 47,5  44,13 41,61
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Opgave 5 
 
Zoeken naar evenwicht  
 
Het gaat niet goed met de economie van Storland. De bezettingsgraad van de 
productiecapaciteit is gedaald tot 90% en de werkloosheid is gestegen. 
De overheid heeft een adviesbureau onderzoek laten doen naar een drietal 
maatregelen om de werkloosheid te bestrijden. Hierbij is gebruikgemaakt van 
het onderstaande vraagmodel van de economie van Storland. 
 

C = 0,8(Y − B) + 12 C = particuliere consumptie 
B = 0,2Y − 5 Y = nationaal inkomen 
I = 29,2 B = belastingontvangsten 
O = 52 I = particuliere investeringen 
E = −0,3G + 180 O = overheidsbestedingen 

G = Y
Y*

 × 100 E = export lopende rekening 

M = 0,5Y + 18 G = bezettingsgraad van de productiecapaciteit in % 
EV = C + I + O + E − M Y* = nationaal inkomen bij volledig capaciteitsgebruik 
Y = EV M = import lopende rekening 
Y = W EV = effectieve vraag 
 W = nationaal product 
    
Y* = Aa × apt Aa = autonoom arbeidsaanbod in miljoenen personen 
apt = 75 ap

t 
= arbeidsproductiviteit per persoon in duizenden 

geldeenheden 

Av = Y
apt

 Av = arbeidsvraag in miljoenen personen 

Aa = 4 Aa = arbeidsaanbod in miljoenen personen 
U = Aa − Av U = werkloosheid in miljoenen personen 
− Alle grootheden luiden, tenzij anders aangegeven, in miljarden geldeenheden.

− De multiplier van de autonome overheidsbestedingen bedraagt 100
96

. 

− De multiplier van de autonome belastingen bedraagt 5
6

− . 

− In de uitgangssituatie is sprake van evenwicht op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. 

 
De onderzochte maatregelen om de werkloosheid te bestrijden zijn: 
1 verhoging van de autonome overheidsbestedingen met 6 mld. 
2 verlaging van de autonome belasting met 6 mld. 
3 verkorting van de werkweek met volledige herbezetting van de vrijgekomen 

uren door werklozen. 
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De minister van Financiën is voorstander van maatregel 1, omdat deze 
maatregel een inverdieneffect van 1,25 mld oplevert, hetgeen hoger is dan het 
inverdieneffect van maatregel 2. 
De minister van Arbeid is voorstander van maatregel 3.  
De minister van Financiën heeft kritiek op de mogelijke keuze voor maatregel 3.  
 
Het multipliereffect van de verhoging van de autonome overheidsbestedingen is 
groter dan dat van de verlaging van de autonome belastingen. 
 

2p 15 Verklaar dit met behulp van de vergelijkingen van het model. 
 

3p 16 Bereken met hoeveel procent de werkloosheid daalt bij het uitvoeren van 
maatregel 1. 
 

2p 17 Laat met een berekening zien dat het inverdieneffect van maatregel 2 lager is 
dan dat van maatregel 1. 
 
De minister van Financiën stelt dat, gelet op het model, het 
werkgelegenheidseffect van deze maatregel tegenvalt, doordat als gevolg van 
deze maatregel de arbeidsproductiviteit daalt.  
 

2p 18 Leg uit dat het werkgelegenheidseffect van maatregel 3 tegenvalt. Gebruik 
hierbij het model. 
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Opgave 6 
 

Oman twijfelt aan dollar en dinar 
Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de 
Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar later leidde dit tot afschaffing van 
de onderlinge handelsbelemmeringen. In 2003 besloten de GCC-lidstaten tot invoering 
van gemeenschappelijke tarieven op importgoederen. 
Uit een krant: Sinds 1981 hebben de GCC-lidstaten hun valuta, via een systeem met 
een spilkoers en een bandbreedte, aan de Amerikaanse dollar gekoppeld. Het doel van 
de koppeling is de invoering van een gemeenschappelijke munt in 2010; de Golf-dinar 
waarmee ook de olie betaald kan worden. Een gevolg van deze koppeling is dat bij 
depreciatie van de dollar, interventie op de valutamarkt kan leiden tot het veranderen 
van de valutareserve van de GCC-lidstaten. 
Oman twijfelt over verdere deelname, omdat dit land slechts beschikt over een kleine 
oliereserve. Oman heeft alleen belang bij een koppeling aan de dollar indien de dollar 
deprecieert en een regeringsadviseur stelt dat Oman beter af kan zien van invoering 
van de Golf-dinar. 

 
1p 19 Vormen de GCC-lidstaten, na invoering van gemeenschappelijke tarieven op 

importgoederen, een vrijhandelsgebied, een monetaire unie, een douane-unie of 
een economische unie? 
 

2p 20 Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie 
in de GCC-lidstaten kan afremmen. 
 
De dollar deprecieert in de periode vóór 2010 ten opzichte van de munten van 
de GCC-lidstaten. Dit leidt tot interventie op de valutamarkt. 
 

2p 21 Zal in dit geval de valutareserve van de GCC-lidstaten groter of kleiner worden? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 22 Leg uit hoe een koppeling van de munteenheid van Oman aan de dollar, bij een 
depreciërende dollar, de export van Oman naar niet-dollarlanden bevordert. 
 
 

Opgave 7 
 
Gevarieerd bezuinigen  
In een land is de oudedagsvoorziening, die geldt vanaf 65-jarige leeftijd, 
opgebouwd uit drie onderdelen. 
− De basisregeling (BR). Dit is een volksverzekering die via het omslagstelsel 

gefinancierd wordt. De BR-uitkering is een voor iedereen gelijk bedrag en is 
welvaartsvast. 

− De collectieve pensioenregeling (CPR). Deze geldt verplicht voor alle 
werknemers en wordt gefinancierd via het kapitaaldekkingsstelsel.  

− De individuele pensioenregeling (IPR). Hierbij regelen de burgers een deel 
van hun oudedagsvoorziening via een particuliere verzekerings-
maatschappij. 
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Een onderzoeksbureau voorziet dat na 2015, als gevolg van de toenemende 
vergrijzing, de uitgaven voor de BR niet meer gedekt kunnen worden. 
Het onderzoeksbureau heeft drie varianten om de uitgaven te beperken 
onderzocht: 
1 de BR-uitkering waardevast maken in plaats van welvaartsvast; 
2 de leeftijd waarop de BR ingaat vanaf 2015 elk jaar met twee maanden 

verhogen tot 70 jaar; 
3 de BR-uitkering geleidelijk inkomensafhankelijk maken zodat in 2030 slechts 

30% van de 65-plussers nog een BR-uitkering ontvangt.  
 
In de onderstaande tabel wordt een situatie van ongewijzigd beleid vergeleken 
met een situatie van gewijzigd beleid met daarbij het effect van de drie 
varianten. 
 
 2015 2020 2025 2030 
ongewijzigd beleid     
premie-inkomsten in % van het bbp1) 6 6 6 6 
BR-uitgaven in % van het bbp 6 12 13 12 
gewijzigd beleid     
variant 1  −2 −3 −3 
variant 2  −6 −6 −6 
variant 3  −4 −8 −8 
1) bruto binnenlands product 
Toelichting bij de varianten: 
Als variant 1 wordt uitgevoerd, zullen de BR-uitgaven in % van het bbp in 2020 
2 procentpunt lager uitvallen dan bij ongewijzigd beleid. De andere waardes 
dienen op dezelfde manier gelezen te worden. 

 
2p 23 Leg uit dat, indien variant 1 wordt uitgevoerd, het verschil tussen de 

looninkomens en BR-uitkeringen groter kan worden. 
 

2p 24 Bereken hoeveel procent op de BR-uitgaven in 2020 bespaard kan worden bij 
het uitvoeren van variant 3 ten opzichte van ongewijzigd beleid. 
 

2p 25 Leg met behulp van de tabel uit dat door het uitvoeren van variant 3 in de 
periode 2025 tot en met 2030 de premiedruk verlaagd kan worden. 
 

2p 26 Leg uit waarom in dit land de financiering van de CPR niet bemoeilijkt wordt 
door de vergrijzing. 
 
Een van de onderzoekers merkt op: ”Door fors op de BR-uitgaven te bezuinigen, 
zal het profijtbeginsel een grotere rol krijgen bij de oudedagsvoorziening, 
doordat burgers hun gedrag ten aanzien van de oudedagsvoorziening wijzigen.”  
 

2p 27 Leg de opmerking van de onderzoeker uit. 
 
 

einde  VW-1022-a-11-1-o* 
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VW-1022-f-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 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 20 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Autoveiling: een goed idee? 
Henk heeft een plan gemaakt om te starten met een veilingsite waarop 
garagebedrijven tweedehands auto’s kunnen aanbieden aan consumenten. De 
veiling geschiedt bij afslag: een auto staat op de site tien dagen te koop, waarbij 
wordt begonnen met een duidelijk te hoge prijs waarna de prijs naar beneden 
wordt aangepast. Bij de website geregistreerde consumenten kunnen aangeven 
te willen kopen. Indien de veilingprijs van de auto zakt tot een vooraf bekend 
gemaakte bodemprijs, wordt de auto van de veiling teruggetrokken. Die 
bodemprijs wordt door de aanbieder van de auto vastgesteld. De aanbieder van 
de auto betaalt de veilingsite altijd 20% provisie over het verschil tussen de 
veilingprijs en de bodemprijs. 
 
Om een idee te krijgen hoe de veiling zal werken, heeft Henk een voorbeeld 
uitgewerkt waarbij hij uitgaat van een aantal veronderstellingen. 
 Consumenten nemen voordat zij deelnemen aan de veiling een beslissing 

over het bedrag dat zij maximaal bereid zijn te besteden aan de aangeboden 
auto (maximumbudget). 

 Consumenten proberen minder te besteden dan het maximumbudget, 
waarbij ze het risico nemen de auto niet te krijgen. 

 Consumenten kennen de maximumbudgetten van de andere gegadigden 
niet. 

 Consumenten hebben zich een beeld gevormd van de bedragen die in het 
verleden voor soortgelijke auto’s zijn betaald. 

 Een garagebedrijf laat een auto veilen met een bodemprijs van € 11.300.  
 Er zijn vier consumenten van wie het maximumbudget groter is dan de 

bodemprijs:  

consument maximumbudget

A € 15.100 

B € 11.900 

C € 13.200 

D € 14.200 

 
Het is Henks bedoeling om de site tot een succes te maken en vervolgens te 
verkopen. Zijn vriendin Aisha betwijfelt of de veiling kan rekenen op voldoende 
belangstelling van consumenten en aanbieders. Zij geeft Henk een 
waarschuwing en een advies. 
 Er is sprake van asymmetrische informatie. 
 Wellicht is veilen per opbod beter dan veilen bij afslag. Bij veilen per opbod 

staat de auto ook tien dagen te koop, om te beginnen tegen de bodemprijs. 
Consumenten kunnen, in stappen van € 50, een hoger bod uitbrengen. Dit 
bod wordt op de site vermeld waarna andere gegadigden weer hoger kunnen 
bieden. Na tien dagen gaat de auto naar de hoogste bieder. 
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2p 1 Leg uit dat asymmetrische informatie het succes van de site kan bedreigen. 
 

1p 2 Noem één manier waarop Henk de asymmetrie van de informatie zou kunnen 
verminderen. 
 

2p 3 Leg uit dat niet met zekerheid te bepalen is welke veilingprijs in het voorbeeld 
van Henk tot stand zal komen. 
 
Henk wil kijken wat het veilen per opbod zou betekenen voor zijn 
provisieopbrengst. Hij gaat daarbij uit van het gegeven voorbeeld. 

2p 4 Bereken de provisieopbrengst als de desbetreffende auto per opbod geveild zou 
worden. Licht de berekening toe. 
 
Henk overweegt om de regels voor zijn provisie te veranderen; de aanbieders 
betalen 10% over het verschil tussen de veilingprijs en de bodemprijs met een 
minimum van € 200. Dat minimumbedrag moeten de aanbieders voorafgaand 
aan de veiling altijd betalen. 

4p 5 Beschrijf dat deze verandering van de provisieregels kan leiden tot: 
 een hogere provisieopbrengst van de veilingsite maar ook tot 
 een lagere provisieopbrengst van de veilingsite.  
Betrek in beide gevallen in de beschrijving de hoogte van de bodemprijzen en 
de belangstelling van consumenten. Gebruik ongeveer 160 woorden. 
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Opgave 2  

 
De grote recessie 
In maart 2009 voorspelt een economisch onderzoeksbureau dat in 2009 de 
productie in Nederland 3,5% lager zal uitkomen dan in 2008. De recessie is een 
feit. Als belangrijkste oorzaak van de recessie ziet het onderzoeksbureau de 
inzakkende wereldconjunctuur, hetgeen onder andere zijn weerslag heeft op de 
particuliere consumptie in Nederland. 
 
In de onderstaande tabel staan enkele macro-economische cijfers over 2008 en 
de door het onderzoeksbureau voorspelde cijfers voor 2009. 
 

 
Tegen deze achtergrond ontstaat er een discussie over de vraag of de overheid 
over moet gaan tot anticyclisch begrotingsbeleid. 
 
Econoom A vindt van niet en stelt dat de overheid helemaal geen anticyclisch 
begrotingsbeleid hoeft te voeren, aangezien de overheidsbegroting werkt als 
een ingebouwde conjunctuurstabilisator. 
 
Econoom B stelt dat anticyclisch begrotingsbeleid alleen noodzakelijk is als er 
sprake is van deflatieverwachtingen, aangezien die de recessie zouden kunnen 
versterken, maar van deflatie is volgens hem nog geen sprake. 
 
Econoom C wijst anticyclisch begrotingsbeleid van de hand, aangezien dat 
volgens hem in de Nederlandse situatie niet effectief is. Hij doelt daarbij op het 
open karakter van de Nederlandse economie. 
 
 

 2008 

gerealiseerd 

2009 

voorspelling 

bestedingen ( € mld)  

particuliere consumptie  275,0 270,4 

particuliere investeringen 103,6 96,6 

overheidsbestedingen 167,7 179,0 

uitvoer 456,6 383,9 

invoer  408,9 353,6 

productie   

totale productie ( € mld) 594,0 576,3 

reële verandering totale productie (% t.o.v. het voorafgaande jaar)  3,5 

overheidsfinanciën  

overheidssaldo in % van de totale productie  2,8 
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2p 6 Geef een verklaring voor het verband tussen de inzakkende wereldconjunctuur 
en de ontwikkeling van de particuliere consumptie in Nederland in 2009. 
 

3p 7 Leg uit dat de overheidsbegroting bij een recessie kan werken als een 
ingebouwde conjunctuurstabilisator. 
 

2p 8 Leg uit dat deflatieverwachtingen een recessie kunnen versterken. 
 

2p 9 Laat met een berekening zien of er volgens het onderzoeksbureau in 2009 
sprake is van deflatie. 
 

2p 10 Beschrijf de redenering van econoom C. Betrek daarbij zowel de uitvoer als de 
invoer.  
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Opgave 3 

 
Vrije huren? 
In een land is er een tekort aan huurwoningen. Om de huurquote (huur in 
procenten van het inkomen) voor mensen met lage inkomens aanvaardbaar te 
houden, reguleert de overheid in dit land de markt voor huurwoningen. Daartoe 
zijn de onderstaande maatregelen genomen: 
 alle huurwoningen worden verhuurd door niet-commerciële instellingen; 
 de overheid stelt de maximumhuur vast; 
 alle huurders ontvangen een huursubsidie in de vorm van een vast bedrag.  
 
Drie onderzoekers Jans, Vries en Timmer hebben de markt voor huurwoningen 
in dit land geanalyseerd en bespreken enkele bevindingen. 
 Jans stelt dat de overheid het tekort aan huurwoningen zelf veroorzaakt. Zij 

vindt dat de markt voor huurwoningen moet worden geliberaliseerd: de 
verhuur moet op commerciële basis plaatsvinden en de maximumhuur en de 
huursubsidie moeten worden afgeschaft. Met de onderstaande figuur brengt 
zij de gevolgen van deze liberalisering in beeld. 

 Vries zegt dat de door Jans voorgestelde liberalisering ertoe leidt dat de 
omvang van de welvaart van de huurders, gemeten als consumentensurplus, 
afneemt. Hij wil wel liberaliseren maar daarbij de huursubsidie handhaven. 

 Timmer reageert op Vries door te zeggen dat na de liberalisering de 
huursubsidie niet volledig ten goede komt aan de huurders doordat de huur 
stijgt.  

 
markt voor huurwoningen       
 

aantal huurwoningen (x 1.000)

maximumhuur voor liberalisering

aanbodlijn
voor liberalisering

aanbodlijn na liberalisering

vraaglijn met huursubsidie

vraaglijn zonder huursubsidie

40

30

20

10

0
5000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

jaarhuur
(x    1.000)
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1p 11 Geef een verklaring voor het verticale verloop van de aanbodlijn op de markt 
voor huurwoningen voor de liberalisering. 
 

2p 12 Hoe groot is bij overheidsregulering het tekort aan huurwoningen? Licht het 
antwoord toe en gebruik daarbij de gegeven cijfers. 
 

2p 13 Laat in de figuur op de bijlage met arcering de verandering van het 
consumentensurplus zien bij de door Jans voorgestelde liberalisering. Licht de 
arcering toe. 
 

2p 14 Bereken  bij liberalisering maar met behoud van huursubsidie  hoeveel 
procent van de huursubsidie volgens Timmer niet ten goede komt aan de 
huurders doordat de huur stijgt. 
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Opgave 4  

 
Toekomstmuziek? 
Agnes Allegroot is een jonge musicienne die moeilijk werk kan vinden. Agnes 
overweegt daarom een winkel in muziekinstrumenten te beginnen waarmee zij 
vooral jongeren wil bereiken. Die winkel moet in januari 2012 de deuren openen. 
In 2011 doet Agnes samen met een adviesbureau voor startende ondernemers 
een onderzoek naar de kansen van zo’n winkel. Dat levert de onderstaande 
gegevens op. De gegevens over de jaren na 2010 zijn schattingen.  
 
 conjuncturele situatie 

In 2009 was er sprake van laagconjunctuur en in 2010 toonde de 
conjunctuur tekenen van herstel. Sommige deskundigen verwachten dat het 
herstel in 2011 doorzet en dat de economie ook na 2012 zal blijven groeien. 
Andere deskundigen zijn minder optimistisch en verwachten dat de groei van 
de economie na 2012 weer zal inzakken. 

 
 landelijke ontwikkeling omzet en prijzen van winkels in muziekinstrumenten 
 

jaar omzet alle winkels 
(index: 2009  100) 

gemiddelde prijs muziekinstrumenten 
(index: 2009  100) 

2009 100,0 100,0 

2010 90,0 101,8 

2011 85,2 103,6 

2012 83,9 106,4 

 
 winkels in muziekinstrumenten (landelijk) en hun bedrijfsvorm in 2012    
 

430
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400

2009 2010 2012

aantal winkels in
muziekinstrumenten
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380

2011

 
eenmanszaak

81%

bv
5%vennootschap

onder firma
14%

 
 
 informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Er zijn in dit land nog maar weinig winkels in muziekinstrumenten die gebruik 
maken van het internet. Slechts een enkele winkel heeft een verkoopsite 
waarop het aanbod van nieuwe en tweedehands instrumenten met 
bijbehorende prijs te vinden is én waarop regelmatig acties zoals 
stuntverkopen en kortingen te vinden zijn.  
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 personeel en vermogen 
Het aantrekken van personeel is in de eerste jaren onhaalbaar zodat de 
vriend van Agnes ook regelmatig in de winkel zal werken. De start van de 
winkel is alleen mogelijk als de bank daarvoor een aanzienlijke lening wil 
verstrekken. 

 
 afzet, kosten, opbrengsten 

Agnes heeft onderstaande grafiek gemaakt van de totale kosten, de totale 
opbrengsten en de verwachte afzet voor het startjaar 2012.       
 

opbrengsten 
kosten

afzet

opbrengsten
kosten

verwachte afzet 2012

 
 
De conjunctuur kan zich na 2012 zodanig ontwikkelen dat de kans van slagen 
van de winkel van Agnes groter wordt, maar ook zodanig dat die kans kleiner 
wordt. 

2p 15 Geef daarvoor een verklaring en gebruik daarbij de verwachte afzetontwikkeling 
in combinatie met het break-evenpunt in het startjaar. Betrek in het antwoord 
zowel de grotere kans als de kleinere kans. 
 
Agnes vraagt zich af of zij de winkel zal voeren als eenmanszaak of, samen met 
haar vriend, als vennootschap onder firma. 

2p 16 Bij welke van beide bedrijfsvormen zal de bereidheid van de bank om 
bedrijfskrediet te verstrekken het grootst zijn? Verklaar het antwoord. 
 
De verandering van de afzet in 2012 ten opzichte van 2011 van alle winkels in 
muziekinstrumenten, wordt voor 60% veroorzaakt door de prijsverandering van 
muziekinstrumenten. 

4p 17 Laat met een berekening van de prijselasticiteit zien dat de vraag naar 
muziekinstrumenten prijsinelastisch is. 
 
In een gesprek met het adviesbureau zegt Agnes dat zij zich als prijsvechter een 
plaats op de markt zal proberen te veroveren. Het adviesbureau vindt dat geen 
verstandige keuze: “Uw keuze brengt grote risico’s met zich mee en er zijn in uw 
geval betere manieren om de concurrentie aan te gaan.” 

3p 18 Beschrijf een risico dat Agnes loopt als zij kiest voor ‘prijsvechten’ en beschrijf 
een alternatieve manier om de concurrentie aan te gaan. De beschrijvingen 
moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 5 

 
VS en EU economisch tot elkaar veroordeeld 
Een journalist analyseert in een artikel de verwevenheid van de economieën van 
de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de Europese Unie (EU). Hij beschrijft 
de manier waarop een economische recessie in de VS, met de daarbij 
behorende daling van het nationale inkomen, via internationale handel kan 
leiden tot een economische recessie in de EU. 
 
In het artikel illustreert hij die verwevenheid met de onderstaande figuur. De 
pijlen geven oorzaak-gevolgrelaties weer. De coëfficiënten in de pijlen geven de 
verhouding aan tussen de verandering van de genoemde grootheden in euro’s. 
Voorbeeld: als ‘export rest van de wereld’ met € 5 miljard verandert, verandert 
‘nationaal inkomen rest van de wereld’ met € 6 miljard.        
 

import door
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nationaal
inkomen
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nationaal
inkomen
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0,20

0,80
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wereld
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In de uitgangssituatie van de analyse stelt de journalist het nationale inkomen 
van de VS (omgerekend) op € 10.000 miljard. Het nationale inkomen van de EU 
in de uitgangssituatie stelt hij op € 12.000 miljard. De journalist gaat er vanuit 
dat het nationale inkomen van de VS op zeker moment tijdens een recessie met 
4% daalt. De journalist schrijft: “Volgens dit model zal de daling van het 
nationale inkomen van de VS met 4%, leiden tot een aanzienlijk kleinere daling 
van het nationale inkomen van de EU.” 
 
De journalist krijgt de nodige reacties op het artikel. 
Een econoom schrijft dat het model onvolledig is. Het gaat volgens hem niet 
alleen om de internationale handel. Een recessie in de VS kan ook via de 
aandelenkoersen op de beurzen van de VS en de EU naar de EU overslaan. 
Een collega econoom: ook het feit dat in het model geen rekening is gehouden 
met de wisselkoers tussen dollar en euro, maakt de analyse tamelijk zwak.  
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2p 19 Leg uit hoe een verandering van de export van de EU kan leiden tot een 
verandering van het nationale inkomen van de EU die groter is dan de 
verandering van de export van de EU. 
 

2p 20 Bereken met hoeveel procent het nationale inkomen van de EU in dit model 
daalt door de gegeven daling van het nationale inkomen van de VS.  
 

2p 21 Leg uit hoe een recessie in de VS via de aandelenkoersen op de beurzen van 
de VS en de EU kan overslaan naar de EU. 
 

2p 22 Zou het effect van een recessie in de VS op het nationale inkomen van de EU 
groter of kleiner zijn als in het model rekening zou zijn gehouden met de 
verandering van de wisselkoers dollar/euro door de verandering van de import 
van de VS? Verklaar het antwoord.  
 
Tijdens een economische top van delegaties van de VS en de EU, verkennen de 
partijen de mogelijkheid om in tijden van een recessie een gezamenlijk 
anticyclisch conjunctuurbeleid te voeren. Een aanwezige analist is niet 
optimistisch. Hij stelt dat de VS en de EU in een gevangenendilemma kunnen 
belanden als zich een dergelijke situatie daadwerkelijk zou voordoen. De 
reputatie van beide partijen zal dan uitmaken of ze tot afspraken kunnen komen. 
De analist stelt dat de VS en de EU er verstandig aan zouden doen een 
strategie te voeren die tot samenwerking leidt.  
 

5p 23 Beschrijf de gedachtegang van de analist. Beschrijf hoe er in de gegeven 
situatie een gevangenendilemma kan ontstaan, vervolgens welke rol reputatie 
speelt bij het ontstaan / doorbreken van dit gevangenendilemma en tenslotte 
een strategie die tot samenwerking zou kunnen leiden. De beschrijving moet 
passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 125 woorden. 
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Opgave 6 

 
Pensioenwijzer 
In het industriële bedrijf Amocco zijn de werknemers volgens de collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) van Amocco verplicht deel te nemen aan de 
bedrijfspensioenregeling. In deze bedrijfspensioenregeling worden de 
pensioenen gefinancierd volgens het kapitaaldekkingstelsel. Figuur 1 geeft weer 
hoe de beleggingen van dit bedrijfspensioenfonds zijn opgebouwd. Figuur 2 
geeft weer hoe de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen gemiddeld is 
opgebouwd. De ‘overige beleggingen’ bestaan uitsluitend uit beleggingen in 
onroerend goed. 
 
figuur 1 figuur 2       
 
beleggingen pensioenfonds Amocco beleggingen alle pensioenfondsen 
 

obligaties

overige beleggingen

obligaties

overige beleggingen
aandelen aandelen

 
 
Tijdens cao-onderhandelingen wordt gesproken over een nieuwe opzet van het 
pensioensysteem voor nieuwe werknemers bij Amocco. Die zouden de keuze 
moeten krijgen tussen twee pensioensystemen: 
 Defined Benefit (het huidige systeem) 

In dit pensioensysteem krijgen werknemers die met pensioen gaan, 
levenslang een aanvullend pensioen dat gelijk is aan 70% van hun 
gemiddelde salaris. Het pensioenfonds garandeert dat die uitkering 
waardevast is. Werknemers betalen een percentage van het brutoloon als 
pensioenpremie. Die premie wordt regelmatig aangepast aan de omvang 
van de pensioenverplichtingen. 

 Defined Contribution (het alternatieve systeem) 
In dit pensioensysteem wordt jaarlijks een afgesproken vast bedrag 
(pensioenpremie) voor rekening en risico van de pensioengerechtigde 
(werknemer) door het pensioenfonds belegd. Voor werknemers die met 
pensioen gaan, moet uit de opbrengst van die belegging levenslang hun 
aanvullend pensioen worden betaald. 

In de onderhandelingen over het nieuwe pensioensysteem staan begrippen als 
risico, premie, rendement, inflatie en levensverwachting centraal.  
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Het pensioen bij dit bedrijf is collectief geregeld waarbij deelname verplicht is 
gesteld.  

4p 24 Geef: 
 een argument om een pensioen collectief te regelen en 
 een argument om deelname daaraan verplicht te stellen. 
Licht elk argument toe. 
 
Een pensioenfonds moet onder andere een afweging maken tussen risico en 
rendement.  

2p 25 Is het pensioenfonds van Amocco relatief risicozoekend of risicomijdend? 
Verklaar deze risicohouding op basis van de afweging tussen risico en 
rendement. 
 
Een werkneemster van Amocco heeft een erfenis ontvangen en wil daarvan een 
bedrag rentedragend op de bank zetten. Dat bedrag moet zo groot zijn dat er bij 
haar pensionering over 35 jaar € 100.000 op de bank staat. Zij houdt rekening 
met een jaarlijkse inflatie van 2,1% en een jaarlijkse reële inkomensgroei van 
1,9%. Ze vindt een bank die een rente geeft die precies hoog genoeg is om haar 
spaargeld gedurende die 35 jaar welvaartsvast te houden. De werkneemster 
moet dan € 25.341,55 op de bank zetten. Stel echter dat de bank na precies 
10 jaar de rente vaststelt op 3% voor de rest van de looptijd.  

3p 26 Bereken het bedrag dat de werkneemster na 10 jaar moet bijstorten om bij haar 
pensionering € 100.000 op de bank te hebben staan. 
 
Een pensioenadviseur schrijft voor de werknemers van Amocco een notitie over 
de keuze van het pensioensysteem. Hij vergelijkt daarin het systeem 
Defined Benefit met het systeem Defined Contribution voor een werknemer die 
na pensionering zeker wil zijn van de koopkracht van het inkomen. De 
pensioenadviseur betrekt in zijn notitie het rendementsrisico, het inflatierisico en 
de pensioenpremie.  

4p 27 Schrijf deze notitie. Bespreek eerst Defined Benefit en daarna 
Defined Contribution. De notitie moet passen in de gegeven context. Gebruik 
ongeveer 120 woorden. 
 
 

einde  VW-1022-f-11-1-o* 
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Examen VWO 
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 economie 

tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 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 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Ouderen aan het werk 
In een land is de financiering van de oudedagsvoorziening op twee manieren geregeld:  
 een basisuitkering op grond van de Ouderdomswet (OW) die direct uit de ontvangen 

middelen wordt betaald en 
 een pensioenuitkering die door een pensioenfonds op basis van de opbrengst van 

belegde premies wordt verstrekt. 
In 2010 wordt een discussie gevoerd over de betaalbaarheid van de OW. De OW wordt 
betaald uit premies aangevuld met belastinggeld. 
 
Partij A wil niet langer dat belastinggeld wordt gebruikt om OW-uitkeringen te betalen. 
Verder stelt deze partij voor de ingangsleeftijd voor de OW in twee stappen te verhogen van 
65 naar 67 jaar. In 2020 gaat de ingangsleeftijd omhoog naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. 
De leeftijd waarop pensioenuitkeringen in mogen gaan, moet hieraan worden gekoppeld. 
Volgens partij A heeft het voorstel naast een gunstige invloed op de overheidsfinanciën, ook 
een positief effect op de deelname aan betaalde arbeid door ouderen. 
 
Partij B stemt wel in met het voorstel van partij A, maar wil dit geleidelijk bereiken door vanaf 
2011 elk jaar de ingangsleeftijd voor de OW met één maand te verhogen.  
 
Partij A heeft als bezwaar tegen het voorstel van partij B dat dit voorstel in de periode  
2010-2034 minder financieel voordeel oplevert in de vorm van niet te betalen OW-uitkeringen 
dan het voorstel van partij A. Dit komt omdat de grijze druk (het aantal 65-plussers in % van 
het aantal werkenden) tot 2025 steeds groter wordt.

 
2p 1 Is er in dit land bij de financiering van de oudedagsvoorziening zowel sprake van 

een omslagstelsel als van een kapitaaldekkingsstelsel? Licht het antwoord toe. 
 

2p 2 Leg uit waarom het voorstel van partij B minder financieel voordeel oplevert dan 
het voorstel van partij A. 
 

Partij C pleit ervoor de OW te vervangen door een Algemeen Basisinkomen voor Ouderen 
(ABO). Het gaat deze partij hierbij vooral om het stimuleren van de deelname aan betaalde 
arbeid door ouderen. 
De ingangsleeftijd voor de ABO-regeling wordt vastgesteld op 63 jaar. Vanaf die leeftijd 
ontvangt iedereen ABO. Het ABO bedraagt op die leeftijd de helft van de huidige 
OW-uitkering van € 1.050 per maand voor een alleenstaande. Daarna stijgt het ABO 
gelijkmatig, totdat de uitkering op de dag dat iemand 70 jaar wordt, gelijk is aan de huidige 
OW-uitkering.  

 
2p 3 Laat met een berekening zien dat een alleenstaande die 70 jaar wordt, tot dan 

toe in het voorstel van partij C per saldo (nominaal) evenveel ABO heeft 
ontvangen, als hij anders aan OW zou hebben ontvangen. 
 

2p 4 Leg uit op welke manier het ABO de deelname aan betaalde arbeid door de 
leeftijdsgroep 63-65 jaar zou kunnen stimuleren, gelet op de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt. 
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Opgave 2 

 
Chinese mix 
De handelsstromen tussen de Verenigde Staten (VS) en China zijn de afgelopen 
jaren sterk toegenomen, maar hebben zich ongelijk ontwikkeld. De VS 
importeren steeds meer producten uit China, terwijl China nauwelijks producten 
uit de VS importeert. Dit zorgt voor een opwaartse druk op de yuan, de Chinese 
munt. 
China heeft echter de koers van de yuan gekoppeld aan de dollar. Deze 
koppeling wordt door de Chinese Centrale Bank (CCB) gehandhaafd. De CCB 
gebruikt dollars om Amerikaanse staatsobligaties te kopen. 
De World Trade Organization oefent druk uit op China om de koppeling van de 
yuan aan de dollar op te heffen. Hiermee kan worden bereikt dat de koers van 
de yuan, zonder ingrijpen van de CCB, volledig door de markt wordt bepaald.  
 

2p 5 Leg het verband uit tussen de beschreven handelsstromen tussen de VS en 
China en de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties van de CCB. 
 

2p 6 Leg uit dat door het aankopen van Amerikaanse staatsobligaties door de CCB 
een koersstijging van de yuan ten opzichte van de dollar wordt tegengegaan. 
 

2p 7 Leg uit wat het effect op de ontwikkeling van de Chinese valutareserve zal zijn, 
indien de koers van de yuan volledig door de markt zou worden bepaald.  
 
Een journalist merkt over de handelsstromen tussen de VS en China op: “Als de 
CCB de koppeling van de yuan aan de dollar opheft en de Amerikaanse 
staatsobligaties verkoopt tegen dollars, brengt ze de economische groei van 
China in gevaar.” 
 

2p 8 Leg uit op welke manier het verkopen van Amerikaanse staatsobligaties en het 
loslaten van de genoemde koppeling, de economische groei van China in gevaar 
kan brengen. 
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Opgave 3 

 
Vissen naar aansluiting 
Island, een land omgeven door visrijke zeeën, heeft in vergelijking met de 
landen van de Europese Unie (EU) een relatief kleine bevolking en is voor veel 
goederen afhankelijk van de import.  
In de onderstaande tabel worden enkele structurele en conjuncturele kenmerken 
van Island en de EU onderling vergeleken. 
 

 
De regering van Island stelt voor toe te werken naar aansluiting bij de EU in 
combinatie met de invoering van de euro. 
De regering stelt hierbij dat aansluiting bij de EU in combinatie met invoering 
van de euro gunstig is voor het realiseren van de volgende doelstellingen van 
Island: 
1 vermindering van de overbesteding 
2 verruiming van de arbeidsmarkt 
3 vermindering van het tekort op de lopende rekening 
4 bevordering van innovatie 
5 bevordering van duurzame economische groei  
 
De oppositie is tegen aansluiting bij de EU in combinatie met invoering van de 
euro. Ze vreest dat de strenge visquota die door de EU vastgesteld zullen 
worden, schadelijk zullen zijn voor de economie van Island. Zij stelt voor dat 
Island zich niet aansluit bij de EU en bovendien haar eigen munt, de kroon, 
houdt. 
 

Island EU 

een relatief groot deel van het bruto 
binnenlands product (bbp) wordt gevormd in 
de visserij en de mijnbouw 

een relatief klein deel van het bbp wordt 
gevormd in de visserij en de mijnbouw 
 

in de dienstverlenende sector vooral 
kleinschalige, nationale ondernemingen 

in de dienstverlenende sector veel 
grootschalige, multinationale 
ondernemingen 

weinig innovatie veel innovatie 

overbesteding en krappe arbeidsmarkt onderbesteding en ruime arbeidsmarkt 

lage spaarquote hoge spaarquote 

hoge rentestand lage rentestand 

de werkloosheid is sterk gevoelig voor 
seizoensinvloeden 

de werkloosheid is nauwelijks gevoelig voor 
seizoensinvloeden 

de koers van de eigen munt zweeft ten 
opzichte van de euro 

de koers van de euro zweeft ten opzichte 
van andere valuta 

protectie door hoge invoerrechten lage invoerrechten aan buitengrenzen 

tekort op de lopende rekening met de EU overschot op de lopende rekening met 
Island 

geen maximale visvangst ( geen visquota) vastgestelde visquota 
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8p 9 Schrijf een betoog ter ondersteuning van één van beide voorstellen. 
a Leg daarbij eerst uit dat aansluiting bij de EU het realiseren van één van de 

vijf genoemde doelstellingen vergemakkelijkt, maar tegelijkertijd het 
realiseren van één van de andere doelstellingen bemoeilijkt. Maak daarbij 
gebruik van twee kenmerken van de Islandse economie. 

b Kies daarna voor het verdedigen van het regeringsvoorstel of voor het 
verdedigen van het voorstel van de oppositie, schrijf deze keuze op en 
onderbouw deze. Verwerk hierbij drie van de vijf doelstellingen met 
betrekking tot de Islandse economie steeds in combinatie met één van de 
gegeven kenmerken. Elk kenmerk mag slechts eenmaal gebruikt worden.  

 
Aanwijzingen 
 De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 Gebruik voor het betoog 160 woorden; een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 

 
Verdeeld stimuleren 
De overheid van een land voert een inkomensbeleid dat gericht is op nivellering 
van de secundaire inkomens. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een progressief 
belastingstelsel en een systeem van inkomensoverdrachten. 
In het volgende model is de bevolking van dit land op basis van het primaire 
inkomen verdeeld in vier groepen van elk 25% van de bevolking (kwartielen). 
 

 
De minister van Economische Zaken van dit land wil tegelijkertijd het 
belastingstelsel vereenvoudigen en de bestedingen stimuleren. 
Hij stelt voor een uniforme belastingquote van 0,3 in te stellen. Voordat de 
minister deze maatregel neemt, wil hij weten hoe de inkomens in dit land in de 
uitgangssituatie verdeeld zijn. Hij gebruikt hiervoor de volgende figuur.     
 

C  0,8(Y  B  OV)  25 C  consumptie gezinnen 
Y  Y1  Y2  Y3  Y4 Y  nationaal inkomen 
Y1  0,1Y B  totale belastingopbrengst  
Y2  0,2Y OV  inkomensoverdrachten  
Y3  0,3Y Y1  inkomen van het eerste kwartiel  
Y4  0,4Y Y2  inkomen van het tweede kwartiel 
B  B1  B2  B3  B4 Y3  inkomen van het derde kwartiel 
B1  0,18Y1 Y4  inkomen van het vierde kwartiel  
B2  0,24Y2 B1  belastingopbrengst van het eerste kwartiel 
B3  0,36Y3 B2  belastingopbrengst van het tweede kwartiel 
B4  0,44Y4 B3  belastingopbrengst van het derde kwartiel 
OV  OV1  OV2  OV3  OV4 B4  belastingopbrengst van het vierde kwartiel 
OV1  28 OV1  inkomensoverdrachten aan het eerste kwartiel 
OV2  25 OV2  inkomensoverdrachten aan het tweede kwartiel 
OV3  22 OV3  inkomensoverdrachten aan het derde kwartiel 
OV4  20 OV4  inkomensoverdrachten aan het vierde kwartiel 
I  37 I  investeringen bedrijven 
Ou  O  OV Ou  overheidsuitgaven 
O  120 O  overheidsbestedingen 
E  222 E  export  
M  0,32Y M  import 
Y  W W  nationaal product 
W  EV EV  effectieve vraag 
EV  C  I  O  E  M    

Alle grootheden luiden in miljarden geldeenheden. 
In de uitgangssituatie bedraagt het evenwichtsinkomen 600. 
In de uitgangssituatie bedraagt het totale secundaire inkomen 485. 
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primaire en secundaire inkomensverdeling in de uitgangssituatie 
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4p 10 Welk van de beide onderdelen van het nivelleringsbeleid, het progressieve 
belastingstelsel of het systeem van inkomensoverdrachten, werkt het meest 
nivellerend? 
 Neem de onderstaande tabel over en vul deze in en 
 trek op basis hiervan een conclusie. 
 

 Y B Y  B OV Y  OV 

eerste kwartiel  60 10,8 49,2 28 88 

vierde kwartiel       

 
2p 11 Bereken de waarde van punt A op de verticale as op één decimaal nauwkeurig. 

 
2p 12 Leg, zonder een berekening te maken, met behulp van het model uit, waarom de 

voorgestelde belastingmaatregel de bestedingen stimuleert. 
 
De minister wil weten hoe de secundaire inkomensverdeling in de figuur eruit 
ziet, indien in het model de voorgestelde belastingmaatregel wordt uitgevoerd. 
Er zijn hierbij vier mogelijkheden denkbaar: 
 rechts van de primaire verdeling in de uitgangssituatie 
 valt samen met de secundaire verdeling in de uitgangssituatie 
 tussen de primaire en secundaire verdeling in de uitgangssituatie 
 links van de secundaire verdeling in de uitgangssituatie 
 

2p 13 Kies de juiste mogelijkheid en licht de keuze toe. 
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Opgave 5 

 
De crisis te lijf 
De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn in Nederland pas goed 
merkbaar in 2009. De bestedingen dalen en de productie en de 
werkgelegenheid nemen in hoog tempo af.  
De regering overweegt maatregelen te nemen. Twee van deze maatregelen 
staan in de onderstaande tabel.  
 

 
In een praatprogramma discussiëren twee politici, mevrouw Oudens en 
meneer Wijn, over deze maatregelen. 
Mevrouw Oudens is tegen maatregel A, omdat deze maatregel de werking van 
de arbeidsmarkt verstoort. Verder heeft ze als kritiek dat maatregel B op dit 
moment procyclisch kan werken. 
Meneer Wijn is juist een voorstander van maatregel A, omdat hij bang is dat 
zonder deze maatregel bedrijven hun personeelsbestand zullen inkrimpen als 
gevolg van de dalende productie. Hij merkt over maatregel B op dat het 
procyclisch effect ervan niet erg groot zal zijn, vanwege de relatief hoge 
spaarquote van de door de maatregel getroffen woningeigenaren. 
 

2p 14 Leg uit op welke manier maatregel A de mobiliteit op de arbeidsmarkt verstoort.  
 

2p 15 Bereken de toename van de belastingopbrengst, indien maatregel B wordt 
uitgevoerd. 
 

2p 16 Leg de kritiek van mevrouw Oudens op maatregel B uit. 
 

2p 17 Is de door meneer Wijn bedoelde werkloosheid conjuncturele of structurele 
werkloosheid? Licht het antwoord toe. 
 

2p 18 Leg de opmerking van meneer Wijn over maatregel B uit.  

maatregel toelichting 

A Invoering van een deeltijd- 
werkloosheidswet. 
 

Een werkgever kan een werknemer tijdelijk en 
gedeeltelijk ontslaan. De werknemer krijgt ter 
compensatie van het lagere loon een uitkering van 
70% van het verschil tussen het loon voor en na 
gedeeltelijk ontslag. 

B Verhoging van het fictieve 
inkomen uit eigen woning*) 
waarover woningeigenaren 
inkomstenbelasting betalen. 

Verhoging van het fictieve inkomen van 0,55% tot 
2,35% van de waarde van de woning. Dit geldt voor 
woningen vanaf € 0,8 miljoen voor het bedrag dat de 
woning meer waard is dan € 0,8 miljoen. De 
gemiddelde waarde van deze woningen bedraagt  
€ 1,2 miljoen en er zijn 110.000 van dit soort 
woningen. De marginale belastingquote van de 
eigenaren van deze woningen bedraagt 52%.  

*) Het door de belastingdienst vastgestelde bedrag dat de eigenaar van een woning bij zijn belastbaar  

 inkomen moet optellen.
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Opgave 6 

 
De zzp’er telt mee 
In een land maken bedrijven in toenemende mate gebruik van zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers). In 2009 gaat het hierbij om 800.000 personen. Een deel van deze 
zzp’ers was vroeger werknemer, maar een ander deel was werkloos. 
 
Een zzp’er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Hij verkoopt goederen of 
diensten en stuurt de klanten een factuur. Een zzp’er heeft geen arbeidsovereenkomst; hij 
is dus geen werknemer en valt niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemers.  

 
Het bruto-inkomen van een zzp’er die werkzaam is voor een bedrijf, ligt hoger dan de 
loonkosten van een werknemer die in dienst van dit bedrijf hetzelfde werk doet. Door het 
vervangen van werknemers door zzp’ers in een bedrijf, kan de loonquote ( loonsom gedeeld 
door toegevoegde waarde) van dat bedrijf veranderen.

 
2p 19 Leg uit waarom een zzp’er sterker geprikkeld wordt tot efficiënt werken dan een 

werknemer. 
 

2p 20 Leg uit wat er als gevolg van het vervangen van werknemers door zzp’ers in een 
bedrijf gebeurt met de loonquote van dat bedrijf. Betrek in het antwoord zowel 
de teller als de noemer. 
 

Bij een gelijk aantal gewerkte uren is het bruto jaarinkomen van de gemiddelde zzp’er 
€ 32.000 en van de gemiddelde werknemer € 30.000. Om het netto jaarinkomen te 
vergelijken wordt gebruikgemaakt van de onderstaande tabel. 
 

schijfbedragen in euro belastingheffing in procenten

tot en met 17.878 30%

17.879 tot en met 32.127 35%

32.128 tot en met 54.776 42%

54.777 of hoger 52%

de heffingskorting bedraagt € 2.511 
 

Een zzp’er kan gebruikmaken van een aantal aftrekposten voor de inkomstenbelasting die 
niet gelden voor een werknemer.  
Het gaat hierbij om: 
 de oudedagsreserve: deze bedraagt 12% van het bruto-inkomen;  
 de zelfstandigenaftrek: deze bedraagt € 9.251; 
 de aftrek voor midden- en kleinbedrijf: van het bruto-inkomen dat overblijft na aftrek van 

de oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek, blijft 10,5% onbelast. 
 
Een econoom stelt dat de heffingskorting de gemiddelde zzp’er een relatief 
groter voordeel op de te betalen belastingheffing oplevert dan de gemiddelde 
werknemer. 

2p 21 Leg deze stelling uit. 
 

3p 22 Bereken de gemiddelde belastingdruk van een zzp’er met een bruto jaarinkomen 
van € 32.000.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 

 
Sociale partners 
In de periode 2006-2008 groeit de productie van een land en verkrapt de 
arbeidsmarkt. Door een krimpende economie in 2009 vermindert de krapte op de 
arbeidsmarkt. 
Een onderzoeksbureau voorspelt in 2008 nog een teruggang van de 
werkgelegenheid van 3,3% voor 2009, maar constateert in 2010 dat de 
werkgelegenheid feitelijk maar met 2,0% is gedaald.  
Volgens de onderzoekers is de verklaring dat vanwege de krapte op de 
arbeidsmarkt in de periode 2006-2008 de werkgevers, ondanks de daling van de 
productie in 2009, toch hun werknemers willen behouden. Dit zal volgens de 
onderzoekers leiden tot een daling van de arbeidsproductiviteit. 
Bij hun onderzoek maken ze gebruik van de kerngegevens uit de volgende 
tabel. 
 

 
2p 23 Noem een kerngegeven uit de tabel dat wijst op een verkrapping van de 

arbeidsmarkt in de periode 2006-2008. Licht de keuze toe. 
 

2p 24 Leg uit dat in dit land de overige inkomensquote kan dalen, terwijl de winstquote 
stijgt. 
 

2p 25 Bereken de verandering van de arbeidsproductiviteit in 2009 (feitelijk). 
 

2p 26 Beschrijf een economisch argument dat werkgevers kunnen gebruiken om hun 
werknemers te behouden, ondanks een forse daling van de productie. 
 
 
 

kerngegevens 

 
 

2006 2007 2008 2009 
prognose 

2009 
feitelijk 

veranderingen t.o.v. voorafgaand jaar in %      

bruto binnenlands product (reëel) 3,4 3,6 2,0 3,5 4,7 

arbeidsproductiviteit 1,7 1,4 0,9 0,3 … 

werkgelegenheid 1,7 2,1 1,2 3,3 2,0 

      

niveaus in %      

arbeidsinkomensquote 77,8 78,5 80,1  84,5 

overige inkomensquote 22,2 21,5 19,9  15,5 
 winstquote 13,8 15,2 14,5  9,5 

einde  VW-1022-a-11-2-o* 
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 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 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Successiewet: ergernis bij erfenis 
Mensen die een erfenis ontvangen (erfgenamen) moeten over die erfenis 
belasting betalen. Die belasting (erfbelasting) is geregeld in de Successiewet. In 
2009 vond er een discussie plaats over een wijziging van die wet. Hieronder 
staat een overzicht van de Successiewet zoals die gold in 2009 en een overzicht 
van de Successiewet zoals die is gaan gelden in 2010. 
 
Informatie over de Successiewet 2009 
 Erfgenamen betalen belasting over de belastbare erfenis. 
 De belastbare erfenis wordt als volgt berekend: 

belastbare erfenis  
geërfde bezittingen  geërfde schulden  vrijstellingsbedrag  

 Er zijn verschillende vrijstellingsbedragen: 
voor de partner van de overledene € 532.570 
voor kinderen van de overledene €   10.323 

 De verschuldigde belasting wordt berekend volgens een schijventarief. Voor 
de partner en kinderen is dat als volgt: 

 

het deel van de belastbare erfenis wordt bij de partner 
belast tegen  

wordt bij kinderen 
belast tegen 

van € 0 tot en met € 22.763   5,0%   8,0% 

van € 22.764 tot en met € 45.519   8,0% 12,8% 

van € 45.520 tot en met € 91.026 12,0% 19,2% 

van € 91.027 tot en met € 182.042 15,0% 24,0% 

van € 182.043 tot en met € 364.073 19,0% 30,4% 

van € 364.074 tot en met € 910.163 23,0% 36,8% 

boven € 910.163 27,0% 43,2% 

 
Informatie over de Successiewet 2010 (Alleen relevante veranderingen zijn vermeld.) 

 vrijstellingsbedragen: 
voor de partner van de overledene € 600.000 
voor kinderen van de overledene €   19.000 

 schijventarief:  
 

het deel van de belastbare erfenis wordt bij de partner 
belast tegen  

wordt bij kinderen 
belast tegen 

van € 0 tot en met € 125.000 10,0% 10,0% 

boven € 125.000 20,0% 20,0% 

 
Een deskundige van het Ministerie van Financiën zegt dat veel erfgenamen na 
de wetswijziging minder erfbelasting gaan betalen. Dit wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd doordat de verlaging van toptarieven kan leiden tot een 
verhoging van de opbrengst van de erfbelasting. 
Bovendien verwacht de deskundige inverdieneffecten; de daling van de 
opbrengst van de erfbelasting wordt naar verwachting voor 50% terugverdiend 
uit andere belastingen dan de erfbelasting.  
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Een criticus zegt dat in andere Europese landen erfenissen minder zwaar 
worden belast dan, onder beide stelsels, in Nederland. Hij vindt dat in elk geval 
de progressie in de Successiewet moet verdwijnen. Een andere criticus zegt dat 
de Successiewet helemaal moet worden afgeschaft en dat de gemiste 
belastingopbrengsten meer dan volledig terugverdiend worden uit andere 
belastingen dan de erfbelasting. 
 
In 2009 overlijdt de echtgenoot van mevrouw van der Pluijm. Mevrouw van der 
Pluijm is de enige erfgenaam. De erfenis bestaat uit de volgende delen: 
 het woonhuis met een waarde van € 490.000; 
 antieke inboedel met een waarde van € 140.000; 
 aandelen en spaargeld met een totale waarde van € 170.000; 
 een schuld van € 50.000 euro.  
 
Volgens de Successiewet 2009 betaalt mevrouw van der Pluijm aan erfbelasting 
(afgerond) € 28.795. 

2p 1 Bereken het bedrag dat mevrouw van der Pluijm aan erfbelasting betaald zou 
hebben als de Successiewet 2010 zou gelden. 
 
Volgens de Successiewet 2009 betaalt mevrouw van der Pluijm een marginaal 
tarief van de erfbelasting van 19% bij een gemiddeld tarief van 3,8%.  

2p 2 Hoeveel zou voor mevrouw van der Pluijm volgens de Successiewet 2010 
a het marginale tarief van de erfbelasting en 
b het gemiddelde tarief van de erfbelasting bedragen. 
Geef bij a een toelichting en bij b een berekening. 
 

2p 3 Leidt een verhoging van de vrijstellingsbedragen tot een grotere of tot een 
kleinere progressie bij de erfbelasting? Verklaar het antwoord. 
 

2p 4 Leg uit dat een verlaging van toptarieven kan leiden tot een verhoging van de 
belastingopbrengst. 
 
Een belastingbeginsel is de grondslag waarop belasting geheven wordt. Wordt 
er al dan niet belasting geheven en welk tarief wordt toegepast? 
In de Successiewet 2009 en in de Successiewet 2010 zijn enkele 
belastingbeginselen herkenbaar: 
 beginsel van bevoorrechte verkrijging 

Voor een erfenis hoeft de erfgenaam eigenlijk niets te doen, die wordt hem 
als het ware in de schoot geworpen. Dit moet tot uitdrukking komen in de 
door de erfgenaam te betalen belasting. 

 welvaartsbeginsel 
Belasting moet zo geheven worden dat deze de groei van de welvaart in een 
land zo weinig mogelijk schade toebrengt.  

 
4p 5 Beschrijf bij elk beginsel afzonderlijk of dat beginsel bij de Successiewet 2010 

vergeleken met de Successiewet 2009, sterker of zwakker wordt toegepast. De 
beschrijvingen moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
100 woorden.  
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Opgave 2 

 
Topoverleg 
Land A onderhoudt intensieve handelscontacten met land B. Beide landen 
drijven vrijwel geen handel met andere landen en de handel met die landen 
wordt in deze opgave daarom verwaarloosd. De handel tussen A en B is niet 
evenwichtig: A heeft een aanhoudend tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met B. Er is sprake van een beperkt zwevende wisselkoers, wat 
betekent dat wisselkoersen niet onmiddellijk maar vertraagd reageren op 
overschotten en tekorten. 
Vanwege de economische situatie in beide landen vindt de regering van A dat 
de regering van B de meest aangewezen partij is maatregelen te nemen om de 
lopende rekening van beide landen in evenwicht te krijgen. De minister van 
internationale handel van A (de heer Alabert) heeft daarom zijn collega van B 
(mevrouw Bracco) uitgenodigd voor topoverleg. 
Bij de discussie tussen de beide ministers wordt gebruik gemaakt van 
onderstaand macro-economisch model van A en B en van onderstaande macro-
economische kerngegevens van A. 
 
macro-economisch model van A en B       
 

belastingontvangsten A overheidsbestedingen A

belastingontvangsten B overheidsbestedingen B

particuliere investeringen Anationaal inkomen Aparticuliere consumptie A

particuliere investeringen Bnationaal inkomen Bparticuliere consumptie B

import Aexport A

 
 
Toelichting: 
De pijlen geven oorzakelijke verbanden weer. Een  duidt op een positief 
verband en een  op een negatief verband. 
 

macro-economische kerngegevens van A 

 miljarden euro’s 

particuliere besparingen 487 

particuliere consumptie 9.710 

particuliere investeringen 674 

overheidstekort 218 

nationaal inkomen 12.189 
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Tijdens de discussie worden onder andere de volgende uitspraken gedaan. 
 
 Bracco 

U moet de problemen niet overdrijven collega; het tekort op de lopende 
rekening van A is minder dan 4% van het nationaal inkomen van A.  
 

 Bracco 
A heeft het tekort op de lopende rekening bovendien helemaal aan zichzelf 
te wijten. De banken in A verlenen teveel krediet. De regering van A zou de 
belastingontvangsten kunnen verhogen om zo een vergroting van het 
nationaal spaarsaldo te realiseren. 
 

 Alabert 
Een verhoging van de belastingontvangsten in A zal niet alleen negatief 
uitpakken voor het nationaal inkomen van A maar ook voor dat van B. Als 
daarentegen de overheid van B extra zou gaan besteden, zou het nationaal 
inkomen van beide landen hoger uitvallen en zou bovendien de lopende 
rekening van beide landen evenwichtiger worden. 
 

 Bracco 
De overheid van B heeft al een tekort. Extra overheidsbestedingen zullen 
dat tekort doen oplopen en dat is voor de regering van B niet acceptabel. 
 

 Alabert 
Nu moet u niet overdrijven collega; het tekort van de overheid van B zal door 
de extra overheidsbestedingen aanzienlijk minder toenemen dan de omvang 
van die extra overheidsbestedingen.  

 
2p 6 Leg uit dat kredietverlening door banken in een land kan leiden tot een tekort op 

de lopende rekening van de betalingsbalans van dat land. 
 

2p 7 Bereken of het tekort op de lopende rekening van A inderdaad minder is dan 4% 
van het nationaal inkomen. 
 

2p 8 Leg uit dat een land door een aanhoudend tekort op de lopende rekening te 
maken kan krijgen met inflatie. 
 

2p 9 Leg uit dat het tekort van de overheid van B door de extra overheidsbestedingen 
minder kan toenemen dan de omvang van die extra overheidsbestedingen. 
 

4p 10 Onderbouw de eerste uitspraak van minister Alabert. Betrek daarin zowel de 
genoemde gevolgen van een verhoging van de belastingontvangsten door A als 
de genoemde gevolgen van extra overheidsbestedingen door B. De 
onderbouwing moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
120 woorden. 
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Opgave 3 

 
(On)geloofwaardig monetair beleid 
De centrale bank van een land voert een neutraal monetair beleid: de centrale 
bank laat de geldhoeveelheid groeien overeenkomstig de groei van het reële 
nationaal product. In een economisch tijdschrift staat een artikel over dat beleid. 
Volgens de schrijver is een ruim monetair beleid gewenst: de centrale bank 
moet de geldhoeveelheid meer laten groeien dan de groei van het reële 
nationaal product. De schrijver zegt: “Bij een ruim monetair beleid zal de 
werkloosheid afnemen waarbij een hogere inflatie voor lief genomen moet 
worden.” De schrijver gaat uit van een negatief verband tussen inflatie en 
werkloosheid en van een negatief verband tussen reële loonvoet1) en 
werkgelegenheid. Hij veronderstelt daarbij het aanbod van arbeid, de 
arbeidsproductiviteit en het loonniveau constant. In het artikel illustreert hij beide 
verbanden met de onderstaande figuren. 
 

 
figuur 1 figuur 2       
 
inflatie

(%)

werkloosheid (%) werkgelegenheid (personen)

reele
loonvoet

 
 
Het artikel roept reacties op. Een criticus doet de onderstaande uitspraken. 
 In het artikel is de rol van procesinnovatie en de invloed ervan op de 

arbeidsproductiviteit niet meegenomen.  
 De reactie van de vakbonden op ruim monetair beleid zal tot gevolg hebben 

dat er uiteindelijk alleen inflatie ontstaat. 
 Werkgevers zijn gebaat bij stabiele prijzen. 
 

2p 11 Geef een verklaring voor het negatieve verband tussen reële loonvoet en 
werkgelegenheid. 
 

2p 12 Verklaar op basis van figuur 2 het negatieve verband tussen inflatie en 
werkloosheid in figuur 1. 
 

2p 13 Leg uit dat de lijn in figuur 2 door procesinnovatie zowel naar links als naar 
rechts kan verschuiven. 
 

noot 1 reële loonvoet  
loonniveau

prijsniveau
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Volgens de criticus baseren de vakbonden de looneis op de te verwachten 
inflatie. De centrale bank wil de vakbonden bewegen een lage looneis te stellen. 
Daartoe zal de centrale bank een ander beleid uitvoeren dan ze aankondigt.  
Hierdoor ontstaat reputatieschade bij de centrale bank. 
In reactie hierop zullen de vakbonden hun looneis veranderen, waardoor het 
werkgelegenheidseffect van een ruim monetair beleid wegvalt en er uiteindelijk 
uitsluitend inflatie overblijft. De criticus illustreert zijn gedachtegang met behulp 
van het onderstaande schema.       
 

lage looneis

hoge looneis

lage looneis

hoge looneis

neutraal monetair beleid

ruim monetair beleid

neutraal monetair beleid

ruim monetair beleid

lage looneis

lage looneis

hoge looneis

hoge looneis

lage looneis

hoge looneis

neutraal monetair beleid

ruim monetair beleid

uitgevoerd beleid
centrale bank

looneis
vakbonden

looneis
vakbonden

aangekondigd beleid
centrale bank

 
 

3p 14 Verklaar de gedachtegang van de criticus. Begin bij het aangekondigd monetair 
beleid en eindig met de conclusie dat de uiteindelijke uitkomst uitsluitend inflatie 
is. De beschrijving moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
100 woorden.  
 

2p 15 Geef een verklaring voor de uitspraak van de criticus dat ‘de werkgevers gebaat 
zijn bij stabiele prijzen’. 
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Opgave 4 

 
Beheersbare risico’s? 
Bankzaken gaan gepaard met risico’s. Zo loopt een spaarder het risico dat de 
bank waarbij het spaargeld is ondergebracht failliet gaat. Maar ook de bank 
neemt een risico, want de ontvanger van krediet kan in gebreke blijven bij 
rentebetaling of aflossing. 
 
In een land wordt het risico voor spaarders beperkt door een garantiestelsel. Dit 
garantiestelsel is een wettelijke regeling die inhoudt dat spaarders in geval van 
een faillissement van hun bank, het ingelegde spaartegoed terugkrijgen tot een 
maximum van € 80.000. Er is een fonds opgebouwd voor de financiering van dit 
garantiestelsel, waaraan alle banken naar rato van hun marktaandeel moeten 
bijdragen. 
 
In dit land wordt het risico van banken die hypothecair krediet verschaffen, 
beperkt door de waarde van het onroerend goed dat als onderpand voor het 
hypothecair krediet dient. De banken vinden deze zekerheidsstelling niet 
voldoende en hebben onderling een ‘gedragscode hypothecair krediet’ 
vastgesteld. Die gedragscode houdt in dat een hypothecair krediet maximaal 
vier keer het jaarinkomen van de aanvrager van het hypothecair krediet 
bedraagt. 
 

3p 16 Beschrijf hoe de gedragscode: 
 een voorbeeld is van zelfbinding van banken die hypothecair krediet 

verschaffen; 
 het risico van banken die hypothecair krediet verschaffen, kan beperken; 
 de transactiekosten voor het verschaffen van hypothecair krediet kan 

beperken. 
De beschrijving moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
 
Van de spaarders bij een bank in dit land zijn de volgende gegevens bekend. 
 

spaartegoed (€) spaartegoed per spaarder (€) aantal spaarders 

≤ 10.000 7.000 480.000 

10.001 - 20.000 15.000 200.000 

20.001 - 100.000 50.000 80.000 

> 100.000 130.000 40.000 

 
3p 17 Vul de tabel op de uitwerkbijlage in en teken op basis hiervan de lorenzcurve 

van de verdeling van de spaartegoeden. 
 
Door geruchten over financiële wandaden komt deze bank in de problemen. 
Stel dat dit direct leidt tot het faillissement van deze bank. 
 

2p 18 Zal de lorenzcurve van de verdeling van de spaartegoeden schever of minder 
scheef worden door het faillissement? Verklaar het antwoord.
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In werkelijkheid leidden de geruchten over financiële wandaden niet direct tot 
een faillissement maar tot een ‘bankrun’ waarbij spaarders massaal hun tegoed 
opvroegen. Op een internetforum breekt naar aanleiding hiervan een discussie 
los over het al dan niet ingrijpen van de overheid in geval van een dreigend 
faillissement van een bank. Sommige deelnemers aan de discussie pleiten voor 
financiële steun door de overheid gericht op het voorkomen van een 
faillissement en wijzen daarbij op het functioneren van het geldstelsel. Andere 
wijzen er op dat een dergelijke steunregeling kan leiden tot het risico van moreel 
wangedrag (moral hazard) door banken. 
 

2p 19 Leg uit dat de reële economie in gevaar kan komen als het geldstelsel minder 
goed gaat functioneren. 
 

2p 20 Leg uit dat de bepleite steunregeling kan leiden tot het risico van moreel 
wangedrag door banken. 
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Opgave 5 

 
uit een krant (november 2009): 
Arbeidsmarkt op drift 
Het Economisch Analyse Bureau (EAB) van een land heeft de arbeidsmarkt 
onderzocht. 
Uit dit onderzoek blijkt dat: 
 als gevolg van de mondiale kredietcrisis en de daaropvolgende 

laagconjunctuur, bij ongewijzigd overheidsbeleid, de onvrijwillige 
werkloosheid toeneemt;  

 er op de arbeidsmarkt sprake is van loonstarheid. Het gaat hierbij om een 
jaarloon van € 24.000 per persoon per jaar. 

De onderstaande figuur komt uit dit onderzoek. 
 
arbeidsmarkt voor en na de kredietcrisis       
 

28.000

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000
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0
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arbeid na
kredietcrisis

vraag naar
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kredietcrisis

aanbod
van
arbeid

 
 

Toelichting: 
Het aanbod van arbeid bedraagt maximaal 8,1 miljoen personen. 
 
Het EAB adviseert de overheid van dit land voor een periode van maximaal één 
jaar deeltijd-WW in te voeren. Bij deeltijd-WW moeten bedrijven werknemers die 
ontslagen dreigen te worden, maar die voor het bedrijf onmisbaar zijn als de 
economie weer aantrekt, voor 50% van de contracttijd in dienst houden, terwijl 
die werknemers voor de overige 50% tijdelijk een werkloosheidsuitkering (WW-
uitkering) krijgen. In de tijd dat er geen werk is moeten de betrokken 
werknemers zich om-, bij- of herscholen. Het EAB schat dat voor deeltijd-WW 
maximaal een bedrag van € 950 miljoen nodig is. Deeltijd-WW maakt wel een 
verhoging van de, door de werkgever te betalen, WW-premie nodig. Het EAB 
denkt dat de deeltijd-WW niet langer dan één jaar hoeft te gelden. Het bureau 
verwacht dat de loonstarheid zal verdwijnen, omdat de markt corrigerend zal 
gaan werken. 
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2p 21 Hoe blijkt uit de grafiek dat de kredietcrisis volgens het EAB leidt tot een 
toename van de onvrijwillige werkloosheid?  
 

2p 22 Geef een verklaring voor de verwachting van het EAB dat de loonstarheid zal 
verdwijnen: 
 via het gedrag van de aanbieders op de arbeidsmarkt; 
 via het gedrag van de vragers op de arbeidsmarkt.  
 
Een analist geeft commentaar op de voorgestelde deeltijd-WW. Hij stelt dat de 
economie van dit land sterker uit de crisis tevoorschijn zou kunnen komen als de 
deeltijd-WW naar verwachting zou werken. Maar hij heeft daar grote twijfels bij. 
Volgens hem is er bij de deeltijd-WW sprake van asymmetrische informatie, die 
zal leiden tot averechtse selectie en risico op moreel wangedrag (moral hazard).
Daardoor zal de regeling niet het beoogde resultaat opleveren.  

4p 23 Schrijf het commentaar van de analist. Beschrijf hoe de economie van dit land 
sterker uit de crisis zou kunnen komen als de deeltijd-WW naar verwachting zou 
werken en hoe asymmetrische informatie, averechtse selectie en het risico van 
moreel wangedrag dat belemmeren. Het commentaar moet 
passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 6 

 
Een recept voor innovatie 
In de farmaciesector zijn twee typen bedrijven actief. Er zijn fabrikanten van 
merkmedicijnen die medicijnen ontwikkelen en deze, voorzien van een octrooi, 
produceren en onder een merknaam op de markt brengen. Dit is het 
merkengedeelte van de markt. Daarnaast zijn er generieke fabrikanten die, 
nadat een octrooi verlopen is, dat medicijn merkloos op de markt brengen. Dit is 
het generieke gedeelte van de markt.  
De fabrikanten van merkmedicijnen proberen zich op alle mogelijke manieren te 
verweren tegen de concurrentie van de generieke fabrikanten. Een van de 
mogelijkheden hierbij is schaalvergroting. 
 
Twee fabrikanten van merkmedicijnen SchwarzPharma en UCB fuseren tot 
CBPharma. Bestuursvoorzitter Doliveux van UCB benadrukt dat het gefuseerde 
bedrijf een groter marktaandeel kan behalen doordat het kan profiteren van 
schaalvergroting. SchwarzPharma en UCB hadden in 2006 een aandeel op de 
Europese farmaciemarkt van 2,8% respectievelijk 4,6%. Doliveux voorspelt voor 
het gefuseerde bedrijf CBPharma in vijf jaar een omzetstijging van 40%, terwijl 
de totale omzet op de Europese farmaciemarkt in die vijf jaar met 18% zal 
stijgen. 
 
De Europese Commissie voor Onderneming en Industrie (ECOI) volgt de 
ontwikkelingen in de farmaciesector nauwlettend. De ECOI verwacht een 
verdere toename van de concentratiegraad in het merkengedeelte van de 
farmaciesector: de marktvorm ontwikkelt zich in de richting van een heterogeen 
oligopolie. Mede vanwege de lage prijselasticiteit van de vraag naar medicijnen, 
is de ECOI bang voor forse prijsstijgingen als gevolg van prijsafspraken. 
 

2p 24 Leg uit hoe juist in de farmaciesector schaalvergroting tot een betere 
concurrentiepositie kan leiden. 
 

2p 25 Bereken het door Doliveux voorspelde marktaandeel van CBPharma in 2011. 
 

2p 26 Beschrijf hoe volgens de ECOI een toenemende concentratiegraad in het 
merkengedeelte van de farmaciesector tot forse prijsstijgingen op de markt van 
medicijnen kan leiden. 
 
Uit een rapport van de ECOI: 
Het duurt na afloop van een octrooi te lang voordat generieke medicijnen op de 
markt komen. Als het octrooi van een merkmedicijn vervalt, moeten 
consumenten nog 7 maanden wachten voordat er een goedkoper generiek 
medicijn beschikbaar is. Dat leidt bij gelijkblijvend medicijngebruik tot 
welvaartsverlies bij consumenten. 

2p 27 Arceer in de figuur op de bijlage het door de ECOI bedoelde welvaartsverlies. 
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Uit hetzelfde rapport van de ECOI: 
Er komen te weinig innovatieve medicijnen op de markt. De duur van de 
octrooiperiode speelt hierbij een rol. Het verdient aanbeveling de octrooiperiode 
aanzienlijk te verkorten. 
 
De fabrikanten van merkmedicijnen reageren hierop en stellen dat octrooien en 
een lange periode van alleenrecht juist nodig zijn om innovatieve medicijnen te 
kunnen ontwikkelen. 
 
Aan een econoom wordt gevraagd de beide standpunten toe te lichten. 

4p 28 Schrijf deze toelichting. De toelichting moet passen in de gegeven context. 
Gebruik ongeveer 100 woorden. 
 
 

einde  
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economie (pilot) VWO 2011-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 17  
spaartegoed (€) spaartegoed  

(%, cumulatief) 
aantal spaarders 
(%, cumulatief) 

≤ 10.000   

10.001 - 20.000   

20.001 - 100.000   

> 100.000   

 
 
     

 

spaartegoed
(% cumulatief)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

aantal spaarders (% cumulatief)  
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Pagina: 342Voor 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).



 VW-1022-f-11-2-u 2 lees verder ►►►

 27         

   

omzet

maanden

omzet zonder aanbod 
generiek medicijn

omzet met aanbod 
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VWO 

2010 
 
 
 

 economie 
tevens oud programma economie 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 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
donderdag 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Grenzeloze industrie 
In een lidstaat van de Europese Unie (EU) is in 2004 onderzoek gedaan naar 
het verplaatsen van een deel van de industriële productie naar lagelonenlanden. 
Deze verplaatsing heeft tot doel de productiekosten te verlagen. In het 
onderzoek is dit EU-land vergeleken met een Oost-Europees lagelonenland dat 
op dat moment nog geen lid was van de EU.  
De figuren 1, 2 en 3 bij deze opgave komen uit dit onderzoek. 
Op basis van dit onderzoek doen de onderzoekers de volgende uitspraak. 
“Verplaatsing van industriële activiteiten naar het lagelonenland in de periode 
1998-2004 heeft geleid tot een stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit 
in de industrie van het EU-land.” 
 

2p 1 Leg deze uitspraak uit. 
 
Bedrijven kunnen gebruikmaken van outsourcing: taken van het bedrijf in het 
EU-land worden uitbesteed aan een bedrijf in een lagelonenland. Het bedrijf in 
het EU-land koopt vervolgens de producten in.  
Bedrijven kunnen ook gebruikmaken van offshoring: een deel van het 
productieproces van het bedrijf in het EU-land wordt verplaatst naar een lage- 
lonenland, zonder dat deze productie uitbesteed wordt aan een ander bedrijf. 
Hierbij is dus geen sprake van inkoop. 
 
Over outsourcing doen de onderzoekers de volgende bewering. 
“Outsourcing is vaak op korte termijn ongunstig voor de werkgelegenheid, maar 
op langere termijn juist gunstig voor de werkgelegenheid in het bedrijf in het EU-
land.” 
 

2p 2 Noem een argument voor een bedrijf in een EU-land om te kiezen voor 
offshoring in plaats van outsourcing. Licht het antwoord toe. 
 

2p 3 Leg de bewering over outsourcing van de onderzoekers uit.  
 

2p 4 Leg uit hoe uit de combinatie van figuur 2 en figuur 3 kan worden afgeleid dat er 
in de periode 1998-2004 sprake was van outsourcing. 
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figuur 1             
 
aandeel werkgelegenheid industrie (in % van de totale werkgelegenheid) 
 

 
 
figuur 2 
 
aandeel toegevoegde waarde industrie (in % van de totale toegevoegde 
waarde) 
 

 
 
figuur 3 
 
export/import-ratio van de industrie 1) 

 

 
 

 

noot 1 export/import-ratio = volume export
volume import

 × 100 
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Opgave 2 
 
Min of meer 
In Nederland is in 1969 het wettelijke minimumloon (wml) ingevoerd, dat mensen 
die werken een basisinkomen garandeert. De hoogte van het wml wordt 
sindsdien twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde loonontwikkeling van 
de cao-lonen. Ook is het wml uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van 
enkele sociale uitkeringen.  
 
Een politieke partij is voorstander van het liberaliseren van de arbeidsmarkt en 
stelt voor het wml af te schaffen. Dit voorstel moet gezien worden in het kader 
van de economische situatie in Nederland in 2007. 
 
Op 1 januari 2007 bedraagt het wml in Nederland 7,55 euro bruto per uur. 
Nederland heeft hiermee, na Luxemburg, het hoogste wml in Europa. Van alle 
Nederlandse arbeidsovereenkomsten wordt 95% collectief vastgelegd in cao’s. 
In deze cao’s wordt afgesproken dat in de betrokken bedrijfstak het laagste loon 
boven het wml ligt. Het deel van de beroepsbevolking dat een inkomen heeft op 
of net boven het wml, is ongeveer 16 procent. Slechts een klein deel van deze 
groep werkt fulltime. Het aantal vrouwen dat voor het wml werkt, is veel hoger 
dan het aantal mannen. De mensen met een wml werken vooral in de 
dienstverlenende sectoren.  
 
In 2007 wordt een toenemende vraag naar hoogopgeleiden verwacht bij een 
krappe arbeidsmarkt. De werkloosheid onder laagopgeleiden is al jaren een 
probleem en door technologische veranderingen en het uitbesteden van 
ongeschoold werk aan bedrijven in het buitenland, zal het aantal banen voor 
laagopgeleide werknemers verder afnemen.  
 
Daarbij komt dat Nederland in 2007 overgaat tot vrij verkeer van 
arbeidskrachten uit acht nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Deze 
werknemers moeten hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als 
Nederlandse werknemers. Als er geen cao is in de bedrijfstak waar zij gaan 
werken, geldt voor hen als laagst mogelijke loonschaal het wml. In het verleden 
is gebleken dat veel werknemers uit die nieuwe lidstaten bereid zijn tegen een 
lager loon dan het wml te werken. 
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8p 5 Schrijf een betoog over de afschaffing of de handhaving van het wml. Ga hierbij 
uit van de situatie in Nederland in 2007, zoals blijkt uit de voorgaande 
informatie. 
In het betoog moeten de volgende onderdelen aan de orde komen. 
a Beschrijf hoe het proces van vrije marktwerking op de arbeidsmarkt wordt 

beperkt door het instellen van een minimumloon. 
b Kies daarna of je voor afschaffing of voor handhaving van het wml bent en 

beargumenteer je keuze aan de hand van de gevolgen voor drie van de 
volgende acht aspecten van de Nederlandse economie.  
1 personele inkomensverdeling 
2 structurele werkloosheid 
3 conjuncturele werkloosheid 
4 internationale concurrentiepositie 
5 deelname aan betaalde arbeid 
6 informele sector 
7 innovatie 
8 scholingsgraad beroepsbevolking 

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 3 
 
Koersen moeten flexibeler 
uit een krant van januari 2003: 
“De landen van de G8 1) roepen op tot méér wisselkoersflexibiliteit tussen 
enerzijds de Japanse yen en anderzijds de Amerikaanse dollar. De Japanse 
monetaire autoriteiten proberen al jarenlang, door interventies op de 
valutamarkt, de koersschommelingen van de yen te dempen. Mede hierdoor zijn 
de dollarreserves van de Japanse centrale bank fors gestegen. Deze reserves 
zijn echter ook het product van jarenlange overschotten op de betalingsbalans 
van Japan met de Verenigde Staten van Amerika.” 

 
 
In de figuur wordt, in de periode voorafgaand aan de oproep van de G8, een 
beeld gegeven van de koersschommelingen van de yen.        
 
koers yen (per 10.000) in dollars 
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2p 6 Is er in de periode 1 juli-1 november 2001 sprake van appreciatie, depreciatie, 
devaluatie of revaluatie van de yen ten opzichte van de dollar? Verklaar het 
antwoord met behulp van de tekst en de figuur. 
 

2p 7 Bereken, in twee decimalen, de procentuele verandering van de koers van de 
dollar in yens tussen 1 juli en 1 november 2001. 
 

2p 8 Leg uit hoe de Japanse monetaire autoriteiten op de valutamarkt hebben 
geïntervenieerd direct na 1 november 2001. Maak gebruik van bovenstaande 
figuur. 
 

2p 9 Leg uit hoe de oproep van de landen van de G8 zou kunnen leiden tot een 
verdere stijging van de koers van de yen in dollars. 
 

noot 1 Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Rusland 
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Opgave 4 
 
Vertrouwenscrisis 
Het consumentenvertrouwen speelt een belangrijke rol in de economie. In het 
volgende vraagmodel van een Europees land is het consumentenvertrouwen 
opgenomen. Het consumentenvertrouwen wordt hier bepaald door de 
inschatting door de consumenten van de toestand van de economie, uitgedrukt 
in een waarderingscijfer (w) dat kan variëren van 4,0 tot en met 10,0.  
 
C = 0,8(Y − B) + 10cv + 20 C = particuliere consumptie (× miljard euro) 
cv = w − 5 cv = consumentenvertrouwen 
 w = waarderingscijfer (4,0 ≤ w ≤ 10,0) 
B = 0,25Y B = overheidsontvangsten (× miljard euro) 
I = 54 I = particuliere investeringen (× miljard euro) 
O = 130 O = overheidsbestedingen (× miljard euro) 
E = 192 E = export lopende rekening (× miljard euro) 
M = 0,4Y M = import lopende rekening (× miljard euro) 
EV = C + I + O + E − M  EV = effectieve vraag (× miljard euro) 
Y = EV Y = nationaal inkomen 

Av = Y
50

 Av = arbeidsvraag (× miljoen personen) 

Aa = 10,8 Aa = arbeidsaanbod (× miljoen personen) 
 
In de uitgangssituatie geldt voor dit land: 
− het waarderingscijfer (w) = 7,0 
− de multiplier van de autonome bestedingen bedraagt 1,25 
− de overheidsbegroting is in evenwicht 
 

2p 10 Tussen welke waarden van w zal de bijdrage van w aan het nationaal inkomen 
negatief zijn? Licht het antwoord toe met behulp van het model. 
 

2p 11 Bereken het werkloosheidspercentage in de uitgangssituatie. 
 
Door opeenvolgende rentestijgingen in dit land dalen de beurskoersen. Hierdoor 
daalt het waarderingscijfer tot 4,0. 

3p 12 Bereken de verandering van de werkloosheid in personen bij deze daling van 
het waarderingscijfer. 
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Enkele politieke partijen oefenen druk uit op de overheid om de economie te 
stimuleren met extra overheidsbestedingen. Hierdoor zal direct, via een 
verhoging van de effectieve vraag en indirect, via een toename van het 
consumentenvertrouwen, het nationale inkomen stijgen. 
Een econoom, die uitgaat van een ander model, betwijfelt deze redenering.  
Hij onderbouwt zijn visie met onderstaand schema dat ontleend is aan zijn 
model. 
 

 
 
+ = positief verband, − = negatief verband             
 

2p 13 Leg uit waarom de econoom twijfelt aan het positieve effect van extra 
overheidsbestedingen op het consumentenvertrouwen. 
Gebruik voor deze uitleg de relatie tussen twee van de drie variabelen met het 
waarderingscijfer volgens bovenstaand schema. 
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Opgave 5 
 
De belastingstructuur voor de 21e eeuw 
Een van de problemen voor Nederland in de 21e eeuw is de vergrijzing. Deze 
vergrijzing zal leiden tot een groter beroep op de overheidsuitgaven. Deze 
groeiende overheidsuitgaven kunnen gefinancierd worden door verhoging van 
de belastingdruk, maar dit heeft nadelen. Zo gaat een hogere belastingdruk  
gepaard met vermijdingsgedrag van belastingplichtigen en remt de economische 
activiteit.  
Een andere mogelijkheid die de overheid ziet om de vergrijzingslasten te 
financieren, is een verhoging van de arbeidsparticipatie. Deze verhoging wil de 
overheid realiseren door het aanpassen van de schijftarieven in box 1. Daarbij 
wordt het tarief van de eerste en van de derde schijf verlaagd, terwijl het tarief 
van de beide andere schijven gelijk blijft. Er ontstaat dan een optimale 
tariefstructuur. Deze structuur zorgt voor voldoende belastingopbrengst om de 
vergrijzingslasten te financieren en voor verhoging van de arbeidsparticipatie.  
In de tabel worden deze optimale belastingtarieven vergeleken met de huidige. 
In deze opgave laten we heffingskortingen en aftrekposten buiten beschouwing. 
 

schijf belastbaar inkomen (in euro) huidige tarief optimale tarief 
1 0 tot en met 17.000 34% 29% 
2 17.001 tot en met 31.000 41% 41% 
3 31.001 tot en met 52.000 42% 35% 
4 52.001 en hoger 52% 52% 

 
2p 14 Leg uit hoe verhoging van de belastingdruk in Nederland kan leiden tot 

vermijdingsgedrag van belastingplichtigen.  
2p 15 Leg uit hoe de verlaging van het tarief van schijf 1 kan leiden tot een verlaging 

van de p/a-ratio (personen / arbeidsjaren).  
 
Een van de factoren die de optimale tariefstructuur bepalen, is de mate waarin 
het arbeidsaanbod verandert als gevolg van een verandering van het te betalen 
(marginale) belastingtarief. In Nederland blijkt het arbeidsaanbod van vrouwen 
sterker te reageren op een verandering van de tarieven dan het arbeidsaanbod 
van mannen. Om in de toekomst de hogere vergrijzingslasten te kunnen 
opbrengen, zal het nodig zijn dat met name in de groep middeninkomens 
(€ 31.001 tot en met € 52.000) de deelname aan betaald werk van vrouwen 
wordt vergroot.  
 

2p 16 Leg uit waarom, gelet op de positie van vrouwen, specifiek een verlaging van 
het tarief in schijf 3 van belang is om in de toekomst de hogere 
vergrijzingslasten te kunnen financieren. 
 
Stel dat een vrouw met een belastbaar inkomen van € 32.000 haar parttimebaan 
omzet in een fulltimebaan. Tegelijkertijd worden de huidige tarieven veranderd 
in de optimale tarieven. Haar gemiddelde belastingdruk blijft 37,31%. 

2p 17 Bereken het nieuwe belastbaar inkomen voor deze vrouw. 
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Opgave 6 
 
Tijd om op te staan 
Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt een aantal 
gegevens over de Nederlandse economie bij elkaar gebracht in de 
Conjunctuurklok. Een puntenwolk van indicatoren laat zien in welke fase van de 
conjunctuur Nederland zich bevindt. 
In de onderstaande figuur staat een bewerkte weergave van de stand van de 
Conjunctuurklok in december 2005. Deze klok moet gelezen worden in de 
richting van de pijlen (tegen de klok in). 
Aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) is te zien dat er 
sprake is van economisch herstel. Hierop volgt een herstel van de groei van het 
arbeidsvolume: het aantal banen van werknemers uitgedrukt in arbeidsjaren.           
 
Conjunctuurklok december 2005 
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In een commentaar bij deze gegevens van de Conjunctuurklok schrijft een 
journalist onderstaande beweringen: 
1 “De snellere groei van de indicator uitzenduren in vergelijking met de groei 

van de indicator arbeidsvolume past bij fase I.”  
2 “In november en december van 2005 is sprake van economisch herstel en 

een beginnende opgang van de conjunctuur. Ik verwacht dat deze 
ontwikkeling zich in 2006 zal voortzetten en dat de arbeidsmarkt dan zal 
verkrappen.”  

 
2p 18 Leg bewering 1 uit. 

 
2p 19 Leg met behulp van de indicator bbp uit dat er in december 2005 sprake is van 

economisch herstel. 
 

2p 20 Beschrijf hoe de door de journalist verwachte verkrapping van de arbeidsmarkt 
tot stand komt: 
− via de indicator uitvoer en, 
− via de indicator orders. 
 
De groei van het bbp wordt gemeten tussen dezelfde maanden van twee 
opeenvolgende jaren. Zo is de groei van het bbp in december 2005 dus gemeten 
tussen december 2004 en december 2005. 
Verder is gegeven dat de trendmatige groei van het bbp 1,8% bedraagt. 

2p 21 Bereken de procentuele groei van het bbp in november 2005. 
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Opgave 7 
 
Griekse tragedie 
De overheidsbegrotingen van de lidstaten van de Economische en Monetaire 
Unie (EMU) staan onder Europees toezicht. 
Voor het financieringstekort en de staatsschuld gelden in het verdrag van 
Maastricht vastgelegde normen. Het financieringstekort mag niet hoger worden 
dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl voor de 
staatsschuldquote een maximale hoogte van 60% geldt. De onderliggende 
grootheden worden voor alle lidstaten op dezelfde manier vastgesteld. 
Als de groei van het bbp lager uitvalt dan verwacht werd bij het opstellen van de 
overheidsbegroting, kan het noodzakelijk worden te bezuinigen om te kunnen 
voldoen aan de normen. Een streng toezicht op het handhaven van de normen 
kan ongewenste gevolgen hebben. Om bezuinigingen te vermijden stellen 
sommige lidstaten hun cijfers gunstiger voor dan ze in werkelijkheid zijn. 
 
Ook zijn er lidstaten die maatregelen nemen die op korte termijn het 
overheidsinkomen vergroten, maar hiervoor op langere termijn schadelijk 
kunnen zijn.  
 

2p 22 Geef een voorbeeld van zo’n overheidsmaatregel. Licht het antwoord toe. 
 
Voor één van de deelnemende landen gelden de volgende gegevens. 
 
 2004 2005 2006 
financieringstekort (in % van het bbp) 3 3 3 
staatsschuld (per 31-12, in % van het bbp) 55 … … 
index bbp 100 104 108,16 

 
2p 23 Toon met een berekening aan dat dit land in 2006 nog aan de norm voor de 

staatsschuldquote voldoet. 
 

2p 24 Geef een andere reden, dan het voldoen aan de EMU-normen, voor het 
bezuinigen op de overheidsuitgaven in een periode waarin de groei van het bbp 
lager uitvalt dan verwacht tijdens het opstellen van de overheidsbegroting. 
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Griekenland wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een lidstaat die de cijfers 
gunstiger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn. 
In de periode 1998-2005 was in Griekenland sprake van een jaarlijkse nominale 
groei van het bbp van 6%. Om bezuinigingen te vermijden rapporteerde 
Griekenland aan de EMU een financieringstekort dat beneden de 3% bleef.  
De volgende figuur laat de verwachte en de werkelijke staatsschuldquote zien.                
 
staatsschuldquote Griekenland 
 

 
 

2p 25 Leg uit hoe de Griekse rapportage aan de EMU kan hebben geleid tot het 
verschil in ontwikkeling tussen de beide staatsschuldquoten in de figuur. 
 
 

einde  VW-1022-a-10-1-o* 
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 VW-1022-f-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 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 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Kabeljauw in het nauw 
Door langdurige overbevissing is kabeljauw een van de meest bedreigde 
vissoorten in Europa geworden. Daardoor wordt niet alleen het voortbestaan van 
de kabeljauw ernstig bedreigd, maar ook dat van veel andere vissoorten. 
Verschillende deskundigen waarschuwen dat daardoor het biologisch evenwicht 
in de oceanen ernstig verstoord dreigt te raken. De Europese autoriteiten willen 
dat proberen te voorkomen en vragen aan een panel van deskundigen een 
advies. 
De economen in dat panel stellen voor het marktmechanisme een deel van het 
werk te laten doen. Door het instellen van een accijns op kabeljauw zal volgens 
hen de overbevissing worden afgeremd. Zij illustreren hun voorstel met de 
onderstaande figuur.        
 

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

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

vraag: Qv =   P + 4

aanbod zonder accijns:
Qa = 2P  2

hoeveelheid kabeljauw (Q)
(miljoenen stuks)

prijs (P)
(  per stuk)

 
 
Op het internetforum van het panel komen reacties binnen op het voorstel van 
de economen. De vissersorganisatie ‘Leven van vis’ schrijft boos dat het 
voorgestelde beleid zal leiden tot afnemende welvaart. De milieuorganisatie 
‘Leven met vis’ schrijft in te stemmen met het voorstel van de economen 
aangezien dat zal leiden tot toenemende welvaart. 
Tijdens een werkbespreking lichten de economen hun voorstel toe. In de 
rondvraag stelt de voorzitter van het panel aan de economen nog de vraag hoe 
het kan dat hun voorstel volgens de ene organisatie tot afnemende en volgens 
de andere organisatie tot toenemende welvaart leidt.  
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2p 1 Beschrijf langs economische weg hoe overbevissing bij kabeljauw ook het 
voortbestaan van andere vissoorten kan bedreigen. 
 

2p 2 Beschrijf hoe volgens de economen hun voorstel leidt tot minder overbevissing 
bij kabeljauw. Gebruik in het antwoord in elk geval de begrippen afwenteling en 
betalingsbereidheid. 
 

4p 3 Bereken met hoeveel procent de hoeveelheid gevangen kabeljauw afneemt als 
het voorstel van de economen wordt uitgevoerd. 
 

5p 4 Formuleer het antwoord van de economen in het panel aan hun voorzitter. 
Betrek daarin beide door de voorzitter aangehaalde organisaties. Het antwoord 
moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 2 
 
Schade door bonusbeschermer? 
In Nederland is iedere eigenaar verplicht zijn auto te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering keert uit indien de verzekerde met 
zijn auto schade toebrengt aan anderen. De auto-eigenaar mag zelf een 
maatschappij kiezen. De verzekeringsmaatschappijen bepalen onder welke 
voorwaarden zij iemand willen verzekeren. Autoverzekeraars hanteren een 
bonus-malusregeling. In bron 1 is de bonus-malusregeling van autoverzekeraar 
Mobielsafe opgenomen. 
 
Enkele autoverzekeraars bieden klanten die bij de maatschappij een 
autoverzekering hebben, een zogenaamde bonusbeschermer aan. De 
bonusbeschermer is een verzekering die het verlagen van de korting beperkt 
indien de verzekerde schade claimt. In bron 2 is de bonusbeschermer van 
autoverzekeraar Mobielsafe opgenomen. 
 
Janssen heeft een WA-autoverzekering bij Mobielsafe. Hij zit nu in b-m trede 18. 
Hij wil berekenen hoeveel hij zal besparen op zijn autoverzekering van volgend 
jaar als hij de bonusbeschermer neemt. Hij gaat er vanuit dat de basispremie 
ongewijzigd blijft en dat hij dit jaar twee schades claimt. 

2p 5 Bereken hoeveel procent Janssen met de bonusbeschermer kan besparen op de 
kosten van zijn autoverzekering van volgend jaar. 
 
Een wezenlijk probleem van elke WA-verzekering is het bestaan van 
asymmetrische informatie. Een woordvoerder van het Verbond van 
Verzekeraars stelt in dat verband dat het in het belang van de 
verzekeringsbranche zou zijn als verzekeraars de bonusbeschermer niet meer 
zouden aanbieden. Hij heeft twee bezwaren tegen de bonusbeschermer.  
− Ten eerste beperkt de bonus-malusregeling het probleem van 

asymmetrische informatie bij de autoverzekering. Door de bonusbeschermer 
wordt dat probleem juist weer vergroot.  

− Ten tweede is er het gevaar van averechtse selectie, waardoor de 
bonusbeschermer uiteindelijk niet rendabel zal blijken te zijn. 

Een politieke partij wil de bonusbeschermer bij de WA-autoverzekering zelfs 
verbieden. Haar woordvoerster stelt in een debat in de Tweede Kamer: “De 
bonusbeschermer brengt de verkeersveiligheid van ons allemaal in gevaar.”  
 

2p 6 Leg de gedachtegang achter het eerste bezwaar uit. 
 

3p 7 Leg de gedachtegang achter het tweede bezwaar uit. 
 

3p 8 Beschrijf de redenering van de politieke partij die de bonusbeschermer wil 
verbieden. 
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bron 1 de bonus-malusregeling van Mobielsafe 
 
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-malus-trede (b-m trede) bepaald. Daarna 
wordt na elk verzekeringsjaar de korting/opslag op de basispremie van het 
volgende jaar bepaald volgens onderstaand schema. Als u voor het eerst bij ons 
een verzekering afsluit, kunt u, net als bij alle andere 
verzekeringsmaatschappijen, de bij een andere maatschappij opgebouwde 
bonus meenemen.  
 
 toekomstige b-m trede 1) 
b-m 
trede 

korting op de 
basispremie (%) 

zonder 
schade 

met 1 
schade 

met 2 
schades 

met 3 of meer 
schades 

20 75 20 15 9 1 
19 75 20 14 8 1 
18 75 19 13 8 1 
17 75 18 12 7 1 
16 75 17 11 6 1 
15 75 16 10 4 1 
14 75 15 9 2 1 
13 72,5 14 8 2 1 
12 70 13 7 1 1 
11 67,5 12 6 1 1 
10 65 11 5 1 1 
9 60 10 4 1 1 
8 55 9 3 1 1 
7 50 8 2 1 1 
6 45 7 1 1 1 
5 35 6 1 1 1 
4 25 5 1 1 1 
3 15 4 1 1 1 
2 5 3 1 1 1 
1 25% opslag 2 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 2 komen. Uw korting zal dan afnemen van 75% tot 5%. 

 
bron 2 de bonusbeschermer van Mobielsafe 
 

Alle verzekerden hebben de mogelijkheid een bonusbeschermer af te sluiten. Dit 
is een verzekering tegen de negatieve gevolgen die schades kunnen hebben 
voor het kortingspercentage van de autoverzekering. Als u deze verzekering 
afsluit, garandeert de verzekeringsmaatschappij dat u in een jaar niet meer dan 
één b-m trede zult zakken, ongeacht de schade(s) die u claimt. Indien u de 
bonusbeschermer afsluit, betaalt u daarvoor een premie van 3% van de 
basispremie. 
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Opgave 3 
 
What to do? 
De economie van een land is in een diepe recessie terecht gekomen. De 
regering van dit land overweegt een anti-cyclisch begrotingsbeleid te gaan 
voeren met het doel het binnenlands product op een hoger niveau te brengen. 
De regering is ook van plan de centrale bank van het land te vragen dit beleid te 
ondersteunen met rentebeleid dat gericht is op een toename van de 
geldhoeveelheid. 
 
In de onderstaande figuur zijn de macro-economische situatie van dit land en 
het beoogde effect van het begrotings- en monetaire beleid weergegeven.  
 

P

Yr

V V

A

 
 
P algemeen prijspeil                                    
Yr reëel binnenlands product 
A macro-economische aanbodlijn 
V macro-economische vraaglijn 
 
Of het begrotings- en monetaire beleid het beoogde effect ook zal hebben, is 
onzeker. Het land heeft namelijk een zeer open economie met een 
geliberaliseerd internationaal kapitaalverkeer en zwevende wisselkoersen. De 
economieën van de handelspartners van dit land verkeren bovendien eveneens 
in een diepe recessie. 
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De regering is bijeen om over het te voeren beleid te praten en diverse ministers 
leveren een bijdrage aan de discussie. Hieronder staan enkele uitspraken van 
de ministers tijdens deze vergadering.  
 
− De minister van Financiën: 

We moeten aannemen dat op korte termijn de omloopsnelheid van de 
geldhoeveelheid niet verandert. Als de regering haar doel wil bereiken, moet  
volgens de verkeersvergelijking van Fischer de geldhoeveelheid toenemen.  

− De minister van Economische Zaken: 
Zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen bevindt zich op een 
dieptepunt waardoor het door de regering gevraagde rentebeleid van de 
centrale bank niet effectief zal zijn. 

− De minister van Buitenlandse Handel: 
Als de regering haar begrotingstekort voor een deel op de buitenlandse 
kapitaalmarkt financiert, zal er ook zonder rentebeleid van de centrale bank 
sprake zijn van een toename van de geldhoeveelheid. 

− De minister van Internationale Samenwerking: 
Het door de regering voorgenomen beleid zal weinig effect hebben als ons 
begrotings- en monetaire beleid niet is afgestemd op het begrotings- en 
monetaire beleid van onze handelspartners. 

 
2p 9 Geef een verklaring voor het horizontale verloop van het linkerdeel van de 

macro-economische aanbodlijn. 
 

2p 10 Geef een verklaring voor de stelling van de minister van Financiën met 
betrekking tot de geldhoeveelheid. 
 

2p 11 Geef een verklaring voor de stelling van de minister van Economische Zaken 
met betrekking tot de effectiviteit van het rentebeleid.  
 

2p 12 Geef een verklaring voor de stelling van de minister van Buitenlandse Handel 
met betrekking tot de toename van de geldhoeveelheid.  
 
De vergaderende ministers begrijpen niet goed wat de minister van 
Internationale Samenwerking bedoelt. Hij geeft daarom een nadere toelichting. 

4p 13 Schrijf deze toelichting. Betrek daarin afzonderlijk het begrotingsbeleid en het 
monetaire beleid. Geef bij elk beleid één argument. De argumenten moeten 
passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 4 
 
Eenmaal andermaal 
De wereldberoemde rockband A&C gaat een concert geven. Het concert vindt 
plaats in een stadion met een capaciteit van 30.000 toeschouwers. De totale 
kosten van dit concert bedragen € 1.500.000. Deze kosten moeten gezien 
worden als verzonken kosten. 
Bij een vorig concert van A&C in hetzelfde stadion waren de kaartjes bij een 
prijs van € 60 binnen een dag geheel uitverkocht waarna er een levendige 
zwarthandel in de kaartjes ontstond. 
De leden van de rockband hebben voorgesteld de prijs van een kaartje niet te 
veranderen maar de kaartjes voortaan op naam te verstrekken zodat 
zwarthandel onmogelijk wordt. De financieel manager van A&C vindt de daaraan 
verbonden transactiekosten echter veel te hoog. Hij wil daarom voor het 
komende concert een prijs vaststellen waarbij zwarthandel in kaartjes wordt 
vermeden. Bovendien wil hij voor de rockband door middel van prijsdiscriminatie 
een zo groot mogelijke totale winst realiseren. Hij wil die winst realiseren door 
de kaartjes via een eenmalige internetveiling te verkopen aan de hoogste 
bieders. Elke bieder kan slechts één keer een bod uitbrengen. Bij de prijsstelling 
van de kaartjes gaat de financieel manager van A&C uit van de onderstaande 
prijsafzetlijn (collectieve vraaglijn).              
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2p 14 Leg uit dat bij een prijs van € 100 per kaartje: 
− het ontstaan van zwarthandel wordt vermeden, maar 
− een zo groot mogelijke totale winst niet wordt gerealiseerd. 
 

2p 15 Arceer in de uitwerkbijlage bij deze opgave de totale winst die A&C met het 
concert maakt als de mogelijkheden van prijsdiscriminatie volledig worden 
benut. 
 

2p 16 Leg uit hoe de financieel manager van A&C met de internetveiling zijn doel 
denkt te bereiken. 
 

Pagina: 364Voor 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).



 VW-1022-f-10-1-o 9 lees verder ►►►

De leden van de rockband maken bezwaar tegen de internetveiling. Zij vrezen 
dat de fans een veiling niet zullen accepteren en dat er daardoor een 
berovingsprobleem kan ontstaan. De financieel manager wijst het bezwaar van 
de bandleden echter van de hand. 
 

4p 17 Beschrijf: 
− de gedachtegang van de bandleden bij het ontstaan van het  

berovingsprobleem; 
− de gedachtegang van de financieel manager bij het ontkennen van het 

berovingsprobleem. 
De gedachtegangen moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
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Opgave 5 
 
Kaartlezen is een kunst 
Stel je de volgende situatie voor. 
De ontwikkelkosten van digitale kaarten zijn erg hoog zodat er sprake is van 
aanzienlijke schaalvoordelen bij een groeiende productie. 
Op de Europese markt heeft Napia een monopoliepositie op het gebied van 
digitale kaarten voor mobiele navigatieapparaten die voornamelijk gebruikt 
worden door automobilisten. De ICT-onderneming Mioto overweegt een poging 
te doen een plaats op deze markt te veroveren. Mioto ontwikkelt digitale kaarten 
die niet alleen in de auto gebruikt kunnen worden maar ook door bijvoorbeeld 
wandelaars. Napia laat via de media doorschemeren de toetreding van Mioto 
met een scherpe prijsstelling te zullen frustreren. Mioto neemt daarom contact 
op met de Europese commissaris voor de mededinging (ECM) en vraagt haar 
Napia tot de orde te roepen en concurrentie op de Europese markt mogelijk te 
maken. 
De ECM vraagt haar marktanalist om advies en die publiceert de volgende twee 
scenario’s. Elk scenario is gebaseerd op een andere betalingsbereidheid. In 
beide scenario’s zet Mioto de eerste stap en kiest Napia daarna een prijsbeleid. 
De bedragen hebben betrekking op de winst in miljarden euro’s.  
 
scenario 1         
 

Mioto

Napia

Napia
toetreden

hoge prijs

lage prijs

hoge prijs

lage prijs

niet toetreden

Napia 16
Mioto 8

Napia 7

Napia 20
Mioto 0

Napia 10
Mioto 0

Mioto   4

 
 
 
scenario 2          
 

Mioto

Napia

Napia
toetreden

hoge prijs

lage prijs

hoge prijs

lage prijs

niet toetreden

Napia 4
Mioto 8

Mioto   4
Napia 8

Napia 15
Mioto 0

Napia 20
Mioto 0  
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2p 18 Leg uit dat in scenario 1 de betalingsbereidheid van de consument groter is dan 
in scenario 2. 
 

2p 19 Leg uit dat in scenario 1 naast Napia nog ruimte op de markt is voor Mioto. 
 

2p 20 Leg uit dat Mioto op basis van de winstgegevens zal toetreden als scenario 1 
actueel is maar niet als scenario 2 actueel is. 
 

2p 21 In welk van beide scenario’s is het dreigement van Napia om Mioto uit de markt 
te prijzen geloofwaardig? Verklaar het antwoord. 
 
De ECM stelt aan haar marktanalist de vraag welke argumenten er zouden 
kunnen zijn vóór en tegen toetreding van Mioto tot de Europese markt voor 
digitale kaarten. 

4p 22 Schrijf het antwoord van de marktanalist. Geef daarbij twee argumenten vóór en 
twee argumenten tegen de toetreding. Licht elk argument toe. De argumenten 
moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 6 
 
Levensloop 
In een vwo-klas is gediscussieerd over het onderwerp financiële levensloop en 
de verschijnselen ‘ruilen over de tijd’ en ‘menselijk kapitaal’. Diana vond dat zo 
interessant dat ze geprobeerd heeft haar eigen verwachte financiële levensloop 
schematisch in beeld te brengen (zie grafiek).         
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Voor het tekenen van de grafiek heeft Diana veel veronderstellingen moeten 
maken. Enkele daarvan staan hieronder: 
− ze gaat na haar vwo-opleiding op haar 18de werken en blijft dat doen tot aan 

haar pensioen; 
− bovenop de AOW ontvangt zij bedrijfspensioen van haar voormalige 

werkgever(s); 
− omdat de grafiek ergens moet eindigen, neemt ze aan dat ze 85 jaar wordt; 
− het gaat om haar netto-inkomsten per jaar (na afdracht pensioen- en AOW-

premie) en de uitgaven die daarvan betaald moeten worden. 
Diana is bij het tekenen van de grafiek de nodige problemen tegengekomen. Zo 
heeft ze zich bijvoorbeeld afgevraagd of ze − om tot een beter beeld te komen − 
ook voorraadgrootheden zou moeten opnemen. En of ze uit zou moeten gaan 
van een waardevast of misschien zelfs wel van een welvaartsvast pensioen. 
Daarbij rees dan weer de vraag van welke inflatie en inkomensontwikkeling ze 
zou moeten uitgaan. 
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2p 23 Leg uit hoe in de grafiek het verschijnsel ‘ruilen over de tijd’ tot uitdrukking komt. 
 
Diana heeft in de grafiek uitsluitend stroomgrootheden opgenomen.  

2p 24 Welke voorraadgrootheid had zij op basis van de gegevens in de grafiek kunnen 
opnemen? Verklaar het antwoord.  
 
Stel dat Diana zou zijn uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van 1,75% 
gedurende de gehele levensloop en een gemiddelde landelijke inkomensstijging 
van 2,25% per jaar. 

2p 25 Bereken of haar bedrijfspensioen dan waardevast genoemd kan worden. 
 

2p 26 Leg uit waarom het in het kader van de gehele levensloop van belang is of een 
pensioen waardevast of welvaartsvast is. 
 
Diana overweegt vervolgens niet direct vanaf haar 18de te gaan werken maar 
na haar vwo-opleiding eerst een studie bedrijfskunde te gaan volgen. Die 
studie duurt een jaar of vijf en ze verwacht die zeker met succes af te ronden. 
Diana vraagt zich af hoe de gevolgen van die beslissing in de grafiek tot 
uitdrukking moeten worden gebracht. 

4p 27 Beschrijf vier wijzigingen die Diana in de grafiek zou kunnen aanbrengen, twee 
wijzigingen vóór het bereiken van de pensioenleeftijd en twee wijzigingen 
daarna. Betrek daarbij in beide gevallen zowel de inkomsten als de uitgaven.  
De wijzigingen moeten passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
 
 

einde  VW-1022-f-10-1-o* 
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economie (pilot) VWO 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-1022-f-10-1-u* 
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 VW-0231-a-10-1-o  

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 oud programma economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
donderdag 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Conjunctuurperikelen 
In een krant stonden de onderstaande grafieken die afkomstig zijn van het 
planbureau van een land. Deze grafieken geven samen een beeld van de 
ontwikkeling van de economie van het desbetreffende land in de jaren 2007 en 
2008. Een analist van de krant zag in de grafieken ondersteuning voor drie 
opvattingen: 
1 De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen heeft gevolgen gehad voor 

de werkloosheid. 
2 Tot eind 2007 toonde de economie tekenen van overbesteding; daarna is 

daar geen sprake meer van. 
3 De overbesteding heeft gevolgen gehad voor de omvang van het 

exportvolume van het land.  
Daarnaast twijfelde de analist aan de juistheid van de voorspelling van het 
planbureau met betrekking tot het financieringssaldo van de overheid. Voor 
2009 heeft de regering van dit land een bezuinigingsbeleid aangekondigd en de 
analist vindt dat de procyclische effecten daarvan door het planbureau worden 
onderschat.            
 
consumentenvertrouwen          exportvolume  
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geregistreerde werkloosheid         nationaal product 
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2p 1 Beschrijf de redenering achter de eerste opvatting van de analist. 
 

2p 2 Beschrijf op basis van de grafiek ‘exportvolume’ en de grafiek ‘nationaal product’ 
de redenering achter de tweede opvatting van de analist. 
 

2p 3 Beschrijf de redenering achter de derde opvatting van de analist. 
 

2p 4 Zal volgens de analist het financieringstekort in 2009 hoger of lager zijn dan de 
voorspelling van het planbureau? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2 
 
uit een krant: 
Aftrek hypotheekrente onder vuur 
Bezitters van koopwoningen hebben in Nederland de mogelijkheid de betaalde 
hypotheekrente als aftrekpost te gebruiken bij de berekening van de 
inkomstenbelasting. Deze hypotheekrenteaftrek zal in de komende jaren beperkt 
worden. Hoewel de meningen verdeeld zijn, bestaat hiervoor in de politiek 
voldoende draagvlak. De genoemde beperking kan gevolgen hebben voor de 
woningmarkt en voor het inkomen van woningbezitters. 
 
Een beperking van de hypotheekrenteaftrek kan leiden tot een prijsdaling op de 
woningmarkt. 

2p 5 Geef daarvoor een verklaring. 
 
Voor 2009 is gegeven dat: 
− 4 miljoen gezinnen van de hypotheekrenteaftrek gebruikmaken; 
− deze gezinnen in totaal € 20 miljard hypotheekrente aftrekken; 
− die aftrek geschiedt tegen een marginaal tarief van gemiddeld 45%; 
− deze gezinnen een gemiddeld bruto-jaarinkomen hebben van € 62.500 en 

hierover gemiddeld 28% belasting betalen. 
Een politieke partij doet het voorstel in alle gevallen de hypotheekrenteaftrek te 
verrekenen tegen een tarief van 25%. Dit voorstel zou bij de 4 miljoen gezinnen 
gemiddeld tot een daling van het netto-jaarinkomen leiden. 
 

3p 6 Bereken hoeveel procent het gemiddeld netto-jaarinkomen van de bedoelde 
gezinnen daalt bij uitvoering van het voorstel van deze politieke partij (in ten 
minste één decimaal). 
 

2p 7 Leg uit dat uitvoering van het voorstel van deze politieke partij een nivellerend 
effect op de secundaire inkomensverdeling heeft. 
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Opgave 3 
 
uit een krant (maart 2007): 
Minder werken voor meer banen 
Duitsland telt 82,5 miljoen inwoners. Daarvan behoren er 42,6 miljoen tot de 
beroepsbevolking. Er zijn 4,6 miljoen Duitsers werkloos en voor Duitse 
begrippen is dat erg veel. Sommigen verklaren die hoge werkloosheid door te 
wijzen op de zwakke concurrentiepositie van Duitse bedrijven op de 
buitenlandse afzetmarkten. Een econoom is echter van mening dat de 
werkloosheid in Duitsland zo hoog is, doordat vakbonden en werkgevers daar te 
laat hebben ingezet op zaken als arbeidstijdverkorting en deeltijdwerk. Duitsers 
werken gemiddeld 36,5 uren per week. Ter vergelijking: Nederlanders werken 
gemiddeld slechts 31,5 uren per week. Het werkloosheidspercentage in 
Nederland is de helft van dat in Duitsland. 
 
De econoom heeft geschat wat het effect van minder werken is op het 
werkloosheidspercentage in Duitsland. Als het aantal per week gewerkte uren 
daalt tot gemiddeld 34,5 kunnen er volgens de econoom 1,65 miljoen werklozen 
in Duitsland aan de slag, waardoor het werkloosheidspercentage met bijna 
4 procentpunten daalt. De econoom gaat uit van een herbezetting van 75% en 
een gelijkblijvende totale productie.  
 

2p 8 Laat met een berekening zien dat de econoom uitkomt op gemiddeld 
1,65 miljoen extra banen. 
 

2p 9 Klopt de conclusie van de econoom met betrekking tot het 
werkloosheidspercentage? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
Arbeidstijdverkorting leidt meestal tot hogere loonkosten per eenheid product. 
Werkgevers kunnen die  hogere kosten afwentelen op de verkoopprijzen, maar 
ook op de werkgelegenheid. Als dit laatste gebeurt door bedrijfsonderdelen te 
sluiten of naar het buitenland te verplaatsen, daalt de productie. 
 

2p 10 Citeer de zin uit het krantenartikel waaruit blijkt dat afwenteling op de 
verkoopprijzen in de gegeven situatie geen optie is. 
 

2p 11 Beschrijf hoe een loonkostenstijging op de werkgelegenheid kan worden 
afgewenteld zonder dat de productie daalt. 
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Opgave 4 
 
Alle schouders even sterk? 
In discussies over de inkomstenbelasting wordt regelmatig het idee van een 
‘vlaktaks’ onder de aandacht gebracht. Bedoeld wordt dan een stelsel van 
inkomstenbelasting waarbij iedere belastingbetaler ongeacht de hoogte van het 
inkomen hetzelfde percentage inkomstenbelasting betaalt. 
In een verkiezingscampagne hebben twee politieke partijen, partij A en partij B, 
in hun programma opgenomen dat zij een vlaktaks willen invoeren. Partij B wil 
naast die vlaktaks iedere belastingbetaler een gelijk bedrag aan belastingkorting 
geven; mensen die minder belasting betalen dan die korting, krijgen het verschil 
van de belastingdienst op hun rekening gestort. Volgens partij B doet zij 
daarmee recht aan haar uitgangspunt dat ‘sterkere schouders zwaardere lasten 
moeten dragen’. 
 
In de figuur staat weergegeven wat belastingbetalers op jaarbasis per saldo aan 
belasting betalen dan wel op hun rekening gestort krijgen.         
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2p 12 Hoeveel bedraagt in het voorstel van partij B: 
− de belastingkorting; 
− het belastingpercentage? 
Vermeld bij het belastingpercentage de berekening. 
 
Politicus Zeil van partij A stelt dat het voorstel van zijn partij meer prikkels geeft 
tot het maken van carrière op de arbeidsmarkt dan het voorstel van partij B. 

2p 13 Beschrijf de gedachtegang van politicus Zeil. 
 
Politicus Dijk van partij B zegt dat de belastingkorting in het voorstel van zijn 
partij er voor zorgt dat het belastingsysteem progressief is waardoor de 
inkomensverdeling genivelleerd wordt. Politicus Hoek van partij B stelt dat de 
belastingkorting daarvoor niet nodig is. Hij zegt: “Het belastingtarief in het 
voorstel van mijn partij is hoger dan bij partij A en dat leidt ook zonder 
belastingkorting tot inkomensnivellering”.  
 

2p 14 Leg uit dat de belastingkorting het belastingsysteem progressief maakt. 
 

2p 15 Is de uitspraak van politicus Hoek juist of onjuist? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 5 
 
Wie zal dat betalen? 
Een milieuorganisatie heeft vastgesteld dat een bepaald consumptiegoed veel 
maatschappelijke kosten met zich meebrengt. De organisatie wil deze met ten 
minste 25% reduceren en pleit bij de overheid voor de instelling van een 
kostprijsverhogende heffing. Het effect van deze heffing illustreert zij met behulp 
van een tabel en een grafiek. De tabel laat zien dat de maatschappelijke kosten 
van dit consumptiegoed afnemen naarmate het gebruik ervan afneemt. 
     

maatschappelijke kosten van het consumptiegoed 
indexcijfer gebruikte hoeveelheid *) 100 95 90 85 80 75 70 65 
indexcijfer maatschappelijke kosten *) 100 92 85 79 74 70 67 65 
*) De hoeveelheid en de maatschappelijke kosten in de uitgangssituatie zijn op 100 gesteld. 
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2p 16 Noem een consumptiegoed en geef aan hoe dat maatschappelijke kosten met 
zich kan meebrengen. 
 

2p 17 Toon aan dat in de gegeven situatie door de instelling van de heffing de 
maatschappelijke kosten met 26% afnemen. 
 
De producenten van dit goed hebben kritiek op de instelling van de heffing, 
omdat hun omzet daardoor wordt aangetast. Als de heffing er toch komt, eisen 
de producenten dat de overheid met de opbrengst van de heffing ten minste de 
helft van hun omzetverlies zal compenseren. 

3p 18 Is de opbrengst van de heffing groot genoeg om aan de eis van de producenten 
te voldoen? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
Sommige politici denken dat in werkelijkheid de maatschappelijke kosten door 
de instelling van de heffing minder dalen dan de milieuorganisatie denkt. Dat 
komt volgens hen doordat de prijselasticiteit van de vraag verkeerd is ingeschat. 

2p 19 Is de vraag naar dit consumptiegoed volgens de politici meer of minder 
prijselastisch dan volgens de milieuorganisatie? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 6 
 
uit een krant (januari 2006): 
IJdele hoop op renteverlaging 
Sommige regeringen hebben er alles aan gedaan om de Europese Centrale 
Bank (ECB) over te halen de rente te verlagen. Franse en Duitse regerings- 
vertegenwoordigers riepen de ECB op de rente te verlagen en de Italiaanse 
minister van financiën wilde zelfs dat de ECB tegelijkertijd rechtstreeks zou 
interveniëren op de valutamarkt om zo de euro goedkoper te maken.  
De regeringen van de genoemde landen grijpen de inflatiedaling in het 
eurogebied aan om hun pleidooi kracht bij te zetten. Financiële analisten 
bevestigen die inflatiedaling, maar rekenen erop dat de inflatie in het tweede 
kwartaal weer zal oplopen. Die verwachting wordt volgens hen ondersteund door 
de daling van de eurokoers. Zij verwachten dan ook niet dat de ECB zich ook 
maar iets gelegen laat liggen aan de oproep tot renteverlaging.  
 
De economische situatie in Frankrijk, Duitsland en Italië wordt gekenmerkt door 
een hoog werkloosheidspercentage en een als te groot ervaren tekort op de 
overheidsbegroting. 
 

2p 20 Leg uit dat een renteverlaging door de ECB een bijdrage kan leveren aan een 
verlaging van de werkloosheid in de genoemde landen. 
 

2p 21 Leg uit dat juist de regeringen van de genoemde landen voor het bestrijden van 
de werkloosheid een dringend beroep op de ECB doen.  
 
In de samenhang tussen inflatie en eurokoers is er sprake van een 
wisselwerking (zie schema). 
 
   
inflatie in het eurogebied  eurokoers (in dollars) 
   

 
2p 22 Is er volgens het krantenbericht sprake van een positief verband of van een 

negatief verband tussen de eurokoers enerzijds en de inflatie in het eurogebied 
anderzijds? Verklaar het antwoord. 
 

2p 23 Zal bij een relatief lage inflatie in het eurogebied in vergelijking met andere 
landen de eurokoers dalen of stijgen? Verklaar het antwoord. 
 
Een econoom noemde het voorstel van de Italiaanse minister van financiën 
dubbelop omdat een renteverlaging door de ECB een rechtstreekse interventie 
op de valutamarkt voor het beoogde doel overbodig zou maken. 

2p 24 Geef voor de opvatting van deze econoom een verklaring. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
De strategie van de OPEC 
De olieprijs komt tot stand onder invloed van vraag en aanbod op de 
wereldoliemarkt. Ongeveer 40% van de wereldolieproductie vindt plaats in de 
landen die samen het OPEC-kartel vormen. Het OPEC-kartel probeert 
regelmatig de prijs van olie op de wereldmarkt te stabiliseren door een 
aanpassing van de olieproductie van de OPEC-landen.  
 
In de uitgangssituatie zijn van de wereldoliemarkt de onderstaande gegevens 
bekend. 
 
olieproductie OPEC Qaopec = 9 
olieproductie overige landen Qaoverige = 0,08P + 8,7 
totale olieproductie Qa = Qaopec + Qaoverige 
totale vraag naar olie Qv = −0,02P + 23,7 
Qa en Qv aangeboden respectievelijk gevraagde 

hoeveelheid olie in miljoenen vaten per dag 
P prijs per vat olie in dollars 

 
Stel dat de OPEC zijn olieproductie zodanig wil verlagen dat de olieprijs 20% 
boven het niveau in de uitgangssituatie komt te liggen. 

3p 25 Bereken hoe groot de olieproductie van de OPEC moet worden om die 
doelstelling te bereiken.  
 
In de industrielanden zijn de meningen over deze actie van de OPEC verdeeld. 
De OPEC-actie zal de koopkracht van de consument negatief beïnvloeden, maar 
kan vanwege het leefmilieu voor positieve welvaartseffecten zorgen. Sommigen 
vrezen dat de OPEC de olieprijs tot grote hoogte kan opdrijven. Een analist 
beweert echter dat dit zo’n vaart niet loopt: ‘een dergelijke strategie zal de 
OPEC niet lang kunnen volhouden aangezien de exportopbrengst van de OPEC-
landen mede afhankelijk is van de prijselasticiteit van de vraag naar olie en die 
elasticiteit zal bij een stijgende olieprijs steeds groter worden.’ 
 

2p 26 Geef een verklaring voor de in de tekst bedoelde positieve welvaartseffecten 
van de actie van de OPEC. 
 

2p 27 Leg uit waarom de prijselasticiteit van de vraag naar olie steeds groter wordt als 
de olieprijs stijgt. 
 

2p 28 Leg uit dat de bedoelde strategie kan leiden tot lagere exportopbrengsten voor 
de OPEC-landen. 
 

einde  VW-0231-a-10-1-o* 
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Opgave 1 
 
uit een krant: 
Nederland en de draak 
Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) is de afgelopen jaren met bijna 
10% per jaar gestegen. De belangrijkste motor voor deze groei is de Chinese 
uitvoer. 
China heeft een bbp dat ruim 2,5 keer zo groot is als dat van Nederland. 
De economische groei in China heeft onder andere geleid tot een toename van 
de handel met Nederland.  
In een studie naar de economische relaties tussen China en Nederland wordt de 
samenstelling van de Chinese en Nederlandse goederenuitvoer vergeleken. 
Daaruit blijkt dat de Chinese goederenuitvoer naar Nederland wat betreft 
samenstelling te vergelijken is met de totale Chinese goederenuitvoer.  
In de studie wordt onderscheid gemaakt tussen goederen uit de primaire sector 
en goederen uit de secundaire sector. De laatste zijn weer ingedeeld naar de 
mate waarin van een bepaalde productiefactor gebruikgemaakt wordt.      
 
figuur 1 samenstelling Chinese en Nederlandse goederenuitvoer  
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*) het grootste deel hiervan betreft uitvoer van goederen die uit China ingevoerd zijn 
 
Op basis van deze studie komt een econoom tot de volgende twee uitspraken: 
1 De Chinese goederenuitvoer is niet sterk concurrerend met de Nederlandse 

goederenuitvoer. 
2 Ik verwacht desondanks dat de groei van de Chinese industrie kan leiden tot 

structurele werkloosheid onder laaggeschoolden in Nederland.  
 

2p 1 Geef op basis van figuur 1 een ondersteuning voor uitspraak 1. 
 

2p 2 Geef een verklaring voor de in uitspraak 2 bedoelde structurele werkloosheid. 
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Om een (forse) appreciatie van de Chinese munt te voorkomen, hebben de 
Chinese monetaire autoriteiten in de periode 2000-2005 geïntervenieerd op de 
valutamarkt. Het doel van de interventie was het handhaven van de sterke 
economische groei van China. 
In figuur 2 en 3 zijn enkele gegevens over de betalingsbalans van China 
weergegeven.       
 
figuur 2 figuur 3 
 
valutareserves centrale bank China saldo lopende rekening China 
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2p 3 Beschrijf met behulp van figuur 2 op welke manier de Chinese monetaire 
autoriteiten in de periode 2000-2005 hebben geïntervenieerd op de valutamarkt. 
 

2p 4 Hebben de Chinese monetaire autoriteiten het doel van de interventie behaald? 
Licht het antwoord toe en gebruik hierbij figuur 3. 
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Opgave 2 
 
In deze opgave heeft de term inkomen betrekking op het jaarinkomen. 
 
Een overtuigende toeslag 
De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse plannen gemaakt de 
hypotheekrenteaftrek in box 1 van de inkomstenbelasting af te schaffen of te 
beperken.  
Tegenstanders wijzen erop dat uitvoering van deze plannen zal leiden tot een 
daling van het besteedbaar inkomen van een huishouden met een eigen woning 
die met een hypothecaire lening gefinancierd is. Bovendien verwachten ze als 
gevolg van de uitvoering van deze plannen een daling van het aanbod van 
nieuwgebouwde koopwoningen. 
 

2p 5 Leg uit waarom de uitvoering van de bedoelde plannen kan leiden tot daling van 
het aanbod van nieuwgebouwde koopwoningen. 
 
In de drie tabellen op de volgende pagina wordt de huidige situatie vergeleken 
met een aantal mogelijke veranderingen. Dit is uitgewerkt voor drie 
woningeigenaren: 
Meneer Bolk met een bruto-inkomen van € 40.000 
Mevrouw Visser met een bruto-inkomen van € 100.000 
Meneer Kreukers met een bruto-inkomen van € 200.000 

 
− Meneer Bolk beweert dat de fiscale behandeling van de eigen woning 

denivellerend werkt op de verhouding tussen de beide netto-inkomens (f) en 
(g) van hemzelf en van meneer Kreukers. 

− Meneer Kreukers merkt op dat, gezien het voor hem geldende marginale 
belastingtarief van 52%, maatregel B uit tabel 2 gunstiger is dan maatregel 
A, gelet op zijn netto-inkomen na fiscale behandeling eigen woning (g). 

− Mevrouw Visser stelt dat het afschaffen van de teruggave vanwege de 
hypotheekrenteaftrek en de bijtelling in box 1 vanwege een eigen woning in 
combinatie met het uitvoeren van alle maatregelen uit tabel 3, voor haar 
betekent dat haar netto-inkomen na fiscale behandeling eigen woning (g) 
gelijk zal blijven. 

 
Bij de aanschaf van een woning moet in Nederland overdrachtsbelasting (ovb) 
betaald worden. Het bedrag ovb wordt bepaald door een percentage van de 
koopprijs van de woning. 
 

2p 6 Bereken het tarief van de ovb in procenten. 
 

2p 7 Heeft meneer Bolk gelijk? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 

2p 8 Beschrijf met behulp van tabel 2 de redenering op basis waarvan meneer 
Kreukers zijn opmerking maakt. 
 

2p 9 Toon met een berekening aan dat de stelling van mevrouw Visser juist is. 
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tabel 1 huidige situatie met hypotheekrenteaftrek (euro’s) 
 

 
 
tabel 2 gevolgen voor het netto besteedbaar inkomen van diverse  
 fiscale maatregelen (euro’s) 
 

 
 
tabel 3 maatregelen waarbij de daling van het netto besteedbaar  
 inkomen wordt gecompenseerd 
 

 
 

  hr. Bolk mw. Visser hr. Kreukers
(a) bruto-inkomen  40.000 100.000 200.000
(b) inkomstenbelasting (ib) 12.152 42.015 94.015
(c) belastingteruggave 1) 3.795 11.767 23.504
(d) onroerendezaakbelasting per jaar 176 440 880
(e) overdrachtsbelasting (ovb) per jaar 2) 600 1.500 3.000
(f) netto-inkomen na betaling ib (a) − (b) 27.848 57.985 105.985
(g) netto-inkomen na fiscale behandeling eigen 

woning (f) + (c) − (d) − (e) 
30.867 67.812 125.609

door overheid vastgestelde waarde van de woning 160.000 400.000 800.000
koopprijs woning 180.000 450.000 900.000
hypothecaire lening 200.000 500.000 1.000.000
1) Saldo van teruggave vanwege de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling in box 1 vanwege een eigen woning. 
2) In dit geval is het bedrag dat betaald wordt, evenredig verdeeld over de 18 jaar dat de woning gebruikt 

 wordt.  

bruto-inkomen  40.000 100.000 200.000
maatregel A  
van de hypothecaire lening komt maximaal € 400.000 in 
aanmerking voor hypotheekrenteaftrek 

0 −2.350 ….

maatregel B  
beperking hypotheekrenteaftrek tot tarief derde schijf (42%) 0 −2.260 ….

maatregel C  
afschaffing van de vierde schijf (52%) ib 3) 0 +4.777 +14.777
3) De andere schijftarieven veranderen niet zodat het hoogste marginaal tarief dan 42% is. 

I introductie van Eigen Woning Toeslag (EWT) in de vorm van een heffingskorting  
bruto-inkomen 40.000 100.000 200.000
door overheid vastgestelde waarde van de woning 160.000 400.000 800.000

 

EWT in % van door overheid vastgestelde waarde van de woning 2,18 1,56 0,90
II halvering ovb  
III afschaffing van de vierde schijf (52%) ib  
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Opgave 3 
 
Gevraagd: vertrouwen in Britse economie 
Eind 2008 zijn het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen na 
tegenvallende cijfers over de Britse economie sterk gedaald. Dit vond plaats 
tegen de achtergrond van een afnemende inflatie. De omvang van de 
orderportefeuille van de Britse industrie is afgenomen. Daarnaast hebben Britse 
importeurs steeds meer nadeel van de koersontwikkeling van het pond.  
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een stijging van de werkloosheid. 
De werkloosheidsuitkeringen worden via een omslagstelsel gefinancierd. 
 
De Britse centrale bank en de Britse regering stellen beide een aantal 
maatregelen voor die de Britse economie zouden moeten herstellen. 
De Britse centrale bank geeft aan de rente te willen verlagen. 
De Britse regering stelt voor maatregelen te nemen die het 
consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen in de Britse economie 
moeten verbeteren.  
Deze maatregelen zijn: 
1 verlaging van de belasting toegevoegde waarde (btw) 
2 versnelde investeringen in het autowegennet 
3 verhoging van de inkomensvervangende uitkeringen 
4 verbetering van het beroepsonderwijs  
 

enkele cijfers over de Britse economie 2005 2006 2007 2008
financieringstekort in % van het bruto binnenlands product (bbp) 2,9 2,6 2,8 3,0
staatsschuld in % van het bbp 42 43 44 48
wisselkoers Britse pond in euro’s 1,38 1,25 1,19 1,11

 
De Britse regering heeft ten aanzien van de gegeven grootheden de volgende 
voorwaarden geformuleerd. 
− Het financieringstekort mag maximaal 3% van het bbp bedragen. 
− De staatsschuld mag maximaal 50% van het bbp bedragen. 
− De wisselkoers van het pond mag schommelen binnen een officieel 

vastgestelde bandbreedte met ₤ 1 = € 1,10 als ondergrens en ₤ 1 = € 1,40 
als bovengrens.  
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Een econoom formuleert een advies over de te kiezen maatregelen om de Britse 
economie te verbeteren. 
 

8p 10 Schrijf dit advies en besteed hierbij aandacht aan de volgende aspecten. 
a Het nadeel dat Britse importeurs die op de binnenlandse markt verkopen, 

ondervinden van de koersontwikkeling van het pond.  
b De inzet van de rente als beleidsinstrument gericht op herstel van de Britse 

economie. Leg daarbij uit aan welke gegeven voorwaarde dan moeilijker kan 
worden voldaan.  

c Kies vervolgens twee van de door de Britse regering voorgestelde 
maatregelen. 
Leg voor elke gekozen maatregel het verband uit tussen de gekozen 
maatregel en het herstel van het consumentenvertrouwen of van het 
producentenvertrouwen in de Britse economie.  
Leg daarbij ook uit aan welke gegeven voorwaarde dan moeilijker kan 
worden voldaan.  

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het advies 150 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Meer belasting, minder auto 
Eind 2009 neemt de overheid van een Europees land maatregelen die vanaf 
2010 invloed hebben op het bezit en het gebruik van de auto. In dit kader wil de 
overheid het gebruik van minder brandstof verbruikende auto’s stimuleren. 
Hieronder volgen vier van deze maatregelen. 
− De overheid introduceert, naast een vast basispercentage, een progressief 

tarief voor de aanschafbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm). 
Het progressief tarief is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een 
personenauto. De onderstaande tabel geeft enkele veranderingen van de 
bpm weer die het gevolg zijn van deze maatregel. 

 

 
− Een halvering van de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor 

auto’s met een lage CO2-uitstoot. De autobezitter betaalt elk jaar de mrb. De 
hoogte van deze belasting is afhankelijk van het gewicht van de auto en de 
soort brandstof die de auto verbruikt. 

− Verhoging van de accijns op autobrandstoffen. 
− Vanaf 2010 wordt het rekeningrijden ingevoerd waarbij de automobilist per 

gereden kilometer een heffing betaalt. 
 

2p 11 Geef een reden waarom de in de tabel weergegeven bpm kan leiden tot de 
aanschaf van minder brandstof verbruikende auto’s. 
 

2p 12 Leg uit dat deze maatregelen ervoor zorgen dat, bij belastingheffing op de auto, 
het profijtbeginsel sterker wordt toegepast. 
 

2p 13 Leg uit dat invoering van het rekeningrijden bij gelijkblijvend autogebruik kan 
bijdragen aan een vermindering van de negatieve externe effecten van het 
autogebruik. 
 
Jos de Haan overweegt in 2010 een personenauto op benzine aan te schaffen 
met een catalogusprijs van € 32.000 en een CO2-uitstoot van 210 g/km. Hij moet 
dan € 13.282 bpm betalen. Een collega stelt dat hij, gelet op de bpm, deze 
aanschaf beter kan uitstellen tot 2011. 
 

2p 14 Laat met een berekening zien dat deze collega ongelijk heeft. 

 2010 2011 2012 2013 
basispercentage bpm van catalogusprijs personenauto 27% 19% 11% 0%
korting op bpm in geval van een benzineauto (in euro’s) 1.288 824 450 0
schijftarieven (in euro’s per g/km *)) 
vrijstelling  (CO2-grens <110 g/km)     
tarief eerste schijf bpm  (CO2-grens 110-180 g/km) 35 52 71 95
tarief tweede schijf bpm  (CO2-grens 181-270 g/km) 120 173 213 286
tarief derde schijf bpm  (CO2-grens >270 g/km) 278 403 497 667
*) uitstoot van CO2 in gram per kilometer (= g/km) 
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Opgave 5 
 
Pensioen voor het prepensioen? 
In diverse Europese landen wordt gediscussieerd over het pensioenstelsel. Een 
van deze landen kent een systeem van prepensioen waarbij het voor 
werknemers mogelijk is, vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
van 65 jaar, te stoppen met werken en daarbij een prepensioenuitkering te 
ontvangen. Deze prepensioenuitkeringen worden gefinancierd via een 
omslagstelsel. 
In dit land denkt men na over de afschaffing van deze collectieve regeling. Een 
deel van de gevolgen van deze afschaffing wordt bekeken met behulp van een 
vraagmodel met daarbij de uitkomsten (in miljarden euro’s) in beide situaties. 
 

 
De marginale consumptiequote na afschaffing van de regeling prepensioen is 
lager dan zowel de marginale consumptiequote van de ontvangers van de 
prepensioenuitkeringen als die van de ontvangers van het overige inkomen. 
Volgens een econoom komt dit doordat veel werknemers na afschaffing van de 
collectieve regeling prepensioen, een individuele prepensioenregeling afsluiten. 
 

1p 15 Uit welke vergelijking blijkt dat er in situatie I sprake is van een omslagstelsel? 
 

2p 16 Toon met een berekening aan dat de afschaffing van de regeling prepensioen in 
situatie II tot een lagere particuliere consumptie leidt dan in situatie I. 
 

2p 17 Geef het verband tussen het afsluiten van een individuele prepensioenregeling 
en de lagere marginale consumptiequote na afschaffing van de regeling 
prepensioen. 
 
Een econoom verwacht dat de afschaffing van de regeling prepensioen, via de 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt, er voor zal zorgen dat de lonen minder sterk 
zullen stijgen. 
 

2p 18 Geef een argument dat de econoom kan gebruiken om zijn verwachting te 
onderbouwen. 
 

situatie I: vóór afschaffing regeling  
prepensioen 

situatie II: na afschaffing 
regeling prepensioen 

 

C = 0,8(Y − B − SP) + 0,875PU + 4,6 216 C = 0,75(Y − B) + 20 … C = particuliere consumptie 

B = 0,25Y 87,5 B = 0,27Y … B = belastingontvangsten 

SP = 0,05Y 17,5   SP = premies prepensioen 

SP = PU    PU = prepensioenuitkeringen 

I = 44 44 I = 44 44 I = particuliere investeringen 

O = 90 90 O = 90 90 O = overheidsbestedingen 

EV = C + I + O  EV = C + I + O  EV = effectieve vraag 

EV = Y 350 EV = Y … Y = nationaal inkomen 

    (Y − B − SP) = overig inkomen 
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Opgave 6 
 
Digitale conjunctuur 
De toepassing van informatie- en communicatietechnologie, kortweg ICT, heeft 
grote veranderingen tot gevolg gehad. Voorbeelden hiervan zijn een sterk 
stijgende arbeidsproductiviteit en een verdere internationale arbeidsverdeling. 
In onderstaande tabel worden de mondiale gegevens van ICT-producerende 
bedrijven (ICT-bedrijven) gepresenteerd. 
 
 2001 2003 2005 
omzet (in miljoenen euro’s) 
ICT-bedrijven 51.115 51.009 51.518 
alle bedrijven 853.164 883.492 950.536 
aandeel ICT-bedrijven (%) 5,99 5,77 5,42 
bruto toegevoegde waarde (in miljoenen euro’s) 
ICT-bedrijven 20.213 21.968 22.473 
alle bedrijven 397.556 425.256 449.041 
aandeel ICT-bedrijven (%) 5,08 5,17 5,00 
netto-investeringen (in miljoenen euro’s) 
ICT-bedrijven 6.372 3.414 3.738 
alle bedrijven 94.673 60.810 97.711 
aandeel ICT-bedrijven (%) 6,73 5,61 3,83 
werkgelegenheid (in duizenden arbeidsjaren) 
ICT-bedrijven 336 298 280 
alle bedrijven 6.636 6.547 6.433 
aandeel ICT-bedrijven (%) 5,07 4,55 4,35 

 
Tot 2000 was sprake van een sterke groei van de productie in de ICT-bedrijven. 
De recessie die in 2001 inzette, had ook voor deze bedrijfstak gevolgen. Grote 
gevestigde ICT-bedrijven krompen in en menige nieuwkomer ging failliet.  
ICT-bedrijven zijn veel conjunctuurgevoeliger dan andere bedrijven als gevolg 
van het veranderende investeringsgedrag van alle bedrijven tijdens een 
recessie. 
De arbeidsproductiviteit in de ICT-bedrijven is in de periode 2001-2005 sterk 
gegroeid. 
 

2p 19 Geef, op basis van het veranderende investeringsgedrag van alle bedrijven 
tijdens een recessie, een verklaring voor de relatief hoge 
conjunctuurgevoeligheid van ICT-bedrijven. 
 

2p 20 Bereken voor 2001 het aandeel van de ICT-bedrijven in het verbruik van grond- 
en hulpstoffen en de door derden geleverde diensten. 
 

2p 21 Bereken de groei van de arbeidsproductiviteit (in %) in de ICT-bedrijven in 2005 
ten opzichte van 2001. 
 

2p 22 Leg uit dat de groei van de arbeidsproductiviteit in de ICT-bedrijven het gevolg 
kan zijn van de recessie. 
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Opgave 7 
 

Arbeidsmarkt in perspectief 
In onderstaande tabel staat een aantal gegevens over de arbeidsmarkt van een land. 
 
 1988 1998 2008 
verhouding beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking 0,61 0,68 0,74 
verhouding personen / arbeidsjaar 1,12 1,15 1,19 

 
Een arbeidsmarktdeskundige wijst erop dat de groei van de beroepsgeschikte bevolking de 
komende jaren tot stilstand komt. Maar ook de veranderde opvattingen over de verdeling 
betaald / onbetaald werk, hebben een negatieve invloed op de groei van het arbeidsaanbod. 
Als de arbeidsvraag wel blijft groeien, zal de arbeidsmarkt verder verkrappen met forse 
loonstijgingen tot gevolg.

 
2p 23 Beschrijf het effect op de ruimte op de arbeidsmarkt van de, in de tabel 

gegeven, ontwikkeling van de verhouding beroepsbevolking / beroepsgeschikte 
bevolking. 
 

2p 24 Leg uit op welke manier een veranderde maatschappelijke opvatting over de 
verdeling betaald / onbetaald werk een kleiner aanbod van arbeid veroorzaakt. 
 
Met behulp van onderstaand pijlenschema laat de arbeidsmarktdeskundige 
zowel het conjuncturele als het structurele effect van hogere lonen op de ruimte 
op de arbeidsmarkt zien.  
Een plus geeft een positief verband aan; een min een negatief verband.    
 

loonhoogte

A B

investeringen

ruimte op arbeidsmarkt

...(1)...

verplaatsing productie
naar buitenland

+

+

+
 

 
2p 25 Is er in het schema sprake van breedte- of diepte-investeringen? Licht de keuze 

toe met behulp van de loonhoogte en de ruimte op de arbeidsmarkt. 
 

2p 26 Leg uit wat bij (1) moet worden ingevuld om het conjuncturele effect van hogere 
lonen op de ruimte op de arbeidsmarkt weer te geven. 
 
In dit land zijn de loonkosten per eenheid product hoger dan in land P, terwijl het 
inflatiepercentage in beide landen gelijk is. 

2p 27 Leg voor zowel A als voor B uit of er sprake is van een positief of van een 
negatief verband. 

einde  VW-1022-a-10-2-o* 
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Examen VWO 
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 economie (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 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 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Tijd voor verandering 
In de periode 2007-2008 kreeg de internationale bankensector grote klappen. 
De kredietcrisis leidde tot een forse daling van de aandelenkoersen. Omdat 
grote internationale banken failliet dreigden te gaan, kwamen verschillende 
overheden en centrale banken (CB) met reddingsplannen. 
Toen in de loop van 2008 deze kredietcrisis zijn weerslag kreeg op de reële 
economie en er sprake was van een internationale economische teruggang, 
verlaagde de centrale bank van de Verenigde Staten (VS) de rente. De 
Europese Centrale Bank (ECB) volgde deze renteverlaging pas enige maanden 
later. Ze wees voor deze vertraagde reactie op de doelstelling van het monetair 
beleid van de ECB.  
Toch zette de teruggang door en eind 2008 was er sprake van een recessie met 
een toename van de werkloosheid tot gevolg. De toename van de werkloosheid 
valt deels te verklaren uit de ontwikkeling van het particuliere vermogen in 2008 
maar ook uit de economische relaties tussen de VS en de Eurozone (EZ). 
 

2p 1 Beschrijf hoe een toename van de werkloosheid in de VS kan leiden tot een 
toename van de werkloosheid in de EZ. 
 

2p 2 Geef een verklaring voor de toename van de werkloosheid die gebaseerd is op 
de ontwikkeling van het particuliere aandelenvermogen. 
 

2p 3 Geef een andere verklaring voor de toename van de werkloosheid. Maak daarbij 
gebruik van ten minste één figuur uit bron 1. 
 

2p 4 Geef een verklaring voor het verband tussen de ontwikkeling van de 
bezettingsgraad en de index van het prijsniveau in de VS tussen juli 2008 en 
december 2008. 
 

2p 5 Geef de verklaring die de ECB, gelet op haar doelstelling, gegeven zal hebben 
om pas enige maanden later dan de centrale bank van de VS de rente te 
verlagen. 
 
Een journalist die onderzoek heeft gedaan naar de oorzaken van de 
kredietcrisis, schrijft een artikel: Tijd voor verandering. Hij wijst daarin op de 
twee grote problemen waarmee de economie van de VS de komende jaren 
geconfronteerd wordt. Enerzijds is de financiering van de particuliere en de 
collectieve sector in gevaar en anderzijds zijn de economische relaties met het 
buitenland zorgelijk.  
 
De journalist vraagt aan jou in een deel van het artikel de samenhang weer te 
geven tussen één van deze problemen en drie structurele aspecten van de 
economie van de VS (zie bron 2). 

3p 6 Schrijf de tekst van het genoemde deel van het artikel. De tekst moet passen in 
de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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bron 1  zes figuren over de conjuncturele situatie   
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bron 2  structurele aspecten van de economie van de VS 
 
1 De consumptie in de VS is door massaal gebruik van creditcards zo hoog 

dat sommigen spreken over overconsumptie. 
2 De lopende rekening van de betalingsbalans vertoont al jaren een tekort. 
3 De staatsschuld bedraagt in 2008 $ 10.500 miljard en is gelijk aan 101% van 

het bruto binnenlands product. 
4 Sommige grote industrieën zoals de autofabrikanten, zijn nog nauwelijks 

overgestapt op kleinere, zuinigere en meer duurzame producten. 
5 Een deel van de industrie wordt beschermd tegen buitenlandse concurrentie. 
6 De dollar is wereldhandelsvaluta; sinds 1969 is de dollar fors gedeprecieerd. 
7 Ondanks het protectionisme wordt de economie van de VS steeds opener. 
8 Het zwaartepunt van de industriële massaproductie verschuift van de 

Westerse industrielanden naar China en India.  
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Opgave 2 
 
Dubbelspel 
In een bepaald land bewaakt toezichthouder TTD de concurrentieverhoudingen 
op de markt voor mobiele telefonie. In dit land bieden slechts twee bedrijven 
(bedrijf a en bedrijf b) mobiele telefonie aan. Een klant van bedrijf a betaalt aan 
bedrijf a een tarief per minuut. Als die klant belt naar een klant van bedrijf b, 
brengt bedrijf b voor het gebruik van het netwerk een tarief per minuut in 
rekening aan bedrijf a. Bij bedrijf b gebeurt hetzelfde. TTD hanteert het 
onderstaande model om de kosten en de opbrengsten van beide bedrijven te 
beschrijven. De gegeven bedragen gelden in de uitgangssituatie. 
 
opbrengsten 
 

TOa = Ma × 20 + Mab × 4 
TOb = Mb × 21 + Mba × 5 

kosten 
 

TKa = Ma × 3,5 + Mba × 5 + 800 
TKb = Mb × 4,5 + Mab × 4 + 600 

afzet 
 

Ma = −30 × Pa + 20 × Pb + 300 
Mb = −35 × Pb + 25 × Pa + 315 

 
TOa totale opbrengst van bedrijf a 
TOb totale opbrengst van bedrijf b 
Ma aantal minuten dat bedrijf a eigen klanten in rekening brengt 
Mb aantal minuten dat bedrijf b eigen klanten in rekening brengt 
Mab aantal minuten dat bedrijf a in rekening brengt aan bedrijf b 
Mba aantal minuten dat bedrijf b in rekening brengt aan bedrijf a 
TKa totale kosten van bedrijf a 
TKb totale kosten van bedrijf b 
Pa tarief per minuut dat bedrijf a eigen klanten in rekening brengt 
Pb  tarief per minuut dat bedrijf b eigen klanten in rekening brengt 
 
Bedrijf b heeft bekend gemaakt het tarief dat bedrijf a moet betalen voor het 
gebruik van het netwerk, te willen verhogen tot 7. TTD heeft vernomen dat als 
reactie daarop bedrijf a overweegt het desbetreffende tarief te verhogen tot 6. 
TTD veronderstelt dat beide bedrijven die kostenverhogingen doorberekenen in 
de tarieven voor hun eigen klanten. TTD vreest een tariefoorlog ten koste van de 
consument. Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen, heeft TTD de 
onderstaande matrix samengesteld. 
 

  winst 
bedrijf b 

   bij tarief 5  bij tarief 7
bij tarief 4 1.212  830  

  688  970 
bij tarief 6 1.379  1.145  

 
winst 

bedrijf a 
   285  523 
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TTD besluit op basis van deze matrix in te grijpen en vraagt zich nu af op welke 
manier dat zou moeten plaatsvinden. TTD denkt onder andere aan het instellen 
van een maximumtarief voor het gebruik van elkaars netwerk. Ook wordt 
overwogen de partijen te informeren over de verwachte negatieve uitkomsten 
van een tariefoorlog en een beroep te doen op zelfregulering. Er wordt een 
brainstormsessie gehouden om van beide opties argumenten vóór en tegen in 
kaart te brengen. 
 
In de uitgangssituatie bedraagt Mb 80, Mab 48 en Mba 32. 

3p 7 Laat met een berekening zien dat de totale winst van bedrijf a in de 
uitgangssituatie 1.212 bedraagt. 
 
Als beide bedrijven de tarieven die ze elkaar in rekening brengen verhogen, 
neemt de gezamenlijke winst van beide bedrijven af. 

2p 8 Geef daarvoor een verklaring op basis van het model.  
 

3p 9 Leg uit hoe de TTD uitgaande van de matrix tot de conclusie kan komen dat 
ingrijpen noodzakelijk is met het oog op het handhaven van de 
concurrentieverhoudingen. 
 

4p 10 Beschrijf bij beide opties (maximumtarief en zelfregulering) een argument vóór 
en een argument tegen. De argumenten moeten passen in de gegeven context. 
Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 3 
 
Liever zelfstandig 
De productie van bouwbedrijven is sterk afhankelijk van veranderingen van het 
groeitempo van de economie. Twee van deze bouwbedrijven, Construx en 
Mulder, worden geconfronteerd met tegenvallende resultaten als gevolg van een 
economische neergang. 
In beide bedrijven overweegt de directie een plan om zzp’ers in te zetten om 
daarmee de kosten in hun bedrijf beter te kunnen beheersen. 
 

 
De werknemers van beide bedrijven reageren verdeeld op het plan van de 
directie. Een deel van hen vreest voor het verlies van hun baan en is tegen 
terwijl een ander deel van de werknemers juist vóór het plan is. 
 

2p 11 Leg uit dat het inzetten van zzp’ers in een bedrijf kan leiden tot een stijging van 
de arbeidsproductiviteit. 
 

2p 12 Beschrijf twee argumenten die de werknemers die vóór het plan van de directie 
zijn, kunnen hanteren. 
 

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is een ondernemer die geen personeel in 
dienst heeft. Hij verkoopt goederen of diensten en stuurt daarvoor de klanten een factuur. 
De zzp’er heeft geen arbeidsovereenkomst; hij is dus geen werknemer en valt niet onder 
de wettelijke bepalingen voor werknemers. 
 
De belangrijkste verschillen tussen een werknemer en een zzp’er zijn: 
 werknemer zzp’er 
contract − arbeidsovereenkomst met de 

werkgever 
− opzegtermijn bij ontslag 

overeenkomst met 
opdrachtgevers tot levering 
van een product  

beloning lonen geregeld in een 
overeenkomst voor de gehele 
sector (cao) 

behaalde winst uit het eigen 
bedrijf 

gezagsverhouding krijgt dagelijks opdrachten van 
de werkgever 

moet het overeengekomen 
product leveren (op de 
afgesproken datum) 
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Een adviesbureau heeft voor beide bedrijven een overzicht gemaakt van het 
bedrijfsresultaat bij afzetdaling. Het bureau is daarbij uitgegaan van 
proportioneel variabele kosten en een gelijkblijvende verkoopprijs. 
 

 
2p 13 Bereken de procentuele winstdaling van Mulder bij 40% afzetdaling. 

 
2p 14 In welke van de beide bouwbedrijven zal de directie het meest geneigd zijn tot 

het inzetten van zzp’ers? Licht de keuze toe. 
 
Het adviesbureau wijst in beide bedrijven de directie erop dat het laten uitvoeren 
van werkzaamheden, of dit nu gebeurt door werknemers of door zzp’ers, 
gepaard gaat met moral hazard (= het risico op moreel wangedrag). 
Het adviesbureau verstrekt een memo waarin het inzetten van werknemers 
vergeleken wordt met het inzetten van zzp’ers.  
In dit memo wordt de directie aangemerkt als principaal en de werknemer of 
zzp’er als agent. Verder wordt in dit memo ingegaan op het optreden van 
moral hazard en op de transactiekosten die met de keuze samenhangen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de transactiekosten die vóór het uitvoeren 
van de werkzaamheden gemaakt moeten worden en de transactiekosten die 
tijdens of na het uitvoeren van de werkzaamheden gemaakt moeten worden. 
 

6p 15 Schrijf dit memo met daarin: 
− een uitleg van het optreden van moral hazard; 
− een beschrijving van het verschil in transactiekosten bij het inzetten van 

werknemers en bij het inzetten van zzp’ers. Geef hierbij van beide soorten 
transactiekosten een voorbeeld. 

Het memo moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
 

 totale 
opbrengsten in 
de uitgangs- 
situatie 

totale kosten in 
de uitgangs- 
situatie 

totale constante 
kosten in de 
uitgangssituatie 

% winstdaling 
bij 20% 
afzetdaling 

% winstdaling 
bij 40% 
afzetdaling 

Construx  € 500.000 € 400.000 € 100.000 40% 80% 

Mulder  € 500.000 € 400.000 € 240.000 68% … 
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Opgave 4 
 
Generatiebestendig of groener? 
In september 2008 maakt de regering haar plannen bekend. In tabel 1 staan de 
voornaamste inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid zoals die voor 2009 
begroot zijn. Nadat de begroting is vastgesteld blijkt dat voor 2009 en 2010 een 
daling van het bruto binnenlands product wordt verwacht en de regering denkt 
over voorstellen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven. 
De minister van Economische Zaken wijst op de negatieve gevolgen hiervan op 
de economische groei maar de minister van Financiën stelt hier tegenover: “Als 
we niet bezuinigen, belasten we de toekomstige generatie met onze huidige 
problemen.” 
 
tabel 1 rijksbegroting 2009         
 

 
Een oppositiepartij wil dat de regering zich meer richt op de verbetering van het 
milieu en daarbij rekening houdt met de gevolgen hiervan voor de secundaire en 
de tertiaire inkomensverdeling. 
Deze oppositiepartij formuleert een belastingplan waarbij ecotax wordt 
ingevoerd op alle milieuonvriendelijke producten. Het totale bedrag dat de 
overheid aan ecotax ontvangt, wordt aan de burger teruggegeven in de vorm 
van een hogere arbeidskorting; een heffingskorting bij de inkomstenbelasting die 
uitsluitend geldt voor mensen die betaalde arbeid verrichten.  
De oppositiepartij heeft een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om het 
bestedingspatroon van huishoudens ten aanzien van milieuvriendelijke en 
milieuonvriendelijke producten te analyseren. In tabel 2 staan de resultaten van 
dit onderzoek. 
 
tabel 2 onderzoeksresultaat 
 
type huishouden aandeel milieuvriendelijke 

producten in de consumptie (%) 
minimumloon, zonder kinderen 72 
minimumloon, met twee kinderen 74,5 
modaal loon (€ 29.500), zonder kinderen 81 
modaal loon, met twee kinderen 83,5 
drie keer modaal loon, zonder kinderen 86,3 
drie keer modaal loon, met twee kinderen 89 

verwachte overheidsinkomsten in mld euro verwachte overheidsuitgaven in mld euro 
directe belastingen 150 lonen 103 
indirecte belastingen 60 materiële overheidsconsumptie 38 
niet-belasting inkomsten 8 overdrachtsuitgaven 50 
  overheidsinvesteringen 15 
  aflossing staatsschuld 20 
begrotingstekort 20 rente op staatsschuld 12 
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2p 16 Leg op basis van tabel 1 uit of de staatsschuld in 2009 zal stijgen, zal dalen of 
gelijk zal blijven. 
 
De minister van Economische Zaken en de minister van Financiën verschillen 
van mening over de bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Zij maken beiden 
een eigen persbericht, waarin ieder zijn standpunt ten aanzien van de 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven beargumenteert. 
 

2p 17 Schrijf het persbericht van de minister van Economische Zaken of het 
persbericht van de minister van Financiën. Geef eerst de gemaakte keuze aan 
en geef daarna het beargumenteerde standpunt weer. 
 
Op basis van het onderzoek wil de oppositiepartij een onderbouwing van het 
belastingplan met daarbij aandacht voor: 
− het effect van het plan op de welvaart 
− het effect van het plan op de secundaire inkomensverdeling 
− het effect van het plan op de tertiaire inkomensverdeling 
 

6p 18 Schrijf de onderbouwing van het belastingplan. De onderbouwing moet passen 
in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden. 
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Opgave 5 
 
Een boom op het plein 
Rond een plein zijn drie winkels gevestigd. Soms wordt er ’s nachts in deze 
winkels ingebroken. Een beveiligingsbedrijf speelt hierop in en heeft de drie 
winkeliers een offerte gestuurd voor het bewaken van het plein gedurende de 
nacht. Beveiliging kan worden ingehuurd voor € 700,- per maand per beveiliger. 
De beveiliger bewaakt, ongeacht welke winkelier hem heeft ingehuurd, het 
gehele plein. 
Een van de winkeliers, Alberts, heeft een inschatting gemaakt van het bedrag 
dat de winkeliers per maand zouden besparen op de kosten van de inbraak, 
indien het plein ’s nachts bewaakt zou worden. 
Hij gaat er van uit dat de twee andere winkeliers dezelfde inschatting maken. In 
de tabel die hij heeft gemaakt, wordt de marginale kostenbesparing 
weergegeven bij de inzet van steeds één beveiliger extra. 
 
bij de inzet van de  marginale 

kostenbesparing 
Alberts 

marginale 
kostenbesparing 
Boenders 

marginale 
kostenbesparing 
Carant 

1ste beveiliger 1.000 850 200 
2de beveiliger 900 800 150 
3de beveiliger 800 650 100 
4de beveiliger 650 500 0 
5de beveiliger 500 350 0 
6de beveiliger 300 150 0 

 
Alberts wil als eerste een beslissing nemen en verwacht dat Boenders daarna 
beslist. Dit levert de volgende beslissingsboom op waarbij de beslissingen van 
Carant niet zijn weergegeven.       
 

Alberts beslist

Boenders beslist

aantal beveiligers aantal beveiligers toename winst

(0*, 0)
(1.000, 150)
(1.900, 250)

(300, 850)
(1.200, 950)
(2.000, 900)

(500, 1.650)
(1.300, 1.600)
(1.950, 1.400)

(600, 2.300)
(1.250, 2.100)
(..., 1.750)

Boenders beslist

Boenders beslist

Boenders beslist

* toename winst van Alberts

0

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

1

2

3
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De drie winkeliers in deze opgave beschikken ten aanzien van deze beslissing 
over dezelfde informatie. 
 

2p 19 Leg aan de hand van de tabel uit waarom de beslissingen van Carant niet in de 
beslissingsboom zijn weergegeven. 
 

2p 20 Bereken de, in de beslissingsboom ontbrekende, toename van de winst van 
Alberts. 
 

2p 21 Leg met behulp van de beslissingsboom uit welk aantal beveiligers Alberts 
respectievelijk Boenders zal inhuren. 
 
Alberts besluit met zijn collega Boenders te overleggen en pakt de tabel en de 
beslissingsboom erbij. Boenders is het eens met de gegevens maar geeft aan 
zich door de voortdurende inbraken zo onveilig te voelen dat hij één beveiliger 
zal inhuren, ongeacht wat Alberts daarna beslist.  
Het toegenomen gevoel van veiligheid van Boenders komt niet in de cijfers tot 
uitdrukking. 
 

2p 22 Geef een voordeel dat Alberts van de beslissing van Boenders heeft. Gebruik 
hierbij de begrippen zelfbinding en reputatieschade. 
 
Albert realiseert zich dat een afspraak tussen de drie betrokken winkeliers over 
collectieve beveiliging van het plein wel eens tot een veel beter resultaat zou 
kunnen leiden. Hij stelt voor om vijf beveiligers in te huren en de kosten te 
verdelen over de drie winkeliers naar rato van hun marginale kostenbesparing. 
 

6p 23 Geef de onderbouwing van dit voorstel op basis van de volgende aspecten: 
− de omvang van de gezamenlijke winst 
− asymmetrische informatie 
− free rider (= meelifters) gedrag 
De onderbouwing moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
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Opgave 6 
 
Fantasia Air 
Fantasia Air is een luchtvaartmaatschappij, die alleen vliegt vanaf de luchthaven 
van de hoofdstad van Fantasië. De luchthaven is eigendom van de overheid van 
Fantasië. Fantasia Air heeft het alleenrecht op de vluchten naar de hoofdstad 
van een land aan de andere kant van de oceaan. De luchtvaartmaatschappij 
streeft naar maximale totale winst. 
De uitgangssituatie op de markt voor deze vluchten is weergegeven in 
onderstaande figuur. Fantasia Air verkoopt alleen retourvluchten tegen een door 
de overheid vastgestelde eenheidsprijs van € 1.000 per stoel per klant. De 
overheid overweegt het monopolierecht op te heffen en concurrentie toe te 
staan op deze markt. Dan verdwijnt ook de vastgestelde prijs. 
Marktonderzoek heeft aangetoond dat toeristen en zakenmensen gebruik maken 
van deze vlucht. De zakenmensen zijn bereid meer te betalen dan de huidige 
prijs, als ze zonder overnachting weer terug kunnen vliegen. De toeristen willen 
juist minder betalen en Fantasia Air verwacht mogelijke concurrentie van 
prijsvechters die zeer goedkope vluchten voor toeristen aanbieden. De 
betalingsbereidheid van de beide groepen klanten is weergegeven in 
onderstaande tabel. Fantasia Air overweegt twee verschillende prijzen te gaan 
rekenen, om daarmee haar totale winst te vergroten: een lage prijs van € 200 en 
een hoge prijs boven de € 1.000. De maatschappij weet vooraf niet welke klant 
toerist of zakenmens is. 
 
figuur  marktsituatie per vlucht van Fantasia Air          
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tabel gemiddelde betalingsbereidheid per klantgroep op deze vlucht 
 
groep gemiddelde 

betalingsbereidheid 
voorwaarde 

toeristen € 200 per stoel een of meerdere overnachtingen 
tussen heen- en terugvlucht 

zakenmensen € 1.800 per stoel geen verplichting tot overnachting 
zakenmensen € 700 per stoel wel verplichting tot overnachting 

 
2p 24 Levert de door de overheid vastgestelde prijs Fantasia Air maximale totale winst 

op? Verklaar het antwoord met behulp van de figuur. 
 
De marketingmanager van Fantasia Air komt met de volgende oplossing voor 
het probleem van de vaststelling van de hoge prijs: 
“Om de zakenmensen te laten kiezen voor de dure stoelen moet het voordeel 
van de lage prijs ten opzichte van de hoge prijs minder groot zijn dan het 
verschil in betalingsbereidheid tussen wel of geen verplichte overnachting.”  
 

2p 25 Leg uit waarom Fantasia Air niet in staat zal zijn om de zakenmensen een prijs 
van € 1.800 te laten betalen voor een vlucht zonder verplichte overnachting. 
 

2p 26 Leg uit dat de marketingmanager zal adviseren de hoge prijs voor deze vlucht 
vast te stellen op een bedrag net onder € 1.300. 
 
Als de overheid van Fantasië haar voornemens uitvoert, mogen ook andere 
luchtvaartmaatschappijen deze vlucht gaan aanbieden. Door de opheffing van 
het alleenrecht kunnen de marginale kosten van Fantasia Air veranderen en zal 
naar verwachting de gemiddelde prijs voor deze vlucht veranderen. De overheid 
geeft opdracht tot het schrijven van een rapportage op basis waarvan zij kan 
beoordelen wat de mogelijke gevolgen zijn van het afschaffen van het 
alleenrecht en van het afschaffen van de prijsvaststelling door de overheid. 
 

4p 27 Schrijf deze rapportage voor de overheid. Beschrijf daarbij de volgende effecten: 
− een effect waardoor de omvang van het consumentensurplus afneemt 
− een effect waardoor de omvang van het consumentensurplus toeneemt 
− een effect waardoor de hoogte van de marginale kosten afneemt 
− een effect waardoor de hoogte van de marginale kosten toeneemt 
De rapportage moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
 
 

einde  VW-1022-f-10-2-o* 
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925-0231-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 30 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
woensdag 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
uit een krant: 
Loon voor kinderopvang?  
De onderhandelingen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) 
zijn in volle gang. Over een onderdeel liggen de standpunten nog uiteen. De 
onderhandelaars namens de werkgevers willen dat de totale cao-loonstijging 
beperkt blijft tot maximaal 1,25% op jaarbasis. Zij stellen dat bij een inflatie van 
1,0% een hogere loonstijging funest zal zijn voor de groei van de open 
Nederlandse economie. De onderhandelaars namens de werknemers willen wel 
met die geboden loonsverhoging volstaan mits de werkgevers tevens een 
grotere bijdrage gaan betalen aan kinderopvang. Zij stellen dat de groei van de 
arbeidsproductiviteit van 0,75% per jaar daarvoor ruimte biedt. Bovendien 
stellen zij dat door die grotere bijdrage een matige loonontwikkeling op langere 
termijn veilig kan worden gesteld. De werkgevers zien die hogere bijdrage 
echter niet zitten: ‘Kinderopvang is een zaak die met de regering moet worden 
geregeld’.  
 
Bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden kunnen diverse partijen 
betrokken zijn: individuele werkgevers, individuele werknemers, vakbonden, 
vakcentrales, werkgeversbonden, werkgeverscentrales, regering, parlement en 
Stichting van de Arbeid.  

2p 1 Welke drie van de genoemde partijen kunnen over cao’s onderhandelen?  
 
Bij een loonstijging kan onderscheid worden gemaakt tussen prijscompensatie, 
initiële loonstijging en incidentele loonstijging. 

2p 2 Is er in de gegeven situatie sprake van een initiële loonstijging als de 
werkgevers hun zin krijgen? Verklaar het antwoord. 
 

2p 3 Geef een verklaring voor het werkgeversstandpunt dat in de gegeven situatie 
een hogere loonstijging funest is voor de groei van de open Nederlandse 
economie. 
 

2p 4 Leg uit dat een grotere werkgeversbijdrage aan kinderopvang via de werking 
van de arbeidsmarkt kan bijdragen aan loonmatiging. 
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Opgave 2 
 
Economische en Monetaire Unie (EMU) ter discussie 
Onlangs vond er een debat plaats tussen een voorstander en een tegenstander 
van de EMU. De voorstander benadrukt de voordelen van de euro (tekst 1), de 
tegenstander het verloren gaan van de nationale autonomie (tekst 2). 
 
tekst 1  
 

Invoering van de euro is gunstig voor burgers en bedrijven. Zij hoeven bij het 
overschrijden van de grens binnen het eurogebied hun munt niet meer om te wisselen. 
Dat is handig en voordelig. Bovendien worden markten doorzichtiger, zodat er meer 
concurrentie ontstaat. Deze voordelen van de euro kregen bij de invoering ervan de 
meeste aandacht. Langzamerhand worden nog andere voordelen zichtbaar. Zo is door 
de euro een belangrijke belemmering voor kapitaalmobiliteit weggenomen, zodat 
kapitaal beter dan voorheen op zoek kan gaan naar de meest rendabele aanwending 
binnen het eurogebied. Dit komt de productiviteitsgroei in alle sectoren van de  
economie ten goede. Door de invoering van de euro is voor bedrijven in het  
eurogebied een grote thuismarkt ontstaan, waardoor hun concurrentiekracht ten 
opzichte van bedrijven uit Amerika en Japan aanzienlijk is versterkt. 

 
tekst 2 
 

Voor landen die deelnemen aan de EMU zijn de mogelijkheden om hun economie bij te 
sturen aanzienlijk beperkt. Zo is het voeren van een onafhankelijke monetaire politiek 
door een nationale centrale bank niet langer mogelijk. De monetaire politiek is bij de 
Europese Centrale Bank (ECB) weliswaar in goede handen, maar de ECB richt zich op 
de EMU als geheel. Als de conjuncturele ontwikkeling in een EMU-land afwijkt van de 
conjuncturele ontwikkeling in de overige EMU-landen kan een rentemaatregel van de 
ECB in dit land een procyclisch effect hebben. Ook de begrotingspolitiek heeft aan 
kracht ingeboet. In de EMU is namelijk afgesproken dat het begrotingstekort van de 
overheid maximaal 3% van het nationale product mag zijn. Door die afspraak worden  
de regeringen van de EMU-landen in een periode van laagconjunctuur beperkt in hun 
mogelijkheden om anticyclisch begrotingsbeleid te voeren.

 
 

2p 5 Welke belemmering voor kapitaalmobiliteit (tekst 1) wordt bedoeld? Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 6 Geef een verklaring voor de stelling (tekst 1) dat een grote thuismarkt de 
concurrentiekracht van bedrijven in het eurogebied ten opzichte van bedrijven 
uit Amerika en Japan versterkt.  
 

2p 7 Leg uit dat de monetaire politiek van de ECB (tekst 2) in een EMU-land een 
procyclisch effect kan hebben. 
 

2p 8 Leg uit dat de EMU-afspraak over het begrotingstekort (tekst 2) bij 
hoogconjunctuur geen belemmering vormt voor het voeren van anticyclisch 
begrotingsbeleid. 
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Opgave 3 
 
Varimeter de maat genomen 
Een politieke partij wil in Nederland de autolasten meer variabel maken en stelt 
het ‘varimetersysteem’ voor. In dit systeem worden ten opzichte van het 
bestaande systeem de vaste autolasten verlaagd en de variabele autolasten 
verhoogd door invoering van een heffing per gereden kilometer. Met autolasten 
wordt hier bedoeld de belastingen en heffingen in verband met het bezit en het 
gebruik van een auto. 
De partij heeft dit plan laten doorrekenen op de effecten voor verschillende 
inkomensgroepen. Daarbij is er vanuit gegaan dat het totaal aantal gereden 
kilometers niet verandert. De partij vindt dat door het varimetersysteem voor 
geen enkele inkomensgroep de autolasten met meer dan 0,5% van het netto-
inkomen mogen toenemen. In de tabel staat een overzicht van de uitkomsten 
van het doorrekenen van het plan. 
 

 
1p 9 Noem een voorbeeld van een variabele autolast in het bestaande systeem. 

 
2p 10 Zijn in het bestaande systeem de totale autolasten progressief, proportioneel of 

degressief ten opzichte van het bruto-inkomen? Verklaar het antwoord met een 
berekening op basis van de laagste en de hoogste inkomens. 
 

2p 11 Voldoet het varimetersysteem aan de eis van de politieke partij ten aanzien van 
de maximaal toegestane lastenverhoging? Verklaar het antwoord met een 
berekening. 
 

autolasten bestaand 
systeem 

(€ per jaar) 

autolasten 
varimetersysteem 

(€ per jaar) 

inkomensgroep gemiddeld 
bruto jaar-
inkomen 

gemiddeld 
percentage 
inkomens- 

heffing vast variabel totaal vast variabel totaal
laagste inkomens € 12.000 10 570 570 1.140 80 970 1.050 
laag modaal € 18.000 20 680 680 1.360 90 1.210 1.300 
hoog modaal € 27.000 30 800 820 1.620 110 1.510 1.620 
hoogste inkomens € 50.000 40 980 960 1.940 140 1.920 2.060 

Pagina: 408Voor 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).



 925-0231-a-VW-1-o 5 lees verder ►►►

In de onderstaande figuur zijn van de vier inkomensgroepen drie lorenzcurven 
getekend. Curve A heeft betrekking op de secundaire inkomensverdeling. Een 
van de andere curves heeft betrekking op de tertiaire inkomensverdeling bij het 
bestaande systeem en de andere op de tertiaire inkomensverdeling bij het 
varimetersysteem.          
 

100
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2p 12 Welke curve − B of C − heeft betrekking op de tertiaire inkomensverdeling bij het 
varimetersysteem? Verklaar het antwoord zonder berekening. 
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Opgave 4 
 
Woningnood: geen nood!   
In een land wordt − naast onderwijs en gezondheidszorg − wonen beschouwd 
als een noodzakelijk goed. De regering van dit land is daarom van mening dat 
ieder gezin dat geen koopwoning kan betalen, recht heeft op een huurwoning 
tegen een betaalbare huur. De regering overweegt daarom met ingang van 2008 
het volgende beleid uit te gaan voeren: 
1 Er wordt voor eengezinshuurwoningen een wettelijke maximumhuur 

vastgesteld van € 400 per maand.  
2 De overheid gaat zelf zoveel eengezinshuurwoningen bouwen en verhuren 

dat er op de markt voor deze woningen geen sprake is van een tekort of 
overschot. 

3 Om de bouw van deze woningen te financieren, wordt bij de 
inkomstenbelasting de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente 
beperkt. 

 
Een commissie die in opdracht van de regering de effecten van zo’n beleid 
onderzoekt, presenteert de onderstaande figuur. A1 is het aanbod van en V1 is 
de vraag naar eengezinshuurwoningen in 2008 zonder overheidsbeleid. V2 is de 
vraag naar eengezinshuurwoningen in 2008 als het voorgenomen beleid 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.          
 
markt voor eengezinshuurwoningen in 2008 
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De commissie schrijft de verschuiving van de vraaglijn toe aan 
beleidsmaatregel 3. Volgens de commissie moeten in dit verband huurwoningen 
beschouwd worden als inferieure goederen.  
 

1p 13 Wat wordt bedoeld met de opmerking dat huurwoningen inferieure goederen 
zijn? 
 

2p 14 Leg uit hoe beleidsmaatregel 3 leidt tot de gegeven verschuiving van de 
vraaglijn. 
 

2p 15 Bereken aan de hand van de figuur hoeveel procent van het totaal aantal 
eengezinshuurwoningen in 2008 door de overheid zal worden verhuurd. 
 
Een oppositiepartij gaat akkoord met de maximumhuur maar wil niet dat de 
overheid huurwoningen gaat aanbieden. De partij stelt dat huurwoningen 
collectieve goederen worden als de overheid die gaat aanbieden. De partij wil 
particuliere verhuurders een zodanige subsidie geven dat bij 
eengezinshuurwoningen geen tekort of overschot ontstaat. 
 

2p 16 Leid uit de figuur af hoe groot in het voorstel van de oppositiepartij de subsidie 
per eengezinshuurwoning moet zijn. Licht het antwoord toe. 
 

2p 17 Is de stelling van de oppositiepartij juist? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 5 
 
Belastingsubsidie op arbeid 
Het arbeidsmarktbeleid in een land is gericht op vergroting van het 
arbeidsaanbod. Een politieke partij vindt dat vooral de arbeidsparticipatie van 
laaggeschoolde uitkeringsgerechtigden vergroot moet worden. Volgens de partij 
is voor deze doelgroep de financiële prikkel om een baan te aanvaarden 
onvoldoende, doordat het verschil tussen netto-uitkering en nettoloon te klein is. 
Een instrument om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten, is 
volgens de partij een ‘belastingsubsidie’: alle mensen met een laag 
arbeidsinkomen krijgen een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting. De 
partij vindt dat die korting afhankelijk moet zijn van het jaarloon en boven een 
bepaald jaarloon moet vervallen. Voor de berekening van de belastingsubsidie 
presenteert de partij de onderstaande tabel. 
 
berekening belastingsubsidie bij laag arbeidsinkomen 
bruto jaarloon in € (BL) belastingsubsidie in € (BS) 
< 13.800 BS = 0,15 × BL 
van 13.800 tot 15.800 BS = 2.070 
van 15.800 tot 19.250 BS = −0,60 × BL + 11.550 
> 19.250 BS = 0 

 
Zonder belastingsubsidie is er sprake van een proportioneel belastingtarief van 
18% van het bruto-inkomen. 
 
De uitkeringsgerechtigde heer Janssen ontvangt een netto-uitkering van 
€ 12.450 per jaar. Bij werkaanvaarding ontvangt de heer Janssen een bruto 
jaarloon van € 16.500.  

2p 18 Bereken met welk bedrag het netto jaarinkomen van de heer Janssen bij 
werkaanvaarding stijgt als de belastingsubsidie wordt toegepast. 
 
Het voorstel van de politieke partij krijgt nogal wat kritiek.  
Econoom A maakt onderscheid tussen een laag arbeidsinkomen door een laag 
uurloon en een laag arbeidsinkomen door een klein aantal gewerkte uren per 
periode. Hij stelt voor de subsidie afhankelijk te maken van het uurloon en niet 
van het jaarloon om zo te voorkomen dat de subsidie buiten de doelgroep 
terechtkomt. 
Econoom B stelt dat werknemers ontmoedigd kunnen worden om door te 
stromen naar hogere, beter betaalde functies, doordat in het voorstel de 
marginale belastingdruk zeer hoog kan zijn. 
 

2p 19 Leg uit dat in het voorstel van de politieke partij belastingsubsidie buiten de 
doelgroep terecht kan komen. 
 

2p 20 Bereken de marginale belastingdruk voor een bruto jaarloon tussen € 15.800 en 
€ 19.250. 
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Een ander punt van kritiek is dat door de belastingsubsidie het begrotingstekort 
van de overheid zal toenemen. Voorstanders van de subsidie zwakken dat af: 
als de subsidie het beoogde effect sorteert, zal die zichzelf grotendeels 
terugverdienen via de overheidsuitgaven. In het andere geval wordt er ook 
terugverdiend, maar dan vooral via de overheidsontvangsten. 
 

1p 21 Beschrijf hoe belastingsubsidie via de overheidsuitgaven kan worden 
terugverdiend. 
 

2p 22 Beschrijf hoe belastingsubsidie via de overheidsontvangsten kan worden 
terugverdiend. 
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Opgave 6 
 
Banken onder toezicht 
In de jaren 2003 tot en met 2006 was er in het eurogebied sprake van een 
opgaande conjunctuur. Deze opgaande conjunctuur ging gepaard met een groei 
van de geldhoeveelheid. Door recente ontwikkelingen in het betalingsverkeer is 
het aandeel van de girale betalingen in het betalingsverkeer verder gestegen. 
Centrale banken moeten toezicht houden op de particuliere banken en proberen 
te voorkomen dat deze de geldhoeveelheid te snel laten groeien. Door de 
toegenomen parallellisatie binnen het bankwezen worden aan dit toezicht steeds 
hogere eisen gesteld. Sommigen brengen de toegenomen parallellisatie in 
verband met de daling van de rentemarge, die weer in verband wordt gebracht 
met de toegenomen concurrentie tussen de banken. 
 

2p 23 Leg uit dat een opgaande conjunctuur kan leiden tot een groei van de 
geldhoeveelheid. 
 

2p 24 Leg uit dat een daling van de rentemarge geleid kan hebben tot toenemende 
parallellisatie bij banken. 
 
In een Zuid-Amerikaans land bedroeg de inflatie drie jaren achter elkaar 30% 
per jaar. Een econoom stelt dat het gebrekkige toezicht door de centrale bank 
van dat land daarvan een van de oorzaken is. De econoom maakt zich zorgen 
over de geldgroei in dat land. Hij stelt dat door een te snelle geldgroei het 
vertrouwen in de nationale geldeenheid verloren kan gaan, hetgeen op den duur 
kan leiden tot ernstige aantasting van de economische groei. 
 

2p 25 Bereken in procenten de totale geldontwaarding in dit land gedurende de 
genoemde periode.  
 
De stelling van de econoom wordt beschreven in het onderstaande schema. 
Een + duidt op een positief verband en een − op een negatief verband.  
 

vertrouwen
in de nationale
geldeenheid

B -

-

A +geldgroei +

arbeids-
productiviteit

economische
groei D C-++

 
 

2p 26 Welke begrippen moeten in plaats van de letters A tot en met D worden ingevuld 
om de gedachtegang van de econoom juist weer te geven? 
Maak een keuze uit de volgende begrippen: arbeidsverdeling, geldontwaarding, 
directe ruil, indirecte ruil, inflatie, werkgelegenheid.           
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Opgave 7 
 
Brono dreigt door het ijs te zakken 
De industriële onderneming Brono maakt een product dat op buitenlandse 
markten wordt afgezet. De onderneming heeft te maken met een teruglopende 
afzet. De bezettingsgraad van Brono daalt al enkele jaren en bedraagt dit jaar 
60%. Aangezien het break-evenpoint van Brono ligt bij een bezettingsgraad van 
57%, komt het voortbestaan van de onderneming in gevaar. Dit jaar maakt 
Brono 5 miljoen producten die voor € 1,60 per stuk worden verkocht. Bij Brono 
werken 110 mensen van wie de loonkosten dit jaar gemiddeld € 35.000 
bedragen. 
De overige kosten in dit jaar bedragen: 
− grondstofkosten 
− energiekosten 
− diensten van derden 
− rente en pacht 

€ 2.300.000
€ 520.000
€ 380.000
€ 850.000

 
2p 27 Bereken voor welk bedrag Brono dit jaar bijdraagt aan het nationale product. 

 
Een doelstelling van Brono is het halen van een winst van minimaal 2,5% van de 
omzet. Directeur Brouwer constateert dat die doelstelling dit jaar niet gehaald 
wordt. Dat komt volgens hem doordat de concurrentiepositie van Brono zwak is 
vanwege de relatief hoge verkoopprijs die Brono vraagt. Die hoge verkoopprijs is 
weer een gevolg van de lage bezettingsgraad. Om de bezettingsgraad te 
verhogen, besluit Brouwer tot diepte-investeringen over te gaan. 
 

2p 28 Toon met een berekening aan dat de winstdoelstelling van Brono dit jaar niet 
gehaald wordt. 
 

2p 29 Leg uit dat een lage bezettingsgraad kan leiden tot een hoge verkoopprijs. 
 

2p 30 Leg uit dat diepte-investeringen tot een hogere bezettingsgraad kunnen leiden. 
 
 

einde  925-0231-a-VW-1-o* 
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925-0232-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 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
woensdag 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Een leven lang inkomen  
Bij het beoordelen van de inkomensverdeling wordt vaak gekeken naar een 
momentopname. Voor een bepaald jaar wordt dan een inkomensverdeling 
gemaakt op basis van meerdere inkomensklassen. Een voorbeeld van deze 
verdeling staat in tabel 1. 
 
tabel 1  
 

‘jaarverdeling’: verdeling van het jaarinkomen 
groep personen naar 
hoogte primair inkomen 

indexcijfer 
primair inkomen 1) 

indexcijfer  
tertiair inkomen 2) 

laagste 20% 0 21 
  20% 15 61 
  20% 77 87 
  20% 135 121 
hoogste 20% 274 211 
1) Voor de totale groep personen is het gemiddelde primaire inkomen op 100 gesteld. 
2) Voor de totale groep personen is het gemiddelde tertiaire inkomen op 100 gesteld. 
Tertiair inkomen = primair inkomen min belastingen en premies plus 
uitkeringen en baten van overheidsuitgaven min productgebonden heffingen. 

 
Een andere manier om te kijken naar de inkomensverdeling is de verdeling van 
het levensloopinkomen. Hierbij wordt voor vijf opleidingsniveaus gekeken naar 
het totale inkomen dat gedurende het gehele leven wordt ontvangen. Een 
voorbeeld van deze verdeling staat in tabel 2. Tabellen 1 en 2 zijn gebaseerd op 
dezelfde groep personen. Voor de eenvoud van de analyse wordt in beide 
verdelingen geen inkomensverschil binnen een groep verondersteld.  
 
tabel 2 
 

‘levensloopverdeling’: verdeling van het levensloopinkomen 3) 
groep personen naar 
hoogst genoten opleiding 

indexcijfer 
primair inkomen 

indexcijfer 
tertiair inkomen 

basisonderwijs 48 74 
secundair onderwijs 63 79 
middelbaar beroepsonderwijs 91 91 
hoger beroepsonderwijs 94 114 
universitair onderwijs 172 143 
3) De noten van tabel 1 zijn ook van toepassing op tabel 2. 
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Uit tabel 1 blijkt dat er een groep is zonder primair inkomen, terwijl dat in tabel 2 
voor geen enkele groep geldt. 

2p 1 Geef een verklaring voor dit verschil. 
 
Uit tabel 1 kan afgeleid worden dat er sprake is van nivellering. 

2p 2 Geef een verklaring voor deze nivellering. 
 

2p 3 Vul op de uitwerkbijlage de tabel in en teken op basis van die tabel de 
lorenzcurve van de verdeling van het primaire jaarinkomen. 
 

2p 4 Leg uit hoe uit beide tabellen kan worden afgeleid dat de verdeling van het 
primaire levensloopinkomen minder scheef is dan die van het primaire 
jaarinkomen. 
 
In de groep personen met de laagste tertiaire jaarinkomens zitten bijvoorbeeld  
studenten in het universitair onderwijs. In de groep personen met de hoogste 
tertiaire jaarinkomens zitten bijvoorbeeld mensen die op de top van hun carrière 
zijn. 

2p 5 Verklaar aan de hand van het voorbeeld van één van beide genoemde groepen, 
waarom de levensloopverdeling van het tertiaire inkomen minder scheef is dan 
de jaarverdeling van het tertiaire inkomen. 
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Opgave 2 
 
Nederlanders dozenschuivers? 
Wanneer in ons land geïmporteerde goederen tijdelijk Nederlands eigendom 
worden, maar vervolgens geëxporteerd worden naar een derde land, spreken 
we van wederuitvoer. Het belang van de wederuitvoer voor de Nederlandse 
handel is in de afgelopen jaren toegenomen. In 1995 bestond de Nederlandse 
export voor 27% uit wederuitvoer, in 2004 is dat percentage 34%. Is Nederland 
een land van dozenschuivers geworden? En is dat gunstig voor de economische 
groei? 
 
In onderstaande tabel worden enkele gegevens over de buitenlandse handel van 
Nederland voor de jaren 2001 tot en met 2004 weergegeven. 
 

 
Op basis van deze tabel kan worden berekend dat het gewogen gemiddelde van 
de groei van het volume van de totale uitvoer van goederen en diensten van 
binnenlandse herkomst in 2003 ten opzichte van 2002 0,54% bedroeg. 
 

2p 6 Laat met een berekening, in twee decimalen nauwkeurig, zien dat deze groei in 
2004 ten opzichte van 2003 groter was dan 0,54%. 
 

2p 7 Is het prijspeil van de wederuitvoer in 2002 hoger of lager dan in 2001? Verklaar 
het antwoord zonder een berekening te maken. 
 
Een journalist doet over de wederuitvoer in Nederland de volgende bewering: 
“De wederuitvoer levert per eenheid product een zeer kleine bijdrage aan het 
bruto binnenlands product van Nederland.” 

2p 8 Leg de bewering van de journalist uit. 
 
 

Opgave 3 
 
Sluitend stimuleren? 
De overheid in een land wil de werkloosheid terugdringen en tegelijkertijd een 
tekort op de overheidsbegroting vermijden. Het planbureau van dit land 
onderzoekt, met behulp van het onderstaande conjunctuurmodel, welke 
gevolgen het gelijktijdig verhogen van overheidsbestedingen en belastingen kan 
hebben voor de economie van dit land. 
 

 nominale waarde 
(x miljard euro) 

volume 
(% verandering t.o.v. 
voorafgaand jaar) 

 2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

uitvoer goederen binnenlandse herkomst 135,4 136,0 137,7 143,6 2,0 1,1 2,1 

wederuitvoer goederen 101,3 96,1 96,3 112,7 0,3 5,0 19,8 

uitvoer diensten 64,5 66,3 67,4 71,8 −0,4 −0,6 5,4 
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(1) C = 0,8(Y − B) + 16 C = particuliere consumptie 
(2) B = 0,25Y + 20 B = belastingontvangsten 
(3) I = 0,2Oi + 27 I = particuliere investeringen 
(4) O = Oc + Oi O = overheidsbestedingen 
(5) Oc = 60 Oc = overheidsconsumptie 
(6) Oi = 40 Oi = overheidsinvesteringen 
(7) E = 131 E = export lopende rekening 
(8) M = 0,4Y + 10 M = import lopende rekening 
(9) EV = C + I + O + E − M EV = effectieve vraag  
(10) W = EV W = nationaal product 
(11) Y = W Y = nationaal inkomen 

(12) Av = Y
50

 Av = werkgelegenheid (× miljoen personen) 

 
Alle variabelen luiden in miljarden geldeenheden, tenzij anders vermeld. 
Aanvullende gegevens: 
− in de uitgangssituatie geldt O = B; 
− de multiplier van de autonome overheidsinvesteringen (Oi) bedraagt 1,5; 
− de multiplier van de autonome belastingen bedraagt −1; 
− het inkomen bij volledig gebruik van de productiecapaciteit bedraagt 

350 miljard; 
− de structurele werkloosheid bedraagt 300.000 personen.  
 
De overheid stelt voor de autonome overheidsinvesteringen met 20 miljard te 
verhogen en tegelijkertijd de autonome belastingen met 16,7 miljard te 
verhogen. Randvoorwaarde bij dit voorstel is dat er geen tekort op de 
overheidsbegroting mag ontstaan. 
 

2p 9 Bereken de omvang van de beroepsbevolking in dit land. 
 

2p 10 Leg uit waardoor het multipliereffect van een verandering van de autonome 
belastingen kleiner is dan het multipliereffect van een verandering van de 
autonome overheidsinvesteringen. 
 

2p 11 Verklaar het positieve verband tussen de overheidsinvesteringen en de 
particuliere investeringen.  
 
Het door de overheid voorgestelde beleid voldoet aan de gestelde 
randvoorwaarde dat er geen tekort op de overheidsbegroting mag ontstaan. 

2p 12 Toon dit aan met een berekening. 
 

2p 13 Leg uit, zonder een berekening te maken, waarom hetzelfde beleid niet had 
voldaan aan de randvoorwaarde als in plaats van de overheidsinvesteringen de 
overheidsconsumptie met 20 miljard zou worden verhoogd.  
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Opgave 4 
 
Leergeld betalen 
Het hoger onderwijs in een land wordt grotendeels betaald uit algemene 
middelen, aangevuld door particuliere bijdragen in de vorm van collegegelden of 
schoolgelden. Beleidsontwikkelaars in de sector onderwijs denken al langere tijd 
na over een verhoging van het particuliere aandeel in de financiering van 
studiekosten. De inzet van publieke middelen voor hoger onderwijs komt steeds 
meer onder druk te staan, terwijl de toenemende internationale concurrentie 
vraagt om een versterking van de kenniseconomie.  
De minister van Onderwijs doet een voorstel voor een nieuw stelsel van 
studiefinanciering, waarbij de studenten een groter deel van de kosten van een 
studie in het hoger onderwijs zelf gaan betalen. Dit ‘sociaal leenstelsel’ moet 
het, in dit land geldende, studiebeursstelsel vervangen. In onderstaande tabel 
zijn de belangrijkste kenmerken van beide stelsels weergegeven. 
 
studiebeursstelsel sociaal leenstelsel 
 
basisbeurs: een bedrag onafhankelijk van 
de hoogte van het inkomen van de ouders 

 
géén overdracht van de overheid in de 
vorm van basisbeurs of aanvullende beurs 

 
aanvullende beurs:  
− alleen voor studenten waarvan de 

ouders een laag inkomen hebben 
− het bedrag is hoger naarmate het 

inkomen van de ouders lager is 
 
rentedragende lening: 
niet verplicht en na afloop van de studie 
binnen 15 jaar terug te betalen 

 
rentedragende lening: 
− te gebruiken voor alle studiekosten 

(inclusief collegegeld/schoolgeld) en 
kosten van levensonderhoud 

− de rente bevat een risico-opslag 
(solidariteitspremie) waarmee de 
overheid de ‘tekorten’ dekt die kunnen 
ontstaan als studenten de lening niet 
(volledig) kunnen terugbetalen 

 
basisbeurs en aanvullende beurs hoeven 
niet terugbetaald te worden, mits er 
voldoende studieresultaten worden 
behaald  

 
afgestudeerden betalen na afronding van 
hun studie de lening alleen terug indien ze 
beschikken over voldoende primair 
inkomen  

 
In de maatschappelijke discussie die volgt op het voorstel van de minister 
komen onder andere de volgende aspecten aan bod. 
− gevolgen voor de toegankelijkheid van hoger onderwijs 
− gevolgen voor het overheidstekort 
− gevolgen voor de efficiëntie in het hoger onderwijs 
− gevolgen voor de markt voor hoog geschoolde arbeid  
Van de kant van de studentenvakbonden komt er kritiek op het voorstel van de 
minister. Zij vrezen dat kinderen van ouders met een laag inkomen minder vaak 
zullen kiezen voor een opleiding in het hoger onderwijs.  
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8p 14 Schrijf een advies als bijdrage aan deze discussie, waarin je de keuze van de 
minister voor een sociaal leenstelsel verdedigt en tevens reageert op het 
standpunt van de studentenvakbonden. 
a Beschrijf een argument dat de minister kan gebruiken om te kiezen voor het 

sociaal leenstelsel in plaats van het studiebeursstelsel. Maak daarbij gebruik 
van één van de vier aspecten. 

b Beschrijf een argument dat de studentenvakbonden kunnen gebruiken om 
hun kritiek te onderbouwen. Maak daarbij gebruik van één van de vier 
aspecten. 

c Beschrijf twee tegenargumenten die de minister kan gebruiken om zijn 
voorstel te verdedigen tegen de kritiek van de studentenvakbonden. Maak 
daarbij gebruik van één van de vier aspecten óf van een kenmerk van het 
sociaal leenstelsel. 

 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het advies 150 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 5 
 
Snelheidsduivels afgeremd  
In een land vindt de overheid dat het sterk toegenomen gebruik van 
bromscooters de verkeersveiligheid bedreigt. Om dit gebruik af te remmen 
onderzoekt de overheid twee mogelijke maatregelen, waarvan ze er uiteindelijk 
één wil kiezen: 
1 Een heffing op de aanschafprijs van een nieuwe bromscooter in de vorm van 

een vast bedrag in euro’s per bromscooter. 
2 Een heffing op de prijs van bromscooterbrandstof.  
Er is ook onderzoek gedaan naar de mate waarin de afzet van nieuwe 
bromscooters reageert op een prijsverandering van bromscooterbrandstof. In de 
uitgangssituatie bedraagt deze kruislingse prijselasticiteit van de afzet van 
nieuwe bromscooters ten opzichte van de prijs van bromscooterbrandstof 
−0,625.  
De mogelijke effecten van beide maatregelen op de markt voor nieuwe 
bromscooters in dit land zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
De omzet van bromscooters na het nemen van maatregel 2 is in de grafiek 
aangegeven. 
 
vraag naar en aanbod van nieuwe bromscooters 
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2p 15 Bereken hoeveel procent van de heffing door de producenten van bromscooters 
wordt afgewenteld op de consumenten, indien wordt gekozen voor uitvoering 
van maatregel 1. 
 

2p 16 Arceer in de grafiek op de uitwerkbijlage het omzetverlies na afdracht van de 
heffing voor de producenten van bromscooters als gevolg van het kiezen voor 
uitvoering van maatregel 1. 
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2p 17 Toon aan dat prijs van bromscooterbrandstof met 40% stijgt, indien wordt 
gekozen voor uitvoering van maatregel 2. 
 
Een woordvoerder van een organisatie van bromscooterproducenten is van 
mening dat maatregel 2 de minst slechte optie is voor de producenten, omdat zij 
door toekomstige productinnovatie het effect van maatregel 2 kunnen 
afzwakken.  

2p 18 Leg uit dat toekomstige productinnovatie het effect van maatregel 2 op de afzet 
van nieuwe bromscooters kan afzwakken. 
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Opgave 6 
 
Kredietgemak dient het bedrijf 
In de loop van 2005 is de markt voor kredietverlening aan bedrijven veranderd. 
Hieraan liggen zowel ontwikkelingen aan de aanbodkant als aan de vraagkant 
van de markt ten grondslag. Concurrentieoverwegingen en dalende inflatie 
beïnvloeden het gedrag van de kredietaanbieders terwijl de opgaande 
conjunctuur het gedrag van de kredietvragers verandert. 
In de onderstaande figuur is dit gedrag per kwartaal weergegeven.  
 
gedrag van aanbieders en vragers van krediet voor bedrijven      
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Aantal procentpunten dat het verschil aangeeft tussen het percentage aanbieders dat de 
voorwaarden voor kredietverlening aanscherpt (+) en dat versoepelt (−), waarbij de waarden 
kunnen variëren van +100 (alle aanbieders scherpen aan) tot −100 (alle aanbieders 
versoepelen). 

 
 
 

Aantal procentpunten dat het verschil aangeeft tussen het percentage bedrijven dat meer 
krediet vraagt (+) en dat minder krediet vraagt (−), waarbij de waarden kunnen variëren tussen 
+100 (alle bedrijven vragen meer krediet) en −100 (alle bedrijven vragen minder krediet). 

 
Aanvullende informatie: 
− Tot de kredietvoorwaarden horen onder andere de aflossingstermijn, het al 

dan niet verstrekken van een onderpand en de hoogte van de rente. 
− In 2005-3 houdt 20% van de aanbieders van krediet de voorwaarden 

constant. 
 

2p 19 Leg uit hoe dalende inflatie kan leiden tot versoepeling van de voorwaarden van 
aanbieders van krediet. 
 

2p 20 Toon aan dat 55% van de aanbieders de voorwaarden voor kredietverlening in 
2005-3 versoepelt.  
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2p 21 Geef een conjuncturele verklaring voor de ontwikkeling van het gedrag van de 
vragers van krediet na 2005-3. 
 
Uit een prognose van de centrale bank: “Gelet op het gedrag van zowel de 
vragers als van de aanbieders van krediet, verwacht de bank voor de periode na 
2005-3 geen verandering van de hoogte van de rente.” 

2p 22 Verklaar de prognose van de centrale bank met behulp van de figuur. 
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Opgave 7 
 
De CPI gewogen 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet de inflatie in Nederland door 
middel van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI wordt berekend met behulp 
van wegingsfactoren en partiële prijsindexcijfers, zoals in een sterk 
vereenvoudigde versie voor 2001 is weergegeven in tabel 1. In tabel 2 staan 
voor de jaren 2002, 2003 en 2004 de CPI en de indexcijfers voor het nominale 
inkomen van een gemiddeld huishouden. 
 
tabel 1 
 

consumentenprijsindexcijfer 2001 (2000 = 100) 
uitgavengroep wegingsfactor prijsindexcijfer 
voeding, dranken, kleding en schoeisel 25,0 105,4 
huisvesting, vervoer en communicatie 44,6 104,0 
recreatie, cultuur en overige …..… 103,4 

totaal CPI 100,0 ….…. 
 
tabel 2 
 
(2000 = 100) 2002 2003 2004 
CPI 107,6 110,7 113,0 
nominaal inkomen gemiddeld huishouden 112,9 115,0 116,0 

 
De CPI kan gezien worden als een benadering van een index van de kosten van 
het levensonderhoud. Dat de CPI geen exacte maat is voor de index van de 
kosten van het levensonderhoud, heeft onder andere te maken met het bestaan 
van een substitutie-effect en een kwaliteitseffect.  
Het substitutie-effect ontstaat doordat in geval van prijsstijging de consument 
overstapt op een relatief goedkoper product. Het kwaliteitseffect ontstaat 
doordat de prijzen van sommige goederen weinig stijgen terwijl de kwaliteit wel 
sterk verbetert. Computers en mobiele telefoons zijn voorbeelden van dergelijke 
goederen. Het CBS voert nu bij de berekening van de CPI aanpassingen uit die 
zo goed mogelijk corrigeren voor deze twee effecten. 
 

2p 23 Bereken de CPI voor 2001. 
 

2p 24 Bereken met hoeveel procent de koopkracht van een gemiddeld huishouden in 
2003 verandert ten opzichte van 2002. 
 

2p 25 Leg aan de hand van het kwaliteitseffect uit waarom inflatie op basis van een 
niet-gecorrigeerd CPI hoger zou uitvallen dan de werkelijke stijging van de 
kosten van levensonderhoud. 
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Bij de bepaling van de CPI was het vóór 2005 gebruikelijk elke vijf jaar een 
nieuw budgetonderzoek uit te voeren en het basisjaar te verleggen. In 2005 
spreekt het CBS het voornemen uit dit elk jaar te doen. 

2p 26 Leg uit dat door een jaarlijks budgetonderzoek het minder noodzakelijk wordt de 
CPI te corrigeren voor het substitutie-effect. 
 
 

einde  925-0232-a-VW-1-o* 
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 16 vraag naar en aanbod van nieuwe bromscooters           
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VWO 

2009 
 
 
 

 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 26 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 24 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Blik in de toekomst 
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft met behulp van verschillende scenario’s 
onderzocht hoe de economische toekomst van Nederland er uit zou kunnen 
zien. De scenario’s verschillen van elkaar op het gebied van internationale 
samenwerking en privatisering van delen van de collectieve sector. 
Internationale samenwerking heeft betrekking op het tot stand komen van vrij 
verkeer van producten en productiefactoren. 
Twee van deze scenario’s luiden: 
− scenario 1 (SC1) 

Hierbij wordt uitgegaan van een geringe mate van internationale 
samenwerking en van het uitblijven van privatisering van delen van de 
collectieve sector. 

− scenario 2 (SC2) 
Hierbij wordt uitgegaan van een hoge mate van internationale samenwerking 
en van privatisering van delen van de collectieve sector. 

 
In de onderstaande tabel en figuren wordt een aantal verschillen weergegeven 
die in de toekomst kunnen optreden bij de twee scenario’s. 
 
macro-economische kengetallen in 2040 
(2001 = 100) scenario 1 scenario 2 
arbeidsproductiviteit (AP) 160 224 
bruto binnenlands product (bbp) 132 272 
bbp per hoofd van de bevolking 133 221 
beroepsbevolking (personen) 85 117 
collectieve uitgavenquote 121 86 

 
figuur 1                                                    figuur 2           
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2p 1 Geef, op basis van de tabel, een verklaring voor het verband tussen de 

ontwikkeling van de collectieve uitgavenquote en de daaruit voortvloeiende 
ontwikkeling van de beroepsbevolking. 
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2p 2 Zal het werkloosheidspercentage bij het scenario 1 in 2040 hoger of lager zijn 
dan in 2001? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening van het 
indexcijfer van de werkgelegenheid. 
 

2p 3 Geef een verklaring voor het verband dat blijkt uit figuur 1. 
 

2p 4 Geef een verklaring voor het verband dat blijkt uit figuur 2. 
 
Volgens een econoom is het onderzoek van het CPB sterk gericht op 
economische groei in enge zin.  
Hij stelt hierover: ”Indien het CPB gelet had op economische groei in ruime zin 
zou het verschil tussen de beide scenario’s minder groot kunnen zijn.” 
 

2p 5 Verklaar de stelling van de econoom. 
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Opgave 2 
 
Geel is goud waard  
Jaarlijks wordt op de eerste dag na de Tour de France in het plaatsje Roembex 
een wielerwedstrijd voor professionals georganiseerd: de Gele Pijl. Tegen 
betaling van forse startgelden laten enkele Tourhelden zich bewonderen door de 
plaatselijke wielerfans.  
De organisator van deze wedstrijd is er tot nu toe elk jaar in geslaagd de 
Tourwinnaar te contracteren. Mede door zijn aanwezigheid werd de editie 2005 
van de Gele Pijl een groot succes. Voor deze editie 2005 golden de volgende 
gegevens. 
− De prijs bedraagt € 30 per toegangskaartje. 
− De proportioneel variabele kosten bedragen € 5 per toegangskaartje. 
− De startgelden voor de wielrenners bedragen € 357.500. Dit is 55% van de 

totale constante kosten. 
− De opbrengst uit tv-rechten en sponsorbijdragen bedraagt € 120.000 en is 

onafhankelijk van het aantal toegangskaartjes. 
 
Verder is voor 2005 de volgende grafiek gegeven.          
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Na afloop van de wedstrijd wordt ’s avonds een uitgebreide samenvatting van de 
Gele Pijl op de landelijke tv uitgezonden. 
 

2p 6 Geef een argument dat de sponsors zullen gebruiken om hun bijdrage 
niet afhankelijk te maken van het aantal verkochte kaartjes. 
 

2p 7 Bereken de totale winst die behaald wordt met de Gele Pijl 2005. 
 

2p 8 Hoe blijkt uit de gegevens dat de prijs per toegangskaartje in 2005 niet de 
maximale totale winst opleverde? 
 
In 2006 lukt het de organisator niet de Tourwinnaar aan de start te krijgen. Dit 
betekent ten opzichte van 2005:  
− een dusdanige vermindering van het aantal startende wielrenners dat de 

totale constante kosten nu € 435.000 bedragen; 
− een vermindering van de inkomsten uit tv-rechten en sponsorbijdragen; 
− een daling van de vraag naar kaartjes; 
− dat de overige gegevens niet veranderen.  
 
Op grond van deze gegevens komt de organisatie tot de conclusie dat er 15.000 
kaartjes verkocht moeten worden. De opbrengst van de kaartverkoop en van de 
tv-rechten en sponsorbijdragen is dan juist genoeg om de kosten te dekken. 
 

2p 9 Bereken in dit geval de hoogte van de tv-rechten en sponsorbijdragen. 
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Opgave 3 
 
Hypotheekrenteaftrek; een heilig huisje? 
Bij het kopen van een woning sluiten de meeste kopers een hypothecaire lening 
af. Om het eigen woningbezit betaalbaar te maken, is de rente over de 
hypothecaire lening aftrekbaar van het bruto-inkomen. Een van de doelen hierbij 
is het bevorderen van het eigenwoningbezit bij de huishoudens met de laagste 
inkomens. 
Afschaffing van deze fiscale regeling is sinds jaren onderwerp van discussie, 
omdat onder andere de effectiviteit en de rechtvaardigheid van deze regeling in 
twijfel wordt getrokken. 
 
 
De aftrek van de rente op een hypothecaire schuld heeft alleen betrekking op de 
koopwoning van degene die de hypothecaire schuld heeft. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de volgende cijfers over de 
hypothecaire schuld. 
 
tabel 1 
 
hypothecaire schuld in % van het bruto binnenlands product 
 

1990 40 
1995 50 
2000 70 
2005 100 

 
tabel 2 
 
hypothecaire schuld en fiscaal voordeel naar huishouden 
 

huishoudens van 
laag naar hoog 
inkomen (in %) 

gemiddeld 
inkomen 
(bruto, in euro) 

percentage  van de 
huishoudens dat een 
hypothecaire schuld heeft 

gemiddeld fiscaal 
voordeel per 
huishouden (in euro) 

25 12.600 10 172 
25 25.900 30 1.018 
25 41.600 60 1.931 
25 74.600 77 3.558 
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8p 10 Schrijf een betoog over de afschaffing of de handhaving van de regeling voor de 
aftrekbaarheid van de rente op een hypothecaire schuld. Ga hierbij uit van de 
situatie zoals blijkt uit de voorgaande informatie. 
In het betoog moeten de volgende onderdelen aan de orde komen. 
a Beschrijf de invloed van het instellen van de regeling voor de aftrekbaarheid 

van de rente op een hypothecaire schuld op de prijsvorming op de markt 
voor koopwoningen. 
 

b Kies daarna óf je voor afschaffing óf voor handhaving van de regeling bent. 
Geef een argument voor de keuze aan de hand van de gevolgen voor drie 
van de volgende zes aspecten.  
1 de personele inkomensverdeling 
2 de overheidsfinanciën 
3 de vermogenspositie van eigen woningbezitters 
4 de conjuncturele situatie 
5 de markt voor huurwoningen 
6 de effectiviteit van de regeling  

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het betoog 150 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Met gelijke munt betalen 
Tussen 2003 en 2005 was er in het algemeen sprake van een dalende 
dollarkoers. De Verenigde Staten van Amerika (VS) besteden al jarenlang meer 
dan ze produceren, met als gevolg een omvangrijk tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans van de VS.  
Meestal leidt een daling van de wisselkoers tot hogere inflatie in het land 
waarvan de wisselkoers daalt. 
 

2p 11 Leg uit hoe een wisselkoersdaling van de valuta van een land kan leiden tot een 
hogere inflatie in dat land. 
 
In de VS leidt de dalende dollarkoers niet tot hogere inflatie. Dit heeft te maken 
met het feit dat het grootste deel van de import van de VS in dollars 
gefactureerd wordt: dat wil zeggen dat de import van de VS in dollars geprijsd 
en ook in dollars betaald wordt. Veel exporteurs uit Europa en Japan passen 
deze dollarprijzen voor hun exportproducten niet of beperkt aan bij een 
verandering van de wisselkoers van de dollar. Onderstaande tabel illustreert dit. 
 
facturering van import en export en marktaandelen 
 (1) 

percentage van de 
import gefactureerd 
in de valuta van het 
importerende land 

(2) 
percentage van de 
export gefactureerd 
in de valuta van het 
exporterende land 

(3) 
marktaandeel van het 
exporterende land  
(in procenten)  

VS 81 92 11,0 1) 
Japan 23 32 2,5 
Nederland 43 44 2,1 
1) Het gewogen gemiddelde van de marktaandelen die de VS heeft op de binnenlandse markten 

van alle landen die producten importeren uit de VS. Op dezelfde manier dienen de percentages 
voor Japan en Nederland in kolom (3) gelezen te worden. 

 
2p 12 Zal een daling van de dollarkoers leiden tot een stijging of een daling van de 

gemiddelde winstmarge in euro’s van Nederlandse exporteurs naar de VS?  
Verklaar het antwoord op basis van bovenstaande tabel en uitgaande van een 
gelijkblijvende kostprijs in euro’s. 
 

2p 13 Verklaar met behulp van kolom (3) waarom de VS in kolom (2) een hoger 
percentage heeft dan Nederland. 
 
Een econoom is van mening dat er voor Nederlandse exportproducten minder 
substituten op buitenlandse markten zijn dan voor Japanse exportproducten. 

2p 14 Leg uit hoe de econoom bovenstaande tabel kan gebruiken om zijn mening te 
ondersteunen. 
 

Pagina: 438Voor 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).



 949-0232-a-VW-2-o 9 lees verder ►►►

Opgave 5 
 
Variatie in succes 
Om langdurige werkloosheid te bestrijden, beschikt de Nederlandse overheid 
over diverse instrumenten. Om de effectiviteit van de instrumenten met elkaar te 
vergelijken, heeft een onderzoeksbureau drie varianten naast elkaar gezet. Voor 
de financiering van elke variant is steeds 1 miljard euro beschikbaar. 
1 Een verlaging van de vier schijftarieven van de inkomstenbelasting. 
2 Een loonkostensubsidie voor werkgevers die iemand aannemen voor een 

baan met een brutoloon tussen 100% en 150% van het minimumloon. 
3 Een extra heffingskorting voor iemand die een baan aanneemt met een 

brutoloon tussen 100% en 150% van het minimumloon. Hierdoor zal bij een 
gelijkblijvend brutoloon, het nettoloon hoger zijn. 

 
Het onderzoeksbureau heeft nagegaan wat na twee jaar het effect van de inzet 
van deze instrumenten is. 
 

 
Variant 2 is in vergelijking met variant 3 minder effectief als het gaat om het 
verminderen van de totale werkloosheid. 
Het onderzoeksbureau doet hierover de volgende uitspraak: “Dit is het gevolg 
van de koppeling tussen het brutoloon en de hoogte van de uitkering bij 
werkloosheid.” 
 

2p 15 Verklaar waarom variant 2 en variant 3 effectiever zijn dan variant 1 in het 
verhogen van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden. 
 

2p 16 Verklaar het verschil in loonkostenstijging tussen variant 1 en de 
uitgangssituatie. 
 

2p 17 Leg uit dat volgens de tabel de arbeidsproductiviteit per persoon in variant 2 
daalt. 
 

2p 18 Toon met een berekening aan dat de loonkosten per eenheid product in 
variant 1 minder sterk stijgen dan in variant 2. 
 

2p 19 Leg de uitspraak van het onderzoeksbureau uit. 
 

uitgangssituatie 1) variant 1 variant 2 variant 3 

totale werkloosheid (personen) 0 −0,04 −0,07 −0,13 

totale werkgelegenheid (personen) 2,00 2,12 2,13 2,22 

werkgelegenheid laaggeschoolden (personen) 1,10 1,19 1,46 1,48 

loonkosten per werknemer 2,50 2,33 2,32 2,23 

volume bruto binnenlands product 2,00 2,14 2,08 2,17 

Het betreft hier procentuele veranderingen per jaar. 
1) zonder inzet van een overheidsinstrument tegen langdurige werkloosheid 
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Opgave 6 
 
Doet de markt het werk van de centrale bank?  
Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan van invloed zijn op de 
economie. Zo kan de ECB in een situatie van toenemende bestedingsinflatie 
door rentebeleid proberen de inflatie te matigen.  
 

2p 20 Beschrijf de werking van het rentebeleid van de ECB in een situatie van 
bestedingsinflatie. 
 
Een econoom vraagt zich af of deze manier van ingrijpen nog nodig is in een tijd 
waarin de (vrije) marktwerking voor goederen en diensten sterk wordt 
bevorderd. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen de mate van marktwerking 
en inflatie in tien landen. Uit dit onderzoek komt de onderstaande figuur.       
 
winstmarge 1) en inflatie in tien landen (langjarige gemiddelden per land) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
inflatie (%)

3,2
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0
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(%)

 

 
Op basis van de figuur luidt de stelling van de econoom: “De toename van de 
marktwerking remt de inflatie.” 
 
De toename van de marktwerking heeft ook andere effecten. Zo zal de 
prijsflexibiliteit toenemen. Met prijsflexibiliteit bedoelt deze econoom de snelheid 
waarmee de prijs reageert op veranderingen van vraag en aanbod. Toenemende 
prijsflexibiliteit kan leiden tot een stijging van de bezettingsgraad in het 
bedrijfsleven. De conclusie van de econoom luidt: “Bij toegenomen 
prijsflexibiliteit zal een renteverlaging door de ECB minder effectief zijn bij het 
stimuleren van economische groei.” 
 

2p 21 Beschrijf op welke manier de figuur de stelling van de econoom ondersteunt. 
 

2p 22 Leg uit dat toegenomen prijsflexibiliteit in een situatie van onderbesteding kan 
leiden tot een stijging van de bezettingsgraad in het bedrijfsleven. 
 

2p 23 Leg de conclusie van de econoom uit. 

noot 1 Een gemiddelde voor het totale bedrijfsleven in een land dat gezien wordt als een indicator voor
 de mate van marktwerking in een land. 
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Opgave 7 
 
Het gebonden schoolboek 
Naar aanleiding van klachten van ouders over dure schoolboeken liet de 
overheid in 2004 een onderzoek instellen naar het functioneren van de markt 
voor schoolboeken. Op de markt voor schoolboeken is sprake van verticale 
prijsbinding: de uitgevers bepalen voor elk schoolboek een vaste prijs en de 
boekverkopers zijn verplicht deze prijs aan de consument in rekening te 
brengen. Deze prijsbinding maakt het voor uitgevers mogelijk een breed 
titelaanbod en een hoge kwaliteit van schoolboeken te kunnen blijven 
garanderen. Dit staat bekend als het argument van de ‘interne subsidiëring’.  
 
Uit het onderzoek blijken verder voor de schoolboekenmarkt de volgende 
kenmerken. 
− De grootste drie uitgevers van schoolboeken hebben samen een 

marktaandeel van 85%. 
− Er is sprake van een heterogeen product. 
− Er is sprake van een gebonden vraag: scholen schrijven voor welke 

schoolboeken door ouders / leerlingen gekocht moeten worden. 
 
Mede op grond van dit onderzoek wilde de overheid de vaste boekenprijs 
afschaffen door een verbod op verticale prijsbinding. 
Een docent economie die het onderzoek leest en op de hoogte is van de 
voorgenomen afschaffing van de vaste boekenprijs, doet hierover de volgende 
uitspraak. 
“Ik denk niet dat de schoolboeken dan veel goedkoper zullen worden, want 
zolang de bovenstaande kenmerken van de markt voor schoolboekenverkopers 
niet veranderen, zal de druk op de winstmarge van de uitgevers gering blijven.” 
 

2p 24 Leg uit hoe verticale prijsbinding kan bijdragen aan het streven van de uitgevers 
van schoolboeken om een breed assortiment te garanderen. 
 

2p 25 Is de vraag naar schoolboeken, in de situatie zoals beschreven door het 
onderzoek, prijselastisch of prijsinelastisch?  
Verklaar het antwoord met één van de kenmerken van de markt voor 
schoolboeken. 
 

2p 26 Leg de uitspraak van de docent economie uit. 
 

einde  949-0232-a-VW-2-o* 
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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
maandag 26 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Regering kijkt niet werkloos toe 
In 2005 telde Duitsland 5,2 miljoen geregistreerde werklozen, waarmee de 
werkloosheid 12,5% van de beroepsbevolking bedroeg. Er was sprake van 
conjunctuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid en frictiewerkloosheid. De 
Duitse regering presenteerde in 2005 een meerjarenplan waarvan de volgende 
maatregelen de belangrijkste waren. 
− verlaging van de vennootschapsbelasting 
− extra uitgaven voor infrastructurele werken 
− vergemakkelijken van het ontslaan van personeel 
− hogere uitgaven voor onderwijs en wetenschap 
− afschaffing van de subsidie op de bouw van een eigen huis 
− het verbeteren van de arbeidsbemiddeling 
Voor 2007 was het doel van dit plan het terugdringen van het 
werkloosheidspercentage tot onder de 10% van de beroepsbevolking. 
 
Een politicus van de oppositie stelde dat twee van de maatregelen een 
procyclisch effect zouden hebben. 

2p 1 Noem een van de maatregelen die de politicus zou kunnen bedoelen. Licht het 
antwoord toe. 
 

2p 2 Leg uit hoe hogere uitgaven voor onderwijs kunnen leiden tot minder 
kwalitatieve structuurwerkloosheid én tot minder kwantitatieve 
structuurwerkloosheid. Betrek in het antwoord beide vormen van werkloosheid 
afzonderlijk. 
 
Het vergemakkelijken van het ontslaan van personeel kan leiden tot minder 
frictiewerkloosheid. 

2p 3 Geef daarvoor een verklaring. 
 
Uit de informatie die bij het meerjarenplan werd verstrekt, bleek verder nog het 
volgende. 
− In 2005 bedroeg de werkgelegenheid 36.400.000 personen. 
− In 2006 en in 2007 groeide de werkgelegenheid elk jaar met 2,5% ten 

opzichte van het voorafgaande jaar. 
− In 2006 en in 2007 groeide de beroepsbevolking elk jaar met 425.000 

personen. 
 

2p 4 Toon met een berekening aan dat het voor 2007 gestelde doel gehaald zou 
worden. 
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Opgave 2 
 
Belasting Remix 
Een politieke partij wil de inkomensverdeling in Nederland meer nivelleren en in 
de belasting- en premieheffing het draagkrachtbeginsel sterker toepassen. Een 
medewerker schrijft een advies over de vraag hoe deze doelen met 
verschuivingen in de belastingmix1) bereikt kunnen worden. In de tabel is voor 
een aantal landen de belasting- en premiedruk2) en de belastingmix gegeven. 

 

 
In Nederland is de inkomstenbelasting progressief door toepassing van een 
schijventarief. Ook wordt een heffingskorting toegepast: een korting op het te 
betalen belastingbedrag. De sociale premies worden geheven met een vast 
percentage van het belastbaar inkomen, maar uitsluitend in de eerste twee 
schijven. Er is dus een premiegrens die de heffing van de sociale premies 
degressief maakt. 
 

2p 5 Is volgens de tabel de premiedruk in Nederland hoger of lager dan in Zweden? 
Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
De medewerker doet in zijn advies drie voorstellen. 
1 Verlaag de belasting op consumptie. 
2 Verhoog de premiegrens bij de heffing van de sociale premies.  
3 Vergroot de progressie bij de inkomstenbelasting via de heffingskorting. 
 

2p 6 Leg uit dat een verlaging van de belasting op consumptie een nivellerend effect 
op de tertiaire inkomensverdeling kan hebben. 
 

2p 7 Leg uit dat met een verhoging van de premiegrens het draagkrachtbeginsel 
sterker wordt toegepast. 
 

2p 8 Moet de heffingskorting worden verhoogd of verlaagd om de progressie in de 
inkomstenbelasting te vergroten? Verklaar het antwoord.

belastingmix belasting- 
en 

premiedruk 

land 
inkomsten-
belasting 

sociale 
premies

belasting 
op 

consumptie

vennootschaps-
belasting 

vermogens-
belasting 

50,2 Zweden 30 30 26 5 9 
44,0 Frankrijk 20 38 26 7 9 
39,2 Nederland 19 36 31 9 5 
36,0 Duitsland 25 40 29 3 3 
35,8 Engeland 30 17 33 8 12 

noot 1 belastingmix: de procentuele aandelen van de diverse belastingen en sociale premies in de 
belasting- en premiedruk 

noot 2 belasting- en premiedruk: het totaal van deze belastingen en sociale premies in % van het 
nationale inkomen 
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Opgave 3 
 
Twee scenario’s 
Voor een van de eurolanden levert onderzoeksbureau EcoView prognoses van 
de economische ontwikkelingen in dat land. Zo berekent EcoView, uitgaande 
van verschillende veronderstellingen, jaarlijks de te verwachten economische 
groei. Voor 2008 hanteert het bureau twee scenario’s. De veronderstellingen en 
de resultaten daarvan staan in de tabel. 
 
prognose 2008 scenario 1 scenario 2 
veronderstellingen 
koers van de euro 
stijging arbeidsproductiviteit 
gemiddelde cao-loonstijging 
groei wereldhandel  

$ 1,35 
1,25%

1,5%
3,5%

  
$ 1,25 

1,75% 
1,5% 
5,0% 

 

resultaten 
reële economische groei 
nominale economische groei 

1,5%
4,5%

  
3,0% 
5,0% 

 

opmerkingen 
procenten: ten opzichte van voorafgaand jaar 
economische groei: groei nationaal product 

 
Scenario 2 laat een hogere economische groei zien dan scenario 1. 

2p 9 Geef voor die hogere economische groei een verklaring op basis van de 
veronderstellingen ten aanzien van de koers van de euro. 
 
Aan deze prognose is in een economisch tijdschrift een artikel gewijd. In dit 
artikel zet de auteur vraagtekens bij de resultaten. Zo blijkt uit de tabel dat de 
inflatie in scenario 2 lager is dan in scenario 1. Op grond van de veronderstelde 
hogere koers van de euro zou echter verwacht mogen worden dat de inflatie in 
scenario 1 lager uitvalt dan in scenario 2, zo stelt de auteur. 
 

1p 10 Hoe blijkt uit de tabel dat de inflatie in scenario 2 lager is dan in scenario 1? 
 

2p 11 Verklaar de stelling van de auteur. 
 

2p 12 Verklaar met behulp van een combinatie van twee van de gegeven 
veronderstellingen dat de inflatie in scenario 2 − ondanks de daar 
veronderstelde lagere koers van de euro − lager uitvalt dan in scenario 1. 
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Een politieke partij maakt gebruik van de prognose van bureau EcoView. Deze 
partij vindt het wenselijk dat het financieringstekort van de overheid in procenten 
van het nationale product de komende jaren jaarlijks 0,5 procentpunt lager 
wordt. Volgens de partij is deze doelstelling voor 2008 in scenario 2 haalbaar.  
Over 2007 zijn de volgende gegevens beschikbaar. 
− overheidsuitgaven  

(exclusief aflossing staatsschuld) € 150 miljard 
− overheidsontvangsten € 140 miljard 
− nationaal product € 400 miljard 
− financieringstekort van de overheid 2,5% van het nationale product 
Bij het opstellen van de begroting worden de overheidsuitgaven (exclusief 
aflossing staatsschuld) jaarlijks verhoogd met een percentage gelijk aan de 
reële economische groei. De overheidsontvangsten worden jaarlijks verhoogd 
met een percentage gelijk aan de nominale economische groei. 
 

2p 13 Is de doelstelling met betrekking tot het financieringstekort in scenario 2 in 2008 
haalbaar? Verklaar het antwoord met een berekening. 
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Opgave 4 
 
Een goed jaar 
In 2005 klom de economie van de eurozone uit een conjunctureel dal. Het 
consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen herstelden zich en ook 
het rentepeil en de eurokoers droegen bij aan een gunstig ondernemingsklimaat. 
Beursgenoteerde bedrijven hebben van deze ontwikkeling geprofiteerd: 
bedrijfswinsten en aandelenkoersen stegen flink. Een analist probeert aan de 
hand van de onderstaande grafieken de ontwikkeling van de aandelenkoersen, 
de ontwikkeling van de eurokoers en de ontwikkeling van de rente in de 
eurozone met elkaar in verband te brengen.             
 
figuur 1 
 
index aandelenkoersen eurozone  
 

130

125

120

115

110

105

100

2005-1 2005-2 2005-3 2005-4

index

jaar-kwartaal

0

 
 
figuur 2 
 
koers van de euro in dollars 
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figuur 3 
 
rente in eurozone 
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De analist ziet een oorzakelijk verband tussen de ontwikkeling van de koers van 
de euro (figuur 2) en de ontwikkeling van de aandelenkoersen (figuur 1). 

2p 14 Geef een verklaring voor dit verband. 
 
Volgens de analist kwam de rentestijging in de eurozone in het vierde kwartaal 
van 2005 goed uit omdat de ontwikkeling in figuur 1 wijst op een toenemend 
inflatiegevaar. 

2p 15 Geef op basis van de ontwikkeling in figuur 1 een verklaring voor dat toenemend 
inflatiegevaar. 
 
In het algemeen is er sprake van een positief verband tussen de ontwikkeling 
van de rente in de eurozone en de ontwikkeling van de eurokoers. Dat dit 
positieve verband in het vierde kwartaal van 2005 niet zichtbaar was, schrijft de 
analist onder meer toe aan de ontwikkeling van de olieprijs. Olie wordt op de 
internationale oliemarkt afgerekend in dollars. 
 

2p 16 Geef een verklaring voor het bedoelde positieve verband tussen rente en 
eurokoers. 
 

2p 17 Is de olieprijs in dollars in het vierde kwartaal van 2005 gedaald of gestegen? 
Verklaar het antwoord. 
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Opgave 5 
 
Erop of eronder? 
Het gaat niet goed met de industriële onderneming Okker. De koers van het 
aandeel Okker op de effectenbeurs is daardoor flink gedaald. 
 
In november 2007 heeft Okker de onderstaande resultatenrekening voor 2008 
opgesteld. 
 

begrote resultatenrekening 2008 (bedragen in €) 
grondstofkosten 12.600.000 omzet 52.500.000 
loonkosten 20.700.000 verlies 500.000 
constante kosten 19.700.000   
 53.000.000  53.000.000 

 
De directeur van Okker zegt: “Met het oog op de continuïteit zijn wij in het 
belang van werknemers en aandeelhouders verplicht winst te maken”. De 
directeur heeft daarom een plan opgesteld om het verwachte verlies van 2008 
om te buigen in een winst. Dit plan heeft de volgende kenmerken. 
− De verkoopprijzen worden met 3,3% verlaagd. 
− Er komt een reclamecampagne waarvoor het budget nog moet worden 

vastgesteld. 
− Er wordt geïnvesteerd in machines waardoor de constante kosten stijgen 

met € 600.000. 
− Het aantal werknemers en de loonkosten per werknemer blijven gelijk. 
− De omzet zal met 6,4% stijgen. 
− Er ontstaat een winst van € 500.000. 
− De grondstofkosten zijn proportioneel variabel. 
 

2p 18 Is Okker een besloten vennootschap (bv)? Verklaar het antwoord. 
 

2p 19 Is er in het plan sprake van breedte- of van diepte-investeringen? Verklaar het 
antwoord.  
 

2p 20 Laat met een berekening zien dat in het plan de afzet met 10% zal stijgen. 
 

2p 21 Bereken welk bedrag voor de reclamecampagne wordt uitgetrokken. Stel hiertoe 
een aangepaste resultatenrekening voor 2008 op. 
 
De directeur gaat ervan uit dat bij de voorgestelde prijsverlaging de 
prijselasticiteit van de vraag −1,4 is. Het hoofd van de marketingafdeling gaat uit 
van −0,6. Het verschil in inzicht wordt veroorzaakt door de veronderstelling ten 
aanzien van de reactie van de concurrenten: zullen die ook hun prijs verlagen 
naar aanleiding van de prijsverlaging van Okker? 
 

2p 22 Wie gaat ervan uit dat de concurrenten hun prijs zullen verlagen: de directeur of 
het hoofd van de marketingafdeling? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 6 
 
Minder loon, meer technologie 
Een econoom stelt voor de komende twee jaar de technologische ontwikkeling in 
de industrie krachtig te stimuleren en tegelijkertijd de lonen in de industrie te 
matigen. Zo wil hij de werkloosheid in de industrie bestrijden. De econoom 
voorspelt dat door het stimuleren van de technologische ontwikkeling de 
gemiddelde arbeidsproductiveit in de industrie jaarlijks met 4% stijgt. Bij een 
jaarlijkse loonstijging van 1% zal er een aanzienlijke verlaging van de 
loonkosten per eenheid product in de industrie worden gerealiseerd. Hoewel een 
hogere arbeidsproductiviteit ook ten koste kan gaan van werkgelegenheid, 
voorspelt hij per saldo een werkgelegenheidsgroei in de industrie van 1,5% in 
het komende jaar en van 2,5% in het daaropvolgende jaar. Daardoor zal de 
werkloosheid in de industrie dalen. De econoom onderbouwt zijn voorstel met 
het onderstaande pijlenschema. 
 

arbeids-
productiviteit

1 loonkosten per
eenheid product

2 verkoopprijzen van
industrieproducten

3 internationale
concurrentiepositie

werkloosheid 67 industriele
productie

5 export van
industrieproducten

4

 
 

2p 23 Geeft pijl 7 een positief verband of een negatief verband weer? Geef een 
economische verklaring voor dat positieve dan wel negatieve verband. 
 
In het lopende jaar bedraagt de werkgelegenheid in de industrie 1.200.000 
arbeidsjaren bij een gemiddelde arbeidsproductiviteit van € 70.000 per 
arbeidsjaar. 
 

2p 24 Bereken hoe groot volgens de econoom de waarde van de industriële productie 
over twee jaar zal zijn. 
 
Iedere pijl in het pijlenschema heeft betrekking op een economisch verband. 
Zo’n verband geldt echter alleen als wordt uitgegaan van bepaalde 
veronderstellingen. In de onderstaande tabel staan drie gehanteerde 
veronderstellingen. 
 
 gehanteerde veronderstelling hoort bij pijl nummer 
a bij gelijkblijvende wereldhandel  
b bij gelijkblijvende winstmarges  
c bij gelijkblijvend buitenlands prijspeil  

 
3p 25 Neem de letters a tot en met c over en noteer achter elke letter op welke pijl de 

veronderstelling betrekking heeft. 
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In de politiek ontstaat er discussie over het plan. Sommigen denken dat 
technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd door de loonkosten te verlagen, 
anderen denken juist dat technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd door 
de loonkosten niet te verlagen. 

2p 26 Geef voor beide opvattingen een argument. Laat daarbij zien welk argument bij 
welke opvatting hoort. 
 
 

Opgave 7 
 
Overproductie drukt koffieprijs 
Tussen 1997 en 2003 werd de internationale koffiemarkt gekenmerkt door 
overproductie waardoor de koffieprijs vrijwel voortdurend onder druk stond. 
In 2003 was de totale hoeveelheid geëxporteerde koffie 25% hoger dan in 1997. 
Deze stijging kwam voor een groot deel voor rekening van Vietnam, waar de 
koffieproductie sinds 1997 zodanig is uitgebreid dat dit land in 2003 was 
opgeklommen tot de op een na grootste koffie-exporteur ter wereld. De 
Afrikaanse koffie-exporterende landen zagen hun geëxporteerde hoeveelheid 
koffie in de genoemde periode teruglopen. 
 
figuur 1 
 
wereldkoffieprijs 1997-2005 (jaargemiddelde per pond koffie) 
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figuur 2 
 
aandeel in de geëxporteerde hoeveelheid koffie in 1997 
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figuur 3 
 
aandeel in de geëxporteerde hoeveelheid koffie in 2003 
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2p 27 Toon met een berekening aan dat de door Afrika in 2003 geëxporteerde 
hoeveelheid koffie 16,7% minder was dan in 1997. 
 

2p 28 Bereken hoeveel procent de totale exportopbrengst van koffie uit Afrikaanse 
koffie-exporterende landen in 2003 lager was dan in 1997. 
 
Een ontwikkelingseconoom pleit voor de oprichting van een internationaal 
productiekartel voor koffie om op die manier de exportopbrengsten voor de 
koffie-exporterende landen te vergroten. Deze econoom vindt verder dat de 
Europese Unie (EU) haar invoerrechten op ruwe koffiebonen moet afschaffen 
(maatregel I) en haar invoerrechten op gebrande koffiebonen en oploskoffie 
moet verlagen (maatregel II). De koffiebranche in de EU heeft zich uitgesproken 
vóór maatregel I maar tegen maatregel II.  
 

2p 29 In welk geval is het bepleite productiekartel voor koffie effectief, bij een 
prijselastische vraag naar koffie of bij een prijsinelastische vraag naar koffie? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 30 Leg uit waarom de koffiebranche in de EU vóór maatregel I maar tegen 
maatregel II is.  

einde  800025-1-028o* 
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Examen VWO 

2008 
 
 
 

 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 

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
maandag 26 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave wordt met inkomen steeds het primaire inkomen bedoeld. 
 
Verdelen bij hoog en laag 
De verdeling van het totale inkomen in een land kan weergegeven worden door 
de personele inkomensverdeling. Of er bij deze inkomensverdeling in de loop 
der tijd sprake is geweest van nivellering of van denivellering, kan worden 
bepaald met behulp van de hoogste/laagste kwintielverhouding: de verhouding 
tussen het inkomensaandeel van de 20% inkomensgroep met de hoogste 
inkomens en het inkomensaandeel van de 20% inkomensgroep met de laagste 
inkomens. 
In onderstaande tabel zijn voor dit land enkele gegevens over de personele 
inkomensverdeling van 2005 weergegeven. 
 

 
Aanvullende gegevens: 
− Het gemiddelde inkomen in de laagste inkomensgroep bedraagt € 14.976. 
− Het totaal aantal personen bedraagt 11,25 miljoen. 
− De arbeidsinkomensquote in dit land bedraagt 71,85%.  
 
In 1995 bedroeg in dit land de hoogste/laagste kwintielverhouding 5,1 : 1. 
 

1p 1 Is er in 2005 ten opzichte van 1995 sprake van nivellering of denivellering van 
de inkomensverdeling in dit land? Verklaar je antwoord met behulp van een 
berekening. 
 

2p 2 Toon met een berekening aan dat in 2005 het totale inkomen € 351 miljard is. 
 
De personele verdeling van de totale inkomens is in dit land ongelijker dan de 
personele verdeling van de arbeidsinkomens van deze inkomensgroepen. Dit 
komt onder andere doordat de hoogste inkomensgroep een relatief groot 
aandeel heeft in de overige inkomens in dit land. 
 

2p 3 Toon met een berekening aan dat het inkomensaandeel van groep 5 in de 
arbeidsinkomens kleiner is dan het inkomensaandeel van deze groep in de 
totale inkomens. 
 

2p 4 Geef een verklaring voor het feit dat de hoogste inkomensgroep een relatief 
groot aandeel heeft in de overige inkomens in dit land. 

inkomensgroepen % aandeel in 
totaal personen 

% aandeel in totaal 
inkomens 

aandeel arbeidsinkomens 
in % van totaal inkomens 
per groep 

groep 1 (laagste) 20 9,6 90 
groep 2 20 12,7 84 
groep 3 20 16,9 79 
groep 4 20 22,6 72 
groep 5 (hoogste) 20 38,2 60 
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Opgave 2 
 
Banenloos herstel 
In de Verenigde Staten van Amerika (VS) was er na de eeuwwisseling sprake 
van ‘jobless recovery’: na een recessie herstelde de economie zich, maar de 
arbeidsvraag nam niet toe. In de figuren 1 tot en met 4 staan enkele gegevens 
met betrekking tot de economie van de VS.          
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figuur 2: beroepsbevolking in personen
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figuur 1: werkgelegenheid in arbeidsjaren
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figuur 3: arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar
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figuur 4: volume bruto binnenlands product
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Een Amerikaanse econoom stelt dat op basis van figuur 3 in combinatie met 
figuur 4 kan worden afgeleid dat er sprake was van ‘jobless recovery’. Verder 
concludeert deze econoom op basis van de figuren 1 en 2: “Vanaf 2001 is de 
werkloosheid in personen in de VS gedaald.” 
 

2p 5 Leg uit dat uit de combinatie van figuur 3 en figuur 4 ‘jobless recovery’ is af te 
leiden. 
 

1p 6 Noem een andere combinatie van twee figuren, te kiezen uit de figuren 1 tot en 
met 4, waaruit afgeleid kan worden dat het verschijnsel van ‘jobless recovery’ 
zich voordeed. 
 

2p 7 Onder welke voorwaarde is de conclusie van de econoom juist? Verklaar het 
antwoord. 
 
Dezelfde econoom voorspelde dat deze ‘jobless recovery’ via een beperking van 
de groei van de looninkomens zou leiden tot een hernieuwde recessie. 
 

2p 8 Geef op basis van figuur 4 een argument tegen deze voorspelling. 
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Opgave 3 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid op de schop 
Agrië is een van de lidstaten van een economische unie. Deze economische 
unie voert al vele jaren een gemeenschappelijk landbouwbeleid met de volgende 
kenmerken: 
− interventieprijzen voor veel landbouwproducten, gecombineerd met een 

opkoopregeling voor aanbodoverschotten; 
− invoerrechten op landbouwproducten uit niet-lidstaten; 
− exportsubsidies om landbouwproductie van de economische unie tegen de 

wereldmarktprijs af te kunnen zetten op de wereldmarkt. 
Dit protectionistische landbouwbeleid stuit echter op steeds meer bezwaren, 
zowel binnen als buiten de economische unie. Na een dringende oproep van 
een internationale vrijhandelsorganisatie is er een beleidsvoorstel gekomen 
waarin het eerder omschreven gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt 
afgeschaft en de vrije marktwerking wordt ingevoerd voor landbouwproducten. 
De vrijhandelsorganisatie verwacht dat dit beleid zal leiden tot vergroting van de 
mondiale welvaart. 
In Agrië wordt er van uitgegaan dat door afschaffing van dit gemeenschappelijke 
landbouwbeleid de landbouwproductie volledig uit Agrië zal verdwijnen. 
 
Jij bent voorstander van afschaffing van het huidige gemeenschappelijke 
landbouwbeleid en als zodanig door een krant gevraagd je mening in een 
betoog weer te geven.  
 

8p 9 Schrijf een betoog als voorstander van afschaffing van het huidige 
gemeenschappelijke landbouwbeleid van de economische unie: 
a Begin het betoog met een argument waarmee de vrijhandelsorganisatie kan 

onderbouwen dat vrijhandel leidt tot vergroting van de mondiale welvaart. 
b Verwerk vervolgens in het betoog drie van de onderstaande vier aspecten.  

Bij elk van de drie gekozen aspecten moet de uitwerking gebaseerd worden 
op één of meer informatiebronnen op de volgende pagina. 
1 De consumentenprijzen van landbouwproducten in Agrië. 
2 De welvaart in ruime zin van Agrië. 
3 De allocatie van productiefactoren in Agrië. 
4 De prijs van nieuwbouwwoningen in Agrië. 

 
Aanwijzingen  
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Vermeld de nummers van de gebruikte informatiebronnen.  
− Gebruik voor het betoog 175 woorden; een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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informatiebron 1                  
 
sectorcijfers Agrië (2005) 

 landbouw industrie dienstverlening overig 

aandeel werkgelegenheid 7% 31% 58% 4% 

aandeel bbp 3% 33% 60% 4% 

 
informatiebron 2 
 
grondprijzen en grondverdeling Agrië naar bestemming (2005) 

bestemming prijs per m2 in geldeenheden aandeel in het totale grondgebruik 

landbouw 11 70% 

wonen 75 6% 

infrastructuur 8 4% 

industriegebied 25 3% 

natuur en recreatie 5 15% 

overige 15 2% 

 
informatiebron 3 
 

opbouw consumentenprijs van een 
gemiddeld landbouwproduct in Agrië 
(2005 / exclusief btw) 
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producentenprijzen 
landbouwproducten 2002-2005 
(wereldmarktprijs 2002 = 100) 
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informatiebron 4 
 
negatieve externe effecten landbouw Agrië en bijdrage landbouw aan bbp 
Agrië (2002-2005) 
geldeenheden

(x 1 miljard)
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Opgave 4 
 
De toetreder schaakmat 
In een Europees land is de totale productie en verkoop van processors voor 
computers in handen van één onderneming met de naam Pion. De 
uitgangssituatie van Pion is weergegeven in onderstaande figuur.     
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In deze uitgangssituatie geldt verder: 
− prijsafzetfunctie: p = −2q + 300 

p = prijs in euro’s / q = aantal processors in miljoenen 
− Er is sprake van proportioneel variabele kosten. 
− De totale constante kosten bedragen € 4,9 miljard. 
 
Pion streeft in de uitgangssituatie naar maximale totale winst en heeft daartoe 
de verkoopprijs vastgesteld op € 190. De winst in deze uitgangssituatie is 
dermate hoog dat nieuwe aanbieders tot de markt willen toetreden, ondanks de 
hoge investeringen die bij toetreding nodig zijn. Pion wil toetreding van 
concurrenten moeilijker maken en overweegt twee mogelijke strategieën: 
− strategie A 

Het verlagen van de verkoopprijs waardoor de afzet stijgt naar 70 miljoen 
processors. Bij deze afzet is de totale winst € 0,7 miljard.  

− strategie B  
Pion blijft streven naar maximale totale winst en gaat over tot 
productdifferentiatie door twee typen processors op de markt te brengen. Er 
zal nu sprake zijn van twee markten, waarvoor onderstaande tabel geldt.  

 markt 1 markt 2 
prijsafzetfunctie p = −4q + 300 p = −q + 150 
marginale kosten (in euro) MK = 100 MK = 40 
afzet bij maximale totale winst 25 miljoen 55 miljoen 
totale constante kosten (in euro) TCK = 4,92 miljard 
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2p 10 Leg uit hoe uit voorgaande gegevens kan worden afgeleid dat in de 
uitgangssituatie geldt: MK = 80. 
 

1p 11 Toon aan dat de gemiddelde totale kosten (GTK) 150 zullen bedragen bij 
uitvoering van strategie A. 
 

2p 12 Arceer in de grafiek op de uitwerkbijlage de totale winst die Pion zal behalen bij 
uitvoering van strategie A. 
 

2p 13 Toon met een berekening aan dat de maximale totale winst van Pion bij 
strategie B lager zal zijn dan bij strategie A.  
 

2p 14 Leg uit hoe een onderneming door productdifferentiatie de toetreding van 
concurrenten moeilijker kan maken. 
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Opgave 5 
 
Meewerken of tegenwerken? 
Voor het land Azeria geldt het volgende conjunctuurmodel:  
 
Uitgangssituatie: 
(1) C = 0,75(Y − B) + 90 
(2) B = 0,3Y 
(3) I = 60 
(4) O = 140 
(5) E = 160 
(6) M = 0,425Y 
(7) EV = C + I + O + E − M 
(8) EV = W 
(9) Y = W 

C = particuliere consumptie 
B = belastingen 
I = particuliere investeringen 
O = overheidsbestedingen 
E = export lopende rekening 
M = import lopende rekening 
EV = effectieve vraag 
W = nationaal product  
Y = nationaal inkomen 

 
Alle grootheden luiden in miljarden geldeenheden.  
In de uitgangssituatie geldt: 
− tekort op de lopende rekening (E − M): 52,5 miljard geldeenheden; 

− multiplier van de autonome bestedingen: 10
9

. 

In de uitgangssituatie heeft Azeria géén handelsbelemmeringen ingesteld ten 
opzichte van het buitenland. De belangrijkste handelspartners zijn echter 
verenigd in een douane-unie, die protectionistische maatregelen heeft genomen 
tegen de import vanuit Azeria. 
 
De overheid van Azeria kiest voor de volgende doelstelling: het tekort op de 
lopende rekening verminderen met 25 miljard geldeenheden.  
Twee beleidsalternatieven worden overwogen om dit doel te bereiken. 
− alternatief 1 

Azeria overweegt lid te worden van deze douane-unie. Hierdoor zal naar 
verwachting de export stijgen met 27 miljard geldeenheden. 

− alternatief 2 
Azeria stelt handelsbelemmeringen in. Hierdoor zal naar verwachting de 
marginale importquote dalen. Verondersteld wordt dat de export 
onveranderd blijft. 

 
1p 15 Noem het kenmerkende verschil tussen een douane-unie en een 

vrijhandelszone. 
 

2p 16 Bereken of de overheid van Azeria haar doelstelling kan bereiken via 
alternatief 1. 

 

2p 17 Toon met een berekening aan dat de marginale importquote (afgerond) 0,34 
wordt, indien de overheid van Azeria haar doelstelling bereikt via alternatief 2. 
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In het algemeen blijkt dat de export van een land afneemt als dat land 
handelsbelemmeringen instelt. Dit gebeurt zelfs, indien de handelspartners van 
dat land géén protectionistische tegenmaatregelen nemen.  

2p 18 Geef een verklaring voor deze afname van de export. 
 
 

Pagina: 461Voor 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).



 800025-1-029o 10 lees verder ►►►

Opgave 6 
 
Huis te koop 
De prijs van koopwoningen in een land wordt door verschillende factoren 
beïnvloed. In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van vier van 
deze factoren. De getallen naast de pijlen geven aan hoe sterk het betreffende 
verband is (ceteris paribus). Zo leidt een stijging van de werkloosheid met 
1 procentpunt tot een daling van de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen 
met 0,73 procent (pijl 3).        
 

verandering ruimte
op de markt voor
koopwoningen*

(in procentpunten)

verandering
beursindex

(in procenten)

verandering
werkloosheid

(in procentpunten)

verandering
hypotheekrente

(in procentpunten)

verandering 
gemiddelde verkoop-
prijs koopwoningen

(in procenten)

1 2

3 4

-1,91 +1,45

-0,73 -2,58

 
 
* De ruimte op de markt voor koopwoningen wordt in dit land gemeten als: 
aantal aangeboden koopwoningen per jaar

aantal verkochte koopwoningen per jaar
 × 100%.  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de in 
bovenstaande figuur weergegeven factoren.  
 
 2004 2005
hypotheekrente  5,9% 5,3%
werkloosheid  2% 3%
beursindex 380 380
aantal aangeboden koopwoningen 357.370 371.330
aantal verkochte koopwoningen 337.140 355.680

 
In 2004 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning € 227.600. 
 

2p 19 Verklaar het door pijl 1 weergegeven verband. 
 

2p 20 Leg uit hoe een toename van de werkloosheid kan leiden tot een daling van de 
gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen, zowel via de vraagkant als via de 
aanbodkant van de markt voor koopwoningen. 

 

3p 21 Bereken op basis van de gegevens de gemiddelde verkoopprijs van een 
koopwoning in 2005.  
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Verder onderzoek laat zien dat in de hoofdstad van dit land de sterkte van de 
beschreven verbanden afwijkt van de rest van dit land. In dit onderzoek wordt 
gesteld: “Omdat in de hoofdstad de aanwezigheid van relatief veel bedrijven de 
arbeidsmarkt flexibeler maakt dan in de rest van het land, ligt voor de hoofdstad 
het getal dat de sterkte weergeeft van het verband bij pijl 3 dichter bij nul.” 

2p 22 Verklaar deze stelling. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
In de draaimolen van de conjunctuur 
Twee belangrijke kengetallen in de economie zijn de inflatie en de reële 
productiegroei. Een figuur met deze beide kengetallen elk op één van de assen 
levert vier fases op. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. Vanuit een 
hoogconjunctuur komt een economie terecht in een fase van stagflatie: een 
combinatie van stagnerende groei en hoge inflatie, die tot oplopende 
werkloosheid leidt. Dan volgt een fase van laagconjunctuur die vervolgens 
overgaat in een fase van ‘economische opbloei’.          
 

inflatie in %
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reele
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In bovenstaande figuur zijn vijf situaties waarin de economie zich op een 
bepaald moment kan bevinden, aangeduid met de letters A tot en met E. 
 

2p 23 Beschrijf twee andere economische verschillen tussen een hoogconjunctuur en 
een laagconjunctuur, dan de verschillen in inflatie en reële productiegroei. 
 

2p 24 Leg uit hoe, in een fase van hoogconjunctuur, vanuit situatie A situatie B kan 
ontstaan. 
 

2p 25 Leg uit hoe, via een loon-prijsspiraal, vanuit situatie B situatie C kan ontstaan. 
 

2p 26 Leg uit hoe, in een open economie, situatie D over kan gaan in situatie E. 
 

2p 27 Leg uit waardoor, in een overgang van situatie D naar situatie E, de groei van de 
productiecapaciteit lager kan zijn dan de reële productiegroei. 
 
 

einde  800025-1-29o* 800025-1-029o* 
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Dit examen bestaat uit 27 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 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Ontdek je plekje 
Een Franse autofabrikant staat in 2005 voor de keuze van een nieuwe, 
buitenlandse productielocatie. De keuze beperkt zich tot twee landen: land A en 
land B. Beide landen zijn opkomende industrielanden in Oost-Europa, nog 
zonder enige auto-industrie van betekenis. Land A en land B zijn nog geen lid 
van de Europese Unie (EU). 
Beide landen verwachten dat de komst van een productie-eenheid van deze 
autofabrikant positieve gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de 
productiestructuur van het land. 
 
Uit een intern rapport van de Franse autofabrikant komt de onderstaande tabel 
en tekst. 
 

kerngegevens van de secundaire sector in land A en in land B 1) 

(indexcijfers; 2001 = 100) 
 land A land B 
 2001 2004 2001 2004 
arbeidsproductiviteit per uur  100  126,5  100  115,1 
loonkosten per uur  100  132,1  100  121,3 
directe investeringen uit het buitenland  100  175  100  132 

 

 
De financiële afdeling van de autofabrikant is van mening dat land B de voorkeur 
verdient boven land A. Deze afdeling concludeert uit de tabel dat in 2004 in 
land B de loonkosten per uur in de secundaire sector lager zijn dan in land A. 
De afdeling marketing van de autofabrikant is van mening dat land A de 
voorkeur verdient boven land B. Deze afdeling beweert, op basis van de tabel, 
dat de internationale concurrentiepositie van de secundaire sector in land A in 
vergelijking met die van land B is verbeterd in de periode 2001-2004. 
 

1p 1 Noem de deelrekening van de Franse betalingsbalans waarop winsten uit 
Franse investeringen in landen buiten de EU worden geboekt. 
 

2p 2 Leg uit dat de vestiging van een nieuwe productie-eenheid van de autofabrikant  
de productiestructuur in land A of land B kan versterken. 
 

2p 3 Kan de conclusie van de financiële afdeling getrokken worden uit de gegevens 
van de tabel? Verklaar het antwoord. 
 

2p 4 Laat met een berekening zien hoe de afdeling marketing haar bewering kan 
onderbouwen met gegevens uit de tabel. 
 

noot 1 Om land A en land B onderling vergelijkbaar te maken zijn de gegevens eerst omgerekend 
naar euro’s. 
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Opgave 2 
 
Gulden in de uitverkoop? 
In de periode 1999-2002 werd de gulden vervangen door de euro. De 
omrekenkoers voor de conversie van gulden naar euro was al in 1998 
vastgesteld op 1 gulden = 45 eurocent.  
 
In 2005 kwam in Nederland een discussie op gang over de juistheid van de 
vastgestelde omrekenkoers. Een aantal mensen vond dat de gulden ‘in de 
uitverkoop’ was gedaan en eiste compensatie voor het ‘waardeverlies’ van de 
spaartegoeden. 
Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat de omrekenkoers van de 
gulden niet te laag was in verhouding tot de gemiddelde omrekenkoers van de 
valuta van de overige landen die meededen aan de introductie van de euro. Wel 
constateerde het CPB dat, gegeven de betalingsbalansverhoudingen, de Duitse 
mark voorafgaand aan de conversie was overgewaardeerd ten opzichte van de 
gulden.  
 
Naar aanleiding van deze discussie worden de gevolgen van een omrekenkoers 
van 45 eurocent vergeleken met een alternatieve omrekenkoers van 
50 eurocent.  
Een econoom doet de volgende uitspraken. 
1 “Voor de reële binnenlandse inkomens van Nederlandse huishoudens maakt 

het geen verschil of een omrekenkoers van 45 eurocent of 50 eurocent 
gehanteerd wordt.”  

2 “De vaststelling van de omrekenkoers op 45 eurocent in plaats van 
50 eurocent was, zeker in combinatie met een dalende nominale rente in de 
Economische en Monetaire Unie, gunstig voor mensen met schulden en 
ongunstig voor mensen met spaargeld.”   

 
2p 5 Onder welke voorwaarde is uitspraak 1 juist? 

 
2p 6 Zou een keuze voor een omrekenkoers van 50 eurocent in plaats van 

45 eurocent hebben geleid tot een verbetering of tot een verslechtering van de 
internationale concurrentiepositie van Nederland? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7 Leg uit dat overwaardering van de Duitse mark kan leiden tot inflatie in 
Nederland en dat dit zowel kosteninflatie alsook bestedingsinflatie kan zijn. 
 

2p 8 Leg uitspraak 2 uit. 
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Opgave 3 
 
Twee stelsels gewogen  
In een land wordt een discussie gevoerd over de manier waarop belasting 
geheven zou moeten worden. In deze discussie worden allerlei argumenten 
gebruikt voor of tegen een bepaald stelsel. Deze argumenten hebben onder 
andere betrekking op de invloed van het belastingstelsel op de personele 
inkomensverdeling, op de werking van de arbeidsmarkt en op de allocatie van 
de productiefactoren in dit land. 
De hoofdredacteur van een economisch tijdschrift vraagt jou een artikel te 
schrijven waarin twee mogelijke stelsels met elkaar vergeleken worden. Tevens 
wil hij van jou een conclusie met daarin een keuze voor één van beide stelsels. 
Deze stelsels staan op de volgende pagina.  
 

8p 9 Schrijf dit artikel waarbij de volgende aspecten naar voren dienen te komen. 
 
a Een beschrijving van het verschil tussen beide stelsels als het gaat om de 

invloed op de secundaire inkomensverdeling. Betrek hierbij zowel de 
belastingtarieven als de belastingkortingen. 

b Een beschrijving van het verschil tussen beide stelsels als het gaat om de 
prikkel voor niet-werkenden tot het zoeken van betaald werk. 

c Een conclusie waarin je beargumenteerd aangeeft waarom je aan één van 
beide stelsels de voorkeur geeft. Gebruik in deze argumentatie twee van de 
volgende vier elementen.  
Het effect van het gekozen stelsel op:  
1 het werken in de informele sector; 
2 de tertiaire inkomensverdeling; 
3 de mate van innovatie; 
4 de doelmatigheid van de belastingheffing.  

 
Aanwijzingen 
− De onderdelen van het artikel moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het artikel 175 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 

toegestaan. 
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Opmerking 
Voor de eenduidigheid veronderstellen we dat in deze opgave bij beide stelsels 
de totale belastingopbrengsten gelijk zijn.  
 
stelsel 1 
 
belasting op inkomen uit arbeid en/of uit sociale zekerheid 
 aftrekposten 

− geen 
belastingtarief 
− € 0 − € 20.000   16% 
− € 20.001 − € 40.000 40% 
− > € 40.000    55% 
belastingkorting 
− € 3.000 per persoon, voor inkomen uit arbeid en/of uit sociale 

zekerheid 
belasting op inkomen uit vermogen 
 vrijstellingen 

− beleggingen in een startende onderneming 
− beleggingen in milieuverbetering 
belastingtarief 
− 25% over het inkomen uit vermogen 
− 25% van de jaarlijkse stijging van de waarde van het vermogen 

belasting toegevoegde waarde (btw) 
 0% op producten van de collectieve sector 

6% op primaire producten in de marktsector 
19% op overige producten in de marktsector 

 
stelsel 2 
 
belasting op inkomen uit arbeid en/of uit sociale zekerheid 
 aftrekposten 

− geen 
belastingtarief 
− 25% over het gehele inkomen 
belastingkorting 
− € 3.000 per persoon, uitsluitend voor inkomen uit arbeid 

belasting op inkomen uit vermogen 
 vrijstellingen 

− geen 
belastingtarief 
− 25% over het inkomen uit vermogen 

belasting toegevoegde waarde (btw) 
 10% op alle producten  
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Opgave 4 
 
Belasting op belastende diesel 
Het verbruik van autobrandstoffen heeft negatieve effecten op het milieu zoals 
de uitstoot van fijnstof en het broeikasgas CO2. Daarom heeft een 
milieuorganisatie onderzoek laten doen naar de effecten van een 
accijnsverhoging op diesel op de uitstoot van broeikasgas. Als uitgangspunt is 
gekozen voor een accijnsverhoging waardoor de prijs van diesel zal stijgen met 
15%. In het onderzoek is gekeken naar het directe effect op de vraag naar 
diesel en ook naar indirecte effecten. Dieselrijders kunnen immers overstappen 
op een benzineauto als gevolg van het duurder worden van de diesel. Andere 
autobrandstoffen zijn buiten beschouwing gelaten.  
In tabel 1 zijn enkele elasticiteiten opgenomen die in het onderzoek zijn gebruikt 
voor het berekenen van de te verwachte effecten. Bij de kruislingse 
prijselasticiteit gaat het in deze opgave uitsluitend om dieselrijders die bij een 
verhoging van de prijs van diesel overwegen over te stappen op een auto op 
benzine en daarmee dus vragers naar benzine zullen worden. 
In het onderzoek wordt een mogelijke verandering in het verbruikersgedrag van 
benzinerijders buiten beschouwing gelaten. 
 
tabel 1  
 
elasticiteiten dieselrijders 
 Ep Ek 
personenverkeer   
− groep 1: minder dan 30.000 kilometer per jaar −0,3  +0,075 
− groep 2: 30.000 kilometer of meer per jaar −0,1 +0,1 
− gemiddelde van beide groepen −0,25 +0,08 
vrachtverkeer −0,1 +0,02 
Ep = prijselasticiteit van de vraag naar diesel 
Ek = kruislingse prijselasticiteit van de vraag naar benzine voor de prijs van 
diesel 

 
In tabel 2 staat het verbruik van diesel en benzine en de daarmee recht 
evenredig samenhangende uitstoot van CO2 in het jaar voorafgaand aan de 
accijnsverhoging. 
 
tabel 2  
 
verbruik en CO2 uitstoot 
 verbruik (miljoen liter) CO2 uitstoot (miljoen ton) 
personenauto’s op benzine 5.505 11,2 
personenauto’s op diesel 2.154 5,4 
vrachtauto’s op diesel 3.790 9,6 
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Uit het onderzoek komt onder andere als conclusie: “De vraag naar diesel voor 
het personenverkeer is bij groep 2 minder prijselastisch dan bij groep 1.” 
 

2p 10 Geef een verklaring voor het in de conclusie genoemde verschil. 
 

2p 11 Geef een verklaring voor de lagere waarde van Ek van groep 1 in vergelijking 
met groep 2. 
 

3p 12 Bereken de procentuele daling van de totale uitstoot van CO2 door 
personenauto’s als gevolg van de prijsverhoging van diesel. 
 
Critici van de voorgenomen accijnsverhoging op diesel stellen dat er blijkbaar 
een forse verhoging van de accijnzen op diesel en op benzine nodig is om de 
uitstoot van CO2 aanzienlijk te verlagen. Bovendien zou dit gecombineerd 
moeten worden met afschaffing van de motorrijtuigenbelasting. 
 

2p 13 Leg uit hoe de combinatie van beide maatregelen die de critici voorstellen, zou 
kunnen leiden tot een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2. 
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Opgave 5 
 
Triple Play                   
Triple Play is de naam voor breedbandverbindingen waarbij de consumenten de 
mogelijkheid krijgen via één aansluiting internet, televisie en telefoon te 
gebruiken. De markt voor Triple Play in een land wordt beheerst door enkele 
bedrijven. Er zijn twee technieken van levering, adsl en kabel, die onderling 
verschillen wat betreft verbindingssnelheid en stabiliteit. Steeds meer 
consumenten zijn overgestapt of willen binnenkort overstappen op Triple Play. 
 

1p 14 Citeer de twee zinnen uit de bovenstaande tekst waaruit blijkt dat er sprake is 
van een heterogeen oligopolie. 
 
Om beter te kunnen concurreren tegen de adsl-aanbieders kiezen de 
kabelbedrijven voor een fusie. Hierdoor ontstaat één landelijk kabelbedrijf, 
Cassandra, dat Triple Play levert tegen een prijs van € 160 per maand. In de 
tabel zien we de marktaandelen van Cassandra en de overige aanbieders van 
Triple Play, direct na de fusie.  
 
naam techniek marktaandeel  

(in % van het totale aantal Triple Play aansluitingen) 
Cassandra  kabel 38% 
overige aanbieders adsl 62% 

 
Onderstaande figuur laat de marginale opbrengst (MO), de gemiddelde 
opbrengst (GO), de gemiddelde variabele kosten (GVK) en de marginale kosten 
(MK) van Cassandra zien. 
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Voor Cassandra geldt de volgende totale kostenfunctie: 
TK = 80q + 50 miljoen (kosten in euro’s per maand) 
TK = totale kosten 
q = aantal Triple Play-aansluitingen in stuks 

 
De directie van Cassandra overweegt de prijs van Triple Play zodanig te 
verlagen dat het bedrijf maximale totale winst behaalt. 

2p 15 Laat met een berekening zien dat bij deze prijsverlaging de vraag naar 
Triple Play van Cassandra prijselastisch is. 
 
De concurrentiestrijd tussen Cassandra (ca) en de overige aanbieders van 
Triple Play (ov) komt tot uiting in de twee onderstaande vraagfuncties:  
Qvca = −5pca + 3pov + 520 
Qvov = −3pov + 2pca + 480 
Qvca = gevraagde hoeveelheid aansluitingen voor Cassandra (× 10.000) 
Qvov = gevraagde hoeveelheid aansluitingen voor de overige aanbieders (× 10.000) 
Pca = prijs Cassandra per aansluiting, per maand 
Pov = prijs overige aanbieders per aansluiting, per maand 

 
De directie van Cassandra kiest ervoor het marktaandeel in procenten van de 
totale marktafzet te vergroten, door te streven naar maximale totale omzet. Als 
randvoorwaarde stelt de directie dat Cassandra geen verlies mag maken. De 
directie veronderstelt dat de concurrenten niet zullen meegaan met de 
prijsverlaging van Cassandra en dat zij voor Triple Play, net als voorheen 
Cassandra, € 160 zullen rekenen. 
 

3p 16 Is het voor Cassandra mogelijk het marktaandeel te vergroten, binnen de 
gestelde randvoorwaarde? 
− Bereken daartoe het nieuwe marktaandeel. 
− Bereken vervolgens of de gestelde randvoorwaarde gerealiseerd kan 

worden. 
 

2p 17 Leg uit dat het te verwachten valt dat de concurrenten wel zullen reageren op de  
prijsverlaging van Cassandra. 
 

2p 18 Zou de vraaglijn van Cassandra naar links verschuiven of naar rechts 
verschuiven indien de prijsverlaging van Cassandra wel zou worden gevolgd 
door de concurrenten? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 6 
 
De kloof 
Als het nationale product van een economie onder de productiecapaciteit ligt, is 
er sprake van een ‘outputgap’. In een dergelijke situatie zullen particuliere 
ondernemers terughoudend zijn met investeringen. Dit kan op langere termijn de 
outputgap vergroten. 
 
In het volgende Keynesiaanse model wordt een economie in een situatie met 
een outputgap beschreven. 
 

 
− Alle bedragen luiden in miljarden geldeenheden, tenzij anders vermeld. 
− In de uitgangssituatie bedraagt de hoogte van de particuliere consumptie 

371. 

− De multiplier van de overheidsbestedingen bedraagt 5
3

. 

 
Om de outputgap te verminderen, besluit de overheid de economie te stimuleren 
en verhoogt haar bestedingen tot 195. De overheid wil tegelijkertijd voorkomen 
dat er een te groot overheidstekort ontstaat. Dit tekort mag niet groter worden 
dan 3% van het nationale inkomen. 
Een politieke partij heeft kritiek op dit besluit, omdat daardoor de rol van de 
overheid groter lijkt te worden. De partij beweert: “Door deze 
stimuleringsmaatregel wordt het aandeel van de overheid in de nationale 
bestedingen groter, ten koste van het aandeel van de particuliere sector.” 
 

2p 19 Zijn de particuliere investeringen in dit model volledig autonoom? Licht het 
antwoord toe. 
 

 omschrijving 
C = 0,75(Y − B) + 20 C = particuliere consumptie 
B = 0,2Y + 40 B = belastingontvangsten 
O = 180 O = overheidsbestedingen 
I = −0,2GAP + 70 I = particuliere investeringen 
E = 275 E = export goederen en diensten 
M = 0,4Y M = import goederen en diensten 
EV = C + I + O + E − M EV = effectieve vraag 
EV = Y Y = nationaal inkomen 
Y = W W = nationaal product 
 
AA = 6,7 AA = aanbod van arbeid (× 1 miljoen arbeidsjaren) 
apt = 100 apt = gemiddelde arbeidsproductiviteit (× 1.000 geldeenheden) 
Y* = AA × apt Y* = productiecapaciteit 
GAP = Y* − Y GAP = outputgap 
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2p 20 Leg uit dat in dit model het capaciteitseffect van investeringen buiten 
beschouwing blijft. 
 

2p 21 Toon met een berekening aan dat in de uitgangssituatie de outputgap 35 
bedraagt. 
 

2p 22 Laat met een berekening zien dat na het uitvoeren van de stimuleringsmaatregel 
niet meer wordt voldaan aan de norm voor het overheidstekort. 
 

2p 23 Is de bewering van de politieke partij juist? Verklaar het antwoord met behulp 
van de gegevens van het model. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 

Schoon aan het werk 
Persoonlijke diensten zijn activiteiten in en om het huis, die met een bepaalde regelmaat 
verricht worden voor een langere periode, die iemand in principe zelf kan uitvoeren maar die 
aan anderen worden uitbesteed. Het betreft altijd werkzaamheden in en rond het huis 
waarvoor geen of zeer weinig scholing vereist is. Voorbeelden zijn: 
schoonmaakwerkzaamheden in het huis, hulp bij wassen en strijken, kinderoppas, 
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden in de tuin en persoonlijke begeleiding van ouderen 
en zieken. 
 
De markt voor deze vorm van persoonlijke diensten in Nederland behoort voor een groot deel 
tot het informele circuit. Een adviesraad brengt een advies uit om deze markt te ontdoen van 
zijn informele karakter en verwacht hiermee een impuls te geven aan de economische groei 
in ons land. Deze adviesraad stelt onder andere voor om tot een maximaal bedrag van € 300 
loon per maand en voor maximaal 10 uur per week speciale regels te laten gelden voor de 
markt voor persoonlijke dienstverlening. Bijstandsgerechtigden moeten worden gestimuleerd 
om met tijdelijk behoud van uitkering tot deze markt toe te treden. De adviesraad spreekt de 
hoop uit dat deze mensen van daaruit kunnen doorgroeien naar een volwaardige 
arbeidsinkomen, zodat ze geen uitkering meer nodig hebben. 
 
Er kan door de opdrachtgever (vrager naar persoonlijke diensten) en opdrachtnemer 
(aanbieder van persoonlijke diensten) gekozen worden uit twee fiscale varianten.

 

 
2p 24 Leg uit dat de verschuiving van persoonlijke dienstverlening van informele naar 

formele economie kan leiden tot een toename van de welvaart in enge zin, maar 
niet in ruime zin. 
 

2p 25 Leg uit dat door de verschuiving van persoonlijke dienstverlening van informele 
naar formele economie de deelname aan geregistreerde betaalde arbeid zowel 
bij laaggeschoolden als bij hooggeschoolden kan toenemen. 
 

2p 26 Beredeneer de verwachting dat op korte termijn variant 1 per saldo zal leiden tot 
een afname van de overheidsontvangsten uit de inkomstenbelasting. 
 
Naar aanleiding van het voorstel van de adviesraad ontstaat er in 
regeringskringen een debat over de formalisering van persoonlijke 
dienstverlening. Critici verwachten dat met name variant 2 zal leiden tot een 
verslechtering van de overheidsfinanciën. De minister van Financiën verwacht 
echter op termijn een positief effect van variant 2 op het begrotingssaldo. 
 

2p 27 Geef een argument voor de verwachting van de minister. 

Variant 1 
De opdrachtnemer betaalt belasting en premies en het inkomen telt mee bij 
inkomensafhankelijke regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. 
Voor de opdrachtgever zijn de kosten fiscaal volledig aftrekbaar. 

Variant 2 
De opdrachtnemer betaalt géén belasting en premies. Het inkomen wordt niet meegeteld 
voor inkomensafhankelijke regelingen. De kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. De 
opdrachtgever is wel verplicht jaarlijks te melden welke beloning voor de persoonlijke 
dienstverlening is betaald. 

einde  800049-2-029o* 
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Examen VWO 
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 economie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 31 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
vrijdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Lerarentekort 
Is een baan in het onderwijs nog wel aantrekkelijk? Dat vragen 
onderwijsspecialisten zich af naar aanleiding van de resultaten van een 
onderzoek naar de werkgelegenheid in het onderwijs. Zo blijkt dat er in 2005 
een lerarentekort was van 15.000 arbeidsjaren (tabel 1). De leeftijdsopbouw van 
het lerarencorps (tabel 2) geeft reden om te vrezen dat dit lerarentekort de 
komende jaren nog zal toenemen. 
 
tabel 1 
 

arbeidsmarkt in het onderwijs in 2005 
(arbeidsjaren) 

werkgelegenheid 330.000
werkloosheid 3.500
openstaande vacatures 18.500

 
tabel 2 
 
werkgelegenheid in het onderwijs in 2005 (arbeidsjaren per leeftijdscategorie) 
leeftijd (in jaren) < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
werkgelegenheid  
(% van het totaal) 

4 10 8 10 16 20 19 11 2 

 
In 2005 is er in het onderwijs onder andere sprake van kwalitatieve 
structuurwerkloosheid. 
 

1p 1 Geef een verklaring voor het ontstaan van kwalitatieve structuurwerkloosheid in 
het onderwijs. 
 

2p 2 Leg uit dat een aanhoudend lerarentekort kan leiden tot het ontstaan van 
kwalitatieve structuurwerkloosheid in sectoren buiten het onderwijs. 
 
Op basis van de gegevens in tabel 1 en tabel 2 heeft een onderzoeksbureau 
getracht te voorspellen hoe groot het lerarentekort in 2020 kwantitatief zal zijn. 
Daarbij hanteerde het bureau de volgende veronderstellingen: 
− de huidige leraren blijven tot hun 65ste werkzaam in het onderwijs; 
− in arbeidsjaren uitgedrukt zal de werkgelegenheid in het onderwijs in de 

periode 2005-2020 in totaal toenemen met 10%; 
− in arbeidsjaren uitgedrukt zullen zich ieder jaar 6.000 nieuwe leraren melden 

voor een baan in het onderwijs. 
Het onderzoeksbureau voorspelt in 2020 een lerarentekort van ruim 63.000 
arbeidsjaren. 

3p 3 Laat met een berekening zien hoe het onderzoeksbureau aan deze voorspelling 
komt. 
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Sommige onderwijsspecialisten zijn sceptisch over de derde veronderstelling. Zij 
verwachten het komende decennium een sterke groei van het bedrijfsleven en 
denken dat daardoor het lerarentekort groter zal worden dan voorspeld. Anderen 
zijn optimistischer en denken dat economische groei de overheid mogelijkheden 
zal bieden meer belangstelling te creëren voor een baan in het onderwijs. 
 

2p 4 Leg uit dat door een sterke groei van het bedrijfsleven het lerarentekort groter 
kan worden dan voorspeld. 
 

1p 5 Leg uit dat economische groei mogelijkheden biedt meer belangstelling te 
creëren voor een baan in het onderwijs. 
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Opgave 2 
 
uit een krant (november 2002): 
Multinationale valutaperikelen 
Een Europese multinational, actief in de levensmiddelensector in zowel Europa 
als Amerika, heeft voor het jaar 2002 een winstwaarschuwing gegeven. De 
verwachte omzetgroei (zie tabel) blijft achter bij de eerdere prognose. In enkele 
belangrijke vestigingslanden zit het deze multinational bepaald niet mee. Zo 
maakt Argentinië een ernstige crisis door die gepaard gaat met een gierende 
inflatie en een kelderende koers van de Argentijnse munt, de peso. Ook de 
waardedaling van de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse reaal speelt de 
multinational parten (zie figuur).  
 

omzet 2001 en verwachte omzetgroei 2002 
 omzet 2001  

(miljarden euro’s) 
verwachte omzetgroei 2002

(ten opzichte van 2001) 
Verenigde Staten van Amerika (VS), 
Europa en Brazilië 

 
65,0 

 
+ 5,2% 

Argentinië 25,3 − 65,6% 
totaal 90,3 ......... 

 
koers in euro’s (kwartaalgemiddelden, 4de kwartaal is een prognose) 
                         koers 1 januari 2002 = 100 

jaar-kwartaal

0
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peso
reaal
dollar

2002-42002-32002-22002-1

Legenda:

koers 1 januari 2002
dollar:
reaal : 
peso :

1,12
0,47
1,12

index

 
 
Multinationals spreiden hun activiteiten over verschillende landen om zodoende 
hun winstgevendheid te waarborgen. 

2p 6 Noem twee factoren waardoor deze spreiding de winstgevendheid kan 
waarborgen. Geef bij elke genoemde factor een toelichting. 
 

2p 7 Bereken met hoeveel procent de totale omzet van deze multinational in 2002 ten 
opzichte van 2001 is afgenomen. 
 

2p 8 Leg uit dat inflatie in Argentinië kan leiden tot een koersdaling van de peso. 
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2p 9 Laat met een berekening zien dat de koers van de peso in 2002 afgerond 
gemiddeld € 0,59 bedroeg. 
 

1p 10 Kan de omzetdaling van deze multinational in Argentinië in 2002 geheel worden 
toegeschreven aan de koersdaling van de peso? Verklaar het antwoord, 
uitgaande van de gemiddelde koers van de peso in 2002 ten opzichte van de 
koers op 1 januari 2002. 
 
 

Opgave 3 
 
Prijsbeleid op twee markten 
Het Spaanse bedrijf Oxigen produceert een bepaald type zuurstofmasker en 
verkoopt dit op de Europese en op de Amerikaanse markt. Oxigen heeft voor dit 
type zuurstofmasker een zodanige technische voorsprong opgebouwd dat het 
bedrijf zich op beide markten gedraagt als een monopolist. 
Van beide markten is de collectieve vraagfunctie bekend: 
− de vraag op de Europese markt: qv (eu) = −250p + 90.000 
− de vraag op de Amerikaanse markt: qv (vs) = −400p + 189.000 
qv is de gevraagde hoeveelheid zuurstofmaskers per jaar 
p is de prijs in euro’s per zuurstofmasker 
De koers van de dollar ten opzichte van de euro wordt constant verondersteld. 
 
In een bepaald jaar vraagt Oxygen voor het zuurstofmasker op beide markten 
dezelfde prijs: € 210.  

2p 11 Bereken de totale omzet van Oxygen in dat jaar. 
 
Uitgaande van de gegeven prijs is de prijselasticiteit van de vraag naar het 
zuurstofmasker op de Amerikaanse markt gelijk aan −0,8. 
 

2p 12 Bereken, uitgaande van de gegeven prijs, de prijselasticiteit van de vraag naar 
het zuurstofmasker op de Europese markt (in ten minste één decimaal). 
 

2p 13 Geef een economische verklaring voor het verschil in prijselasticiteit van de 
vraag naar zuurstofmaskers op de Amerikaanse en de Europese markt. 
 
Een marketingbureau adviseert Oxigen op beide markten een verschillende prijs 
vast te stellen om op die manier de totale omzet te vergroten. 
 

2p 14 Aan welke voorwaarde moet zijn voldaan om dit prijsbeleid effectief uit te 
kunnen voeren? Verklaar het antwoord.  
 

2p 15 Zal het marketingbureau Oxigen adviseren de prijs op de Amerikaanse markt te 
verhogen, te verlagen of te handhaven? Verklaar het antwoord zonder 
berekening. 
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Opgave 4 
 
Suiker peperduur 
De Europese Unie (EU) beschermt de eigen suikermarkt met invoerheffingen, 
een minimumprijs en exportsubsidies. De EU-suikermarkt is daardoor 
gescheiden van de wereldsuikermarkt. Hieronder is de situatie op beide markten 
weergegeven. 
Stel dat op zeker moment in de EU voor suiker een minimumprijs van € 400 per 
ton van kracht is. Het daardoor ontstane suikeroverschot wordt op de 
wereldmarkt aangeboden. In de figuur van de wereldsuikermarkt is dat al 
verwerkt. De EU geeft haar suikerproducenten een subsidie voor het verschil 
tussen de wereldmarktprijs en de EU-minimumprijs.  
 
                        EU-suikermarkt                               wereldsuikermarkt 
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Brazilië stelt dat de EU-protectie nadelig is voor suikerproducenten in Brazilië. 
Een econoom reageert met de stelling dat de EU-protectie ook nadelig is voor 
de koopkracht van de burger in de EU. 
 

2p 16 Leg uit dat de EU in de gegeven situatie genoodzaakt wordt invoerbeperkingen 
in te stellen. 
 

2p 17 Bereken het bedrag dat de EU in de gegeven situatie in totaal aan 
suikersubsidie betaalt. 
 

2p 18 Geef twee verklaringen voor de stelling dat de EU-protectie bij suiker nadelig is 
voor Braziliaanse suikerproducenten. 
 

2p 19 Geef twee verklaringen voor de stelling dat de EU-protectie bij suiker nadelig is 
voor de koopkracht van de burger in de EU. 
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Een politicus pleit ervoor de minimumprijs in de EU los te laten. Wel moet dan 
de import van niet-EU-suiker geheel tegengegaan worden met invoerheffingen. 
Het een en ander zal leiden tot een stijging van de wereldmarktprijs. 

2p 20 Bepaal aan de hand van de figuren de suikerprijs die op de wereldmarkt ontstaat 
als het voorstel van de politicus wordt uitgevoerd. 
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Opgave 5 
 
Inflatie: laag, maar hoe laag? 
Begin 2005 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de 
inflatie in Nederland in 2004 was uitgekomen op 1,2%. In 15 jaar was de inflatie 
niet zo laag geweest. Die lage inflatie werd volgens het CBS veroorzaakt door 
de conjuncturele situatie waarin de Nederlandse economie zich in 2004 bevond 
en door de ontwikkeling van de koers van de euro in dat jaar. 
 

2p 21 Was er volgens het CBS in 2004 sprake van hoogconjunctuur of van 
laagconjunctuur in Nederland? Verklaar het antwoord. 
 

2p 22 Was er volgens het CBS in 2004 sprake van een stijgende of van een dalende 
koers van de euro? Verklaar het antwoord. 
 
Inflatie wordt gemeten met de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de 
prijsverandering van een aantal productgroepen. Van sommige productgroepen 
steeg in 2004 de prijs, van andere daalde de prijs (zie tabel 1).  
 
tabel 1 
 
 productgroepen wegingsfactor (%) prijsverandering (%) 
gestegen prijs wonen, vervoer, overig 79 +2,3 
gedaalde prijs voeding, kleding 21 …... 

 
2p 23 Bereken de procentuele prijsdaling van de productgroep ‘voeding, kleding’ (in 

ten minste één decimaal). 
 
Het CBS publiceert naast de CPI nog twee andere prijsindices (zie tabel 2): 
− De afgeleide consumentenprijsindex waarin het prijseffect van indirecte 

belastingen en subsidies is geëlimineerd (CPI-afgeleid). Deze prijsindex 
wordt gebruikt bij de cao-onderhandelingen. 

− De volgens normen van de Europese Unie (EU) geharmoniseerde 
consumentenprijsindex (HICP). Deze prijsindex wordt gebruikt om de inflatie 
in Nederland te vergelijken met die in de andere landen van de EU.  

 
tabel 2 
 
prijsindices (basisjaar: 2000) 2003 2004 
CPI 109,9 111,2 
CPI-afgeleid 108,4 109,3 
HICP 110,5 112,0 

 
Stel dat de CPI-afgeleid in 2004 uitsluitend afwijkt van de CPI door een 
verandering van de tarieven voor de indirecte belastingen. 
 

2p 24 Zijn de tarieven voor de indirecte belastingen in 2004 gestegen of gedaald ten 
opzichte van 2003? Verklaar het antwoord met een berekening.
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2p 25 Geef een verklaring voor het gebruik van de CPI-afgeleid bij de cao-
onderhandelingen in plaats van de CPI. 
 
Volgens tabel 2 is de inflatie in Nederland in 2004 op basis van de HICP 1,4%. 
Deze inflatie verschilt van de inflatie op basis van de CPI. 

2p 26 Geef een verklaring voor dit verschil. 
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Opgave 6 
 
Groeizame lastenverlichting (?) 
In 2005 en 2006 was het overheidsbeleid in een land gericht op 
lastenverlichting. Door dit beleid daalde de collectieve lastendruk. Toch vloeide 
er in die jaren een groter bedrag naar de collectieve sector dan in de daaraan 
voorafgaande jaren (zie tabel). Dat kwam doordat er in 2005 en 2006 sprake 
was van een hoge economische groei1). Voorstanders van het gevoerde beleid 
concludeerden daaruit dat een daling van de collectieve lastendruk leidt tot een 
hogere economische groei. Toch was er ook kritiek. Zo waarschuwde de 
president van de centrale bank dat het gevoerde overheidsbeleid een opwaartse 
druk op de rente tot gevolg zou kunnen hebben. 
 

 
 2003 2004 2005 2006 
collectieve lasten1) 150,3 155,6 164,8 173,9 
collectieve lastendruk2) 41,4 41,5 40,8 39,8 
tekort collectieve sector2) 2,4 2,2 3,1 3,7 
inflatie 2,0% 1,8% 3,6% 5,3% 

1) miljarden euro's  
2) procenten nationaal inkomen 
 
Het nominale nationale inkomen in 2005 bedroeg € 403,9 miljard. 

2p 27 Bereken de procentuele economische groei in 2006 ten opzichte van 2005. 
 

2p 28 Leg uit dat een lagere collectieve lastendruk kan leiden tot een hogere 
economische groei. 
 

2p 29 Leg uit dat een lagere collectieve lastendruk kan leiden tot een hogere rente. 
 

noot 1 Economische groei is hier de groei van het reële nationale inkomen. 
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Een econoom stelde: “Het verband tussen collectieve lastendruk en 
economische groei is ingewikkelder dan velen denken. Er is sprake van een 
wisselwerking. Lastenverlichting kan de economische groei stimuleren, maar 
economische groei kan op zijn beurt de collectieve lastendruk beïnvloeden. Dat 
laatste heeft te maken met de werkloosheid en met het schijventarief bij de 
inkomstenbelasting”. De econoom illustreerde zijn opvatting met onderstaand 
schema. 
 

sociale premies inkomstenbelasting

collectieve
lastendruk

reeel nationaal 
inkomen

5

1

4

3

2

 
 

2p 30 Leg uit dat economische groei via pijl 4 en pijl 5 tot een lagere collectieve 
lastendruk kan leiden. 
 

2p 31 Leg uit dat economische groei via pijl 2 en pijl 3 tot een hogere collectieve 
lastendruk kan leiden. 
 

einde  700025-1-028o* 
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700025-1-029o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

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 1
vrijdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Garantietermijn verstreken 
In het kader van de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
pleiten met name ontwikkelingslanden voor liberalisering van de handel in 
landbouwproducten. Belangen van landbouwers uit Europa en Noord-Amerika 
vormen vaak een obstakel voor dit streven naar vrijhandel.  
 
In een land wordt voor het landbouwproduct ‘tarso’ een minimumprijs 
gehanteerd van € 1,25 per kilogram. De overheid van dit land wil daarmee de 
producenten van tarso een zekere inkomensgarantie bieden. Eventuele 
overschotten worden opgekocht door de overheid. 
Met betrekking tot vraag en aanbod van tarso gelden in dit land de volgende 
gegevens. 
(1) qa = 275 qa = de door producenten aangeboden hoeveelheid tarso 

(× 100.000 kilogram per jaar) 
(2)  qv = −200p + 450 qv = de door consumenten gevraagde hoeveelheid tarso  

(× 100.000 kilogram per jaar) 
  p = prijs van tarso in euro’s per kilogram 
 
Van de samenhang in dit land tussen de totale uitgaven van de consumenten 
aan tarso en het gemiddeld besteedbare inkomen van consumenten, is het 
volgende bekend. 
(3) u = 1.500y – 12.500.000 u = totale uitgaven aan tarso (€) 

y = gemiddeld besteedbaar inkomen (€) 
Vergelijking (3) geldt bij een prijs van € 1,25 per kilogram tarso.  
 
In onderstaande figuur wordt vergelijking (3) weergegeven als een inkomens-
uitgavenlijn. 
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45
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u
(x miljoen

euro)

y (x duizend euro) 
 

2p 1 Bereken hoeveel de overheid moet uitgeven om het aanbodoverschot van tarso 
op te kopen. 
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In de uitgangssituatie geldt: y = € 25.000. Stel dat het gemiddeld besteedbare 
inkomen van de consumenten in dit land stijgt met 5%. Op de markt voor tarso 
blijft de evenwichtsprijs onder de minimumprijs van € 1,25 liggen. 
 

2p 2 Bereken met hoeveel kilogram het aanbodoverschot van tarso zal afnemen, ten 
opzichte van de uitgangssituatie. 
 
Onder druk van de WTO verlaagt de overheid in dit land de minimumprijs voor 
tarso met 10%. Hierdoor daalt de verkoopprijs van tarso en verschuift de 
inkomens-uitgavenlijn evenwijdig naar links. 
 

2p 3 Leg uit, zonder een berekening te maken, dat de uitgaven voor het opkopen van 
het aanbodoverschot dan met méér dan 10% dalen. 
 

2p 4 Is de vraag naar tarso in dit land prijselastisch of juist prijsinelastisch? Verklaar 
het antwoord. 
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Opgave 2 
 
Zo vader zo kind 
Hebben kinderen van ouders met een relatief hoog inkomen later zelf ook een 
naar verhouding hoog inkomen?  
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft een onderzoeker de personele 
verdeling van het primaire arbeidsinkomen binnen een bepaalde groep vaders in 
1985 vastgesteld. Twintig jaar later, in 2005, heeft hij de personele verdeling 
van het primaire arbeidsinkomen binnen de groep kinderen van deze vaders 
vastgesteld. Informatie uit dit onderzoek is weergegeven in onderstaande figuur. 
 

I II III IV V
inkomensklasse vader

inkomensklasse
kind 10 10

15 24

35

10* 10
15 24

35

1 (laagste) 2 3 4 5 (hoogste)

Legenda:
inkomensklasse kind

12

20

28

30

27

22

20

21

19

23

22

21

21

22

15

18

21

17

15

12

 
 
Een toelichting met een voorbeeld: 
* Van de vaders die in 1985 in de laagste inkomensklasse (I) zaten, zat in 2005 
10% van de kinderen in de hoogste inkomensklasse (5). 
Zowel voor de vaders als voor de kinderen zijn de inkomensklassen steeds 
gerangschikt van laagste (I, respectievelijk 1) naar hoogste (V, respectievelijk 
5). 
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Er is hier sprake van inkomensmobiliteit als een kind in 2005 in een andere 
inkomensklasse terechtkomt dan die waartoe de vader in 1985 behoorde. 
Volgens de onderzoeker is dit soort inkomensmobiliteit vooral een gevolg van 
arbeidsmobiliteit tussen generaties. 
 

1p 5 Noem een andere vorm van primair inkomen dan arbeidsinkomen. 
 

2p 6 Kan op basis van de figuur bij deze opgave de lorenzcurve van deze groep 
vaders in 1985 getekend worden? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7 Leg uit hoe de hier bedoelde inkomensmobiliteit een gevolg kan zijn van 
arbeidsmobiliteit. 
 

2p 8 Van welke inkomensklasse van de vaders hebben de kinderen de laagste 
inkomensmobiliteit? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Wat is de juiste weg? 
De verkiezingsstrijd in een Europees land spitst zich toe op twee economische 
doelen: 
− de overheidsschuldquote moet omlaag 
− de verhouding inactieven/actieven (i/a-ratio) moet omlaag 
Om te analyseren welke maatregelen geschikt zouden zijn om beide doelen 
tegelijkertijd te realiseren, gebruikt het Planbureau van dit land een economisch 
model, zoals weergegeven in het blokschema van de figuur op de volgende 
pagina. 
 
Van de huidige economische en politieke situatie in dit land zijn de volgende 
gegevens bekend. 
1 Kapitaal is de knelpuntsfactor. 
2 Er is sprake van onderbesteding. 
3 Er zijn politieke partijen die streven naar meer marktwerking in de economie. 
4 Er zijn politieke partijen die streven naar verdergaande inkomensnivellering. 
5 De importquote is zeer hoog. 
6 Er is een tekort aan laaggeschoold personeel. 
 
Twee politieke partijen, Rood en Blauw, hebben ieder een eigen voorstel om de 
genoemde twee economische doelen te bereiken: 
Rood stelt voor de overheidsbestedingen te vergroten; 
Blauw stelt voor de hoogte van de uitkeringen te verlagen. 
 

8p 9 Schrijf een betoog ter ondersteuning van één van beide voorstellen. Kies 
daartoe eerst één van beide voorstellen, schrijf deze keuze op en verklaar 
vervolgens met behulp van de figuur: 
a hoe het gekozen voorstel de overheidsschuldquote en de i/a-ratio kan 

verlagen; 
b hoe het voorstel van de andere partij de overheidsschuldquote zou kunnen 

verhogen. 
Beschrijf vervolgens in het betoog: 
c welke voordelen het gekozen voorstel kan hebben in relatie tot twee van de 

bovengenoemde gegevens 1 tot en met 6; 
d welke nadelen het voorstel van de andere partij kan hebben in relatie tot 

twee van de bovengenoemde gegevens 1 tot en met 6. 
 
NB De twee gekozen gegevens bij onderdeel d hoeven niet gelijk te zijn aan de 
twee gekozen gegevens bij onderdeel c. 
 
Aanwijzingen 
De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
Gebruik voor het betoog 150 woorden; een afwijking van 30 woorden is 
toegestaan. 
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arbeidsaanbod

aantal inactieven (1)

vervangings-
percentage (2)

uitkeringshoogte (3) particuliere
consumptie aantal actieven (4)

inkomens-
overdrachten

belastingen en
sociale premies financieringstekort overheids-

bestedingen

loonkosten

I/A-RATIO

OVERHEIDS-
SCHULDQUOTE

 
 
(1) Personen die deel uit maken van de beroepsgeschikte bevolking, maar op dit moment een 
inkomensvervangende uitkering hebben. 
(2) Dit getal geeft aan hoeveel procent van het primaire inkomen wordt vervangen door een 
uitkering. 
(3) De gemiddelde hoogte van een inkomensvervangende uitkering aan inactieven. 
(4) Personen die deel uit maken van de beroepsgeschikte bevolking en op dit moment betaald 
werk verrichten. 
 
Toelichting: 
− het weergegeven verband tussen twee grootheden geldt alléén in de 

aangegeven richting; 
− een minteken (−) duidt op een negatief verband, een plusteken (+) op een 

positief verband; 
− ter verduidelijking zijn de twee doelvariabelen van deze opgave in 

HOOFDLETTERS weergegeven en de twee instrumentvariabelen van deze 
opgave zijn vet weergegeven. 
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Opgave 4 
 
De prijs van stilte 
In diverse Europese landen staat de positie van luchthavens ter discussie. Dit is 
vooral het gevolg van externe effecten van het luchtverkeer op de welvaart in 
ruime zin. Om de argumenten in deze discussie te kunnen afwegen, pleit een 
econoom er voor deze externe effecten in euro’s uit te drukken. Dit geldt onder 
andere voor de verstoring van de stilte die het gevolg is van geluidshinder door 
het luchtverkeer en die niet tot uitdrukking komt in de prijs van het luchtverkeer. 
Eén van de manieren om de prijs van stilte in bewoond gebied te bepalen, is het 
meten van ‘waardeverlies’ van koopwoningen in de gebieden met geluidshinder. 
Om dit waardeverlies te bepalen wordt in een aantal geluidszones rond een 
luchthaven de prijs van koopwoningen vergeleken met de prijs van vergelijkbare 
koopwoningen direct buiten deze geluidszones. 
 

2p 10 Leg uit waarom stilte in de geluidszones rond een luchthaven een schaars goed 
is. 
 
Een onderzoek naar de prijs van stilte rond de luchthaven Botenberg levert 
enkele resultaten op, zoals deze zijn weergegeven in onderstaande tabellen 1 
en 2. Het gebied rond de luchthaven is onderverdeeld in vijf geluidszones. 
 
tabel 1 
 

geluidszone1) 1 2 3 4 5 
oppervlakte zone in m2 (× miljoen) 52 31 28 24 1 

% oppervlakte gebruikt voor percelen van koopwoningen 2,6 2,1 2,3 0,2 0,7 

waardeverlies koopwoningen in miljoenen euro’s 29,3 30,5 60,5 9,8 1,5 

prijs van stilte in euro’s per m2 perceel koopwoning ……. ……. ……. ……. ……. 
1) 1 = laagste geluidshinder / 5 = hoogste geluidshinder 
 
tabel 2 
 
 x € miljard 
waarde negatieve externe effecten  
− stilte voor het voor woningen gebruikte oppervlak 0,132 
− stilte voor de rest van het oppervlak 6 
− andere negatieve externe effecten ….. 
waarde positieve externe effecten 0,6 
winst luchthaven Botenberg  0,8 
toegevoegde waarde van luchthaven Botenberg 5 
toegevoegde waarde van de toeleveranciers  2,3 

 
2p 11 Laat met een berekening, op basis van tabel 1, zien dat de prijs van stilte (in 

euro’s per m2 perceel koopwoning) in geluidszone 5 hoger is dan in 
geluidszone 3.
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2p 12 Leg uit dat er in het geval van geluidshinder rond Botenberg sprake is van een 
negatief extern effect. Verwerk beide vetgedrukte woorden afzonderlijk in de 
uitleg. 
 

2p 13 Bereken welke waarde de andere negatieve externe effecten (tabel 2) minimaal 
moeten hebben indien sluiting van Botenberg zou leiden tot een stijging van de 
welvaart in ruime zin. 
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Opgave 5 
 
Arbeidsintensief experiment 
In 1999 besloot de Europese Commissie tot een experiment waarbij de btw voor 
bepaalde arbeidsintensieve dienstverlening werd verlaagd. In Nederland is in 
het kader van dit experiment voor een aantal branches onderzoek gedaan naar 
het effect op de werkgelegenheid van een btw-verlaging. Voor een aantal 
diensten werd in de jaren 2000, 2001 en 2002 het btw-tarief van 17,5% verlaagd 
naar 6%. 
Voor twee branches zijn enkele gegevens uit dit onderzoek weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
 kapper fietshersteller 
doorberekening btw-verlaging 1) 100% 80% 
prijselasticiteit van de afzet −0,75 −0,91 
afzetelasticiteit van de werkgelegenheid in arbeidsjaren 2) 0,9 0,7 
 
1) De mate waarin een kapper / fietshersteller de verlaging van het btw-tarief 

doorberekent in de verkoopprijs (100% = volledige doorberekening). 
2) De mate waarin de werkgelegenheid in arbeidsjaren reageert op 

afzetveranderingen. 
 
De werkgelegenheid in personen bleek in de onderzochte periode nauwelijks te 
reageren op de afzetveranderingen, hetgeen volgens de onderzoekers 
veroorzaakt werd doordat de personen/arbeidsjaren verhouding (p/a-ratio) in 
beide branches bij aanvang van het experiment hoger was dan het landelijke 
gemiddelde. 
 
Na het onderzoek werden onder andere de volgende twee conclusies getrokken. 
1 Op de markt voor diensten van kappers is er meer concurrentie dan op de 

markt voor diensten van fietsherstellers. 
2 In beide branches is in de periode 2000-2002 de arbeidsproductiviteit per 

arbeidsjaar gestegen. 
 

2p 14 Leg uit dat er bij deze btw-verlaging inverdieneffecten kunnen optreden. 
 

2p 15 Geef, op basis van bovenstaande tabel, een argument voor conclusie 1. 
 

3p 16 Toon met een berekening aan, op basis van bovenstaande tabel, dat de 
werkgelegenheid in arbeidsjaren in de branche van fietsherstellers met 5% 
toeneemt door de btw-verlaging. 
 

2p 17 Leg uit dat de relatief hoge p/a-ratio er toe geleid kan hebben dat de 
werkgelegenheid in personen, ondanks de btw-verlaging, nauwelijks toenam. 
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Opgave 6 
 
VS koerst op problemen af 
uit een krant van januari 2003: 
 
De koers van de dollar is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, ondanks 
voortdurend stijgende tekorten op de lopende rekening van de Verenigde Staten 
(VS). In 2002 is dit tekort opgelopen tot 480 miljard dollar, wat gelijk staat aan 
4,6% van het bruto binnenlands product (bbp) van de VS in dat jaar. Daarnaast 
kent de VS in 2002 een overheidstekort van 3,4% van het bbp. Omdat ook de 
particuliere sector al jaren een groot spaartekort vertoont, importeert de VS veel 
buitenlands kapitaal. Omdat dit al lange tijd het geval is, is de internationale 
vermogenspositie van de VS ernstig verslechterd, zoals uit onderstaande tabel 
blijkt.  
 
 1980 2002 
vermogen VS in het buitenland 775 7.190 
vermogen buitenland in VS 500 9.375 
internationale vermogenspositie VS +275 −2.185 

(in miljarden dollars) 
 
Naar verwachting zal de koers van de dollar niet langer stabiel blijven, maar 
sterk gaan dalen. Het spaartekort in de VS zal naar verwachting groot blijven en 
de directe investeringen van de VS in het buitenland zullen eerder toe dan 
afnemen. 
 
Een econoom concludeert na het lezen van dit krantenartikel dat blijkbaar in het 
buitenland de bereidheid zal afnemen om de tekorten van de VS te blijven 
financieren. 
 

2p 18 Wijst de eerste zin uit het krantenartikel op een tekort of op een overschot op de 
kapitaalrekening van de VS? Licht het antwoord toe. 
 

2p 19 Bereken het overheidstekort van de VS in 2002 in miljarden dollars. 
 

2p 20 Leg uit dat de verslechtering van de internationale vermogenspositie van de VS 
in de toekomst kan leiden tot een groter tekort op de inkomensrekening van de 
VS. 
 

1p 21 Citeer de zin uit het krantenartikel waarop de econoom zijn conclusie baseert. 
 

2p 22 Leg uit hoe de daling van de dollarkoers kan leiden tot een verbetering van de 
internationale vermogenspositie van de VS. 
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Opgave 7 
 
Wie vaart wel bij liberalisering? 
In internationale organisaties is een discussie gaande over liberalisering van de 
markt voor landbouwproducten in de hoge inkomenslanden. Er is onderzoek 
gedaan naar de welvaartseffecten van een dergelijke liberalisering. De 
verwachting is dat afschaffing van de bescherming van de landbouw per saldo 
zal leiden tot een hogere welvaart dan in een situatie met beschermde 
landbouw.  
In onderstaande tabel staan enkele schattingen van de hoogte van deze 
welvaartswinst. 
 
jaarlijkse welvaartswinst na liberalisering van de landbouwsector in de hoge 
inkomenslanden (× € miljard) 
 statische markt dynamische markt 
welvaartswinst in hoge inkomenslanden 37 144 
welvaartswinst in midden- en lage inkomenslanden 31   99 

 
De geschatte welvaartswinst zal na 15 jaar worden bereikt en vervolgens elk 
jaar terugkeren. De statische markt gaat uit van ongewijzigd marktgedrag van 
vragers en aanbieders. De dynamische markt veronderstelt juist dat vragers en 
aanbieders hun marktgedrag zullen wijzigen als reactie op de liberalisering. 
Voorbeelden van een dergelijke wijziging zijn veranderende preferenties van 
vragers en specialisatie van producenten in de midden- en lage 
inkomenslanden. 
 
De welvaartswinst in de hoge inkomenslanden ontstaat doordat het 
welvaartsverlies bij de landbouwers méér dan gecompenseerd wordt door de 
welvaartswinst bij de consumenten. De midden- en lage inkomenslanden zullen 
op korte termijn direct profijt hebben van de vrije toegang tot de markten in de 
hoge inkomenslanden. 
 

2p 23 Beschrijf twee manieren waarop afschaffing van de bescherming van de 
landbouw welvaartswinst oplevert voor de consumenten in de hoge 
inkomenslanden. 
 

2p 24 Leg uit waarom de welvaartswinst in midden- en lage inkomenslanden bij een 
dynamische markt groter is dan bij een statische markt. 
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In de discussie wijzen tegenstanders van de liberalisering op negatieve effecten 
voor producenten van landbouwproducten in de hoge inkomenslanden. Dit kan 
toegelicht worden met behulp van onderstaande grafische weergave van de 
markt voor een bepaald landbouwproduct in de hoge inkomenslanden.  
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Op deze markt geldt een minimumprijs van € 60. Een eventueel 
productieoverschot, dat ontstaat wanneer de marktprijs onder de minimumprijs 
ligt, wordt met exportsubsidies afgezet op de wereldmarkt. Daar geldt de 
wereldmarktprijs van € 40. Invoer van buiten de hoge inkomenslanden wordt 
tegengegaan met invoerheffingen. 
 

2p 25 Arceer in de figuur in de uitwerkbijlage bij deze opgave het totale bedrag aan 
exportsubsidies dat nodig is. 
 
Het afschaffen van de minimumprijs betekent op korte termijn inkomensverlies 
voor de landbouwers in de hoge inkomenslanden. 

2p 26 Geef, op basis van de verstrekte informatie over dit landbouwproduct, nog twee 
andere argumenten waarom de afschaffing van de bescherming van de 
landbouw kan leiden tot inkomensverlies voor een producent van dit 
landbouwproduct. 
 
 

einde  700025-1-029o* 
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Examen VWO 
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 economie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 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
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
China blijft vasthoudend 
uit een krant van 2005: 
“In 2004 is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de 
Verenigde Staten van Amerika (VS) met China opgelopen tot 165 miljard dollar. 
China handhaaft voorlopig de vaste koppeling tussen de eigen munt renminbi 
(rmb) en de Amerikaanse dollar. De koersverhouding is 1 rmb = 0,12 dollar. 
Volgens de VS is de renminbi daarmee sterk ondergewaardeerd en zou een 
koers van 1 rmb = 0,15 dollar de economische verhoudingen beter weergeven. 
De VS vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie en dreigt 
handelsbeperkende maatregelen te nemen, indien China de vaste koppeling niet 
wil loslaten. Deze Amerikaanse maatregelen kunnen echter nadelige gevolgen 
hebben voor de vele bedrijven uit de VS die zich in de afgelopen jaren in China 
hebben gevestigd.”  
 
Om de vaste koppeling te handhaven, zet China een deel van de ontvangen 
dollars om in Amerikaanse staatsobligaties. Op deze manier draagt China bij 
aan de financiering van het grote begrotingstekort van de overheid in de VS.  
 

1p 1 Bereken hoeveel procent de Chinese producten duurder worden voor de VS als 
de door de VS gewenste wisselkoers tot stand zou komen. 
 

2p 2 Leg uit dat bedrijven uit de VS die een vestiging hebben in China zowel nadeel 
als voordeel kunnen hebben van het loslaten van de vaste koppeling. 
 

2p 3 Leg uit dat het loslaten van de vaste koppeling zou kunnen leiden tot een 
rentestijging op de kapitaalmarkt in de VS. 
 
Voor de Chinese overheid betekent de vaste koppeling met de dollar, dat zij de 
geldmarktrente niet kan inzetten om de conjuncturele ‘oververhitting’ van de 
binnenlandse economie af te remmen. 

2p 4 Leg uit waarom het in deze situatie voor de Chinese overheid onmogelijk is de 
geldmarktrente in te zetten als instrument van conjunctuurpolitiek. 
 
 

Opgave 2 
 
Een overtuigend model 
In een land dat te maken heeft met een neergaande conjunctuur, wil de overheid 
de economie stimuleren. De regering stelt voor een beleid van loonmatiging te 
voeren dat moet leiden tot vergroting van de export. 

2p 5 Leg uit hoe loonmatiging kan leiden tot vergroting van de export. 
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Overheid en vakbonden discussiëren over het te voeren beleid. Binnen de 
vakbonden zijn er voorstanders en tegenstanders van het voorgestelde beleid. 
De vakbonden kijken naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de 
inkomensontwikkeling. Met behulp van onderstaand model verkent een 
onderzoeksbureau de mogelijke resultaten van dit beleid.  
 
Uitgangssituatie: 
(1) Cl = 0,8(Yl − Bl) + 60  Cl = consumptie werknemers 
(2) Bl = 0,3Yl  Yl = looninkomen 
(3) Cn = 0,6(Yn − Bn) + 30  Bl = belasting op looninkomen 
(4) Bn = 0,3Yn  Cn = consumptie overige inkomenstrekkers 
(5) C = Cl + Cn  Bn = belasting op overig inkomen 
(6) Y = Yl + Yn  C = totale consumptie 
(7) Yl = 0,75Y  Yn = overig inkomen 
(8) I = 60  Y = nationaal inkomen 
(9) O = 140  I = particuliere investeringen 
(10) E = 160  O = overheidsbestedingen 
(11) M = 0,425Y  E = export goederen en diensten 
(12)  EV = C + I + O + E − M  M = import goederen en diensten 
(13) EV = W  EV = effectieve vraag 
(14) Y = W  W = nationaal product 

(15) Av = Y
50

  Av = werkgelegenheid (miljoen arbeidsjaren) 

(16) Aa = 11,5  Aa = beroepsbevolking (miljoen arbeidsjaren) 
 
Alle grootheden luiden in miljarden geldeenheden, tenzij anders is aangegeven.  
In de uitgangssituatie bedraagt het evenwichtsinkomen 500. 
 
Het onderzoeksbureau verwerkt de beleidsvoorstellen van de overheid in een 
aangepaste versie van de vergelijkingen (7) en (10). De loonmatiging wordt 
vertaald naar een lagere loonquote en de autonome export wordt verhoogd: 
(7’) Yl = 0,7Y 
(10’) E = 176 
 

2p 6 Toon aan dat het evenwichtsinkomen na aanpassing van de vergelijkingen (7) 
en (10) afgerond 514 bedraagt. 
 

2p 7 Leg uit dat de lagere loonquote in het aangepaste model leidt tot een lagere 
multiplier van de autonome bestedingen dan in de uitgangssituatie. 
 
Na afweging van de argumenten voor en tegen gaan de vakbonden, als 
belangenbehartigers van de werknemers, uiteindelijk akkoord met het 
voorgestelde beleid.  

2p 8 Beschrijf de afweging die de vakbonden blijkbaar maken. 
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Opgave 3 
 
Maak bij deze opgave gebruik van figuur 1, figuur 2 en de tabel in het 
informatieboekje. 
 
De onderste arbeidskracht boven 
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) adviseert de overheid in Nederland over 
het te voeren arbeidsmarktbeleid. Volgens RWI zou dit beleid zich vooral 
moeten richten op de onderstaande twee doelen.  
− Het verhogen van de participatiegraad.  
− Het verlagen van de werkloosheid.  
RWI constateert dat er binnen de beroepsgeschikte bevolking specifieke 
groepen zijn waarvoor geldt dat de bruto participatiegraad (beroepsbevolking in 
verhouding tot de beroepsgeschikte bevolking) lager is dan gemiddeld. 
Bovendien geldt binnen de beroepsbevolking dat er specifieke groepen zijn 
waarvoor de werkloosheid, in procenten van de beroepsbevolking, hoger is dan 
gemiddeld.  
RWI is van mening dat het arbeidsmarktbeleid zich vooral zou moeten richten op 
deze specifieke groepen en wil voor de overheid een beleidsadvies schrijven. Zij 
baseert dit advies op beschikbare gegevens over de arbeidsmarkt in Nederland, 
waarvan een selectie is weergegeven in het informatieboekje.  
 

8p 9 Schrijf dit advies en laat daarin de aspecten a, b, c en d aan bod komen. 
a Een op figuur 1 gebaseerde omschrijving van de kenmerken van de 

specifieke groepen waarvoor geldt dat de bruto participatiegraad lager is dan 
het gemiddelde in de beroepsgeschikte bevolking. 

b Een op figuur 1 gebaseerde omschrijving van de kenmerken van de 
specifieke groepen waarvoor geldt dat de werkloosheid hoger is dan het 
gemiddelde in de beroepsbevolking. 

c Hieronder staan vier maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de 
aanbodkant van de arbeidsmarkt. 
1 Verhoging van het inkomen dat geldt als bovengrens voor het gebruik 

van inkomensafhankelijke regelingen. 
2 Beëindiging van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.  
3 Verhoging van het bedrag van de algemene heffingskorting 

(inkomstenbelasting). 
4 Verhoging van het bedrag van de arbeidskorting (inkomstenbelasting). 
Kies twee maatregelen die geschikt zijn voor dit arbeidsmarktbeleid. Neem 
ze op in het advies en licht de keuze toe met behulp van gegevens uit het 
informatieboekje. 
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d Hieronder staan drie maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de 
vraagkant van de arbeidsmarkt. 
1 Korting voor werkgevers in de afdracht van premies en loonbelasting 

voor laaggeschoolde werknemers. 
2 Subsidies aan werkgevers voor het doen van diepte-investeringen. 
3 Scholing van laag opgeleiden. 
Kies twee maatregelen die geschikt zijn voor dit arbeidsmarktbeleid. Neem 
ze op in het advies en licht de keuze toe met behulp van gegevens uit het 
informatieboekje. 

 
Aanwijzingen 
− In het advies moet gebruik gemaakt worden van (onderdelen van) elk van de 

drie informatiebronnen in het informatieboekje. 
− De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het advies 150 woorden. Een afwijking van 25 woorden is 

toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Reserves op de bank 
Het gedrag van banken op het gebied van kredietverlening kan procyclisch 
werken. In tijden van laagconjunctuur willen banken een grotere kapitaalreserve 
aanhouden als buffer voor tegenvallers. 
Met behulp van onderstaande figuren 1 en 2 kunnen het aantal 
bedrijfsfaillissementen, de groei van het bruto binnenlands product (bbp) en dit 
reserveringsgedrag van banken in een land met elkaar in verband worden 
gebracht. 
 
figuur 1 
 
jaarlijks aantal bedrijfsfaillissementen,  
uitgesplitst naar jaarlijkse procentuele groei bbp 
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g = jaarlijkse groei bbp in procenten; bijvoorbeeld g<1 betekent dat de groei van 
het bbp kleiner is dan 1% 
 
figuur 2 
 
procentuele groei bbp en reserveringen van banken 
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Een econoom beweert dat uit een combinatie van gegevens uit de figuren 1 en 2 
het totale aantal faillissementen in de periode 2000 tot en met 2002 geschat kan 
worden op ruim 18.000 bedrijven. 

2p 10 Laat met een berekening zien hoe de econoom tot deze schatting komt. 
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2p 11 Leg uit hoe uit figuur 1 kan worden afgeleid dat een verandering van het aantal 
bedrijfsfaillissementen niet uitsluitend aan een verandering van de conjunctuur 
is toe te schrijven. 
 

2p 12 Leg uit hoe het aantal bedrijfsfaillissementen van invloed kan zijn op het 
reserveringsgedrag van banken. 
 

2p 13 Leg uit hoe het reserveringsgedrag van banken procyclisch kan werken in tijden 
van laagconjunctuur. 
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Opgave 5 
 
Meedoen lijkt belangrijker dan winnen 
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 2002 een onderzoeksrapport opgesteld 
over de toetreding van een tiental Midden- en Oost-Europese landen (MOE-
landen) tot de Europese Unie (EU) in 2004. Enkele citaten, vrij naar dit rapport: 
“Voor Nederland zal de toetreding van de MOE-landen in 2004 leiden tot een 
extra afdracht aan de EU van 1 miljard euro per jaar. Ook zal hierdoor de van de 
EU te ontvangen structuursteun met 300 miljoen euro per jaar dalen. Anderzijds 
verwachten wij dat de toetreding zal leiden tot een extra groei van het bruto 
binnenlands product (bbp) in ons land van 0,15% per jaar.” 
“Vooral het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU zal de gevolgen van 
deze toetreding ondervinden. Er zal meer concurrentie komen van de MOE-
landen, waar de prijzen van de landbouwproducten nu aanzienlijk lager zijn dan 
in de EU. Dit prijsverschil zal wel kleiner worden, doordat in de landbouwsector 
van deze MOE-landen fors geïnvesteerd zal moeten worden in modernisering en 
kwaliteitsverhoging.” 
 
economische gegevens van Nederland en van de MOE-landen:  
stand van zaken vlak vóór het moment van toetreding 
 Nederland totale groep van 

MOE-landen 
bruto binnenlands product (in miljard euro)  450 450 
index nationale spaarquote 1) 100 50 
index omvang beroepsbevolking 1) 100 500 
index bruto toegevoegde waarde per werkzame 
persoon in de landbouw 1) 

100 17,5 

percentage van de beroepsbevolking dat 
werkzaam is in de landbouw 

5% 20% 

bruto toegevoegde waarde van de landbouw 
(in % van het bbp) 

2% 7% 

1)  het gegeven van Nederland vormt de basis (= 100) 
 

2p 14 Laat met een berekening zien of de toetreding van de MOE-landen Nederland in 
2004 per saldo geld kost of oplevert. 
 

2p 15 Noem, naast de geciteerde, nog een andere oorzaak waardoor het prijsverschil 
tussen de landbouwproducten van de EU en van de MOE-landen kleiner zal 
worden na de toetreding. 
 
De noodzaak tot modernisering van de landbouwsector in de MOE-landen kan 
afgeleid worden uit de relatief zeer lage index voor de bruto toegevoegde 
waarde per werkzame persoon in de landbouw. 
 

2p 16 Toon aan dat deze index van 17,5 berekend kan worden op basis van de 
gegevens uit de tabel. 
 

2p 17 Leg uit dat deze relatief zeer lage index wijst op een lage kapitaalintensiteit van 
de landbouwsector in de MOE-landen. 
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Opgave 6 
 
Stijgen en dalen met Easyfly  
In de Europese luchtvaart wordt onderscheid gemaakt tussen lange vluchten 
(intercontinentaal) en korte vluchten (binnen Europa). 
Een marketingbureau heeft onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van 
de luchtvaartmaatschappij Easyfly, een van de nieuwkomers op de markt voor 
korte vluchten. Deze prijsvechter concurreert zeer scherp met de prijs op de 
markt voor korte vluchten. Easyfly realiseert die lage prijs door sterk te 
bezuinigen op de dienstverlening voor, tijdens en na de vlucht. Op de markt voor 
lange vluchten zijn geen prijsvechters actief. 
Het laatste jaar is, na een periode van groei, de vraag naar korte vluchten van 
Easyfly teruggelopen ten gunste van gevestigde luchtvaartmaatschappijen, 
zoals ABCAir, die wel veel dienstverlening aan de klant bieden. De 
onderzoekers geven hiervoor meerdere oorzaken aan, waaronder:  
− een toename van de economische groei in Europa; 
− een daling van de loonkosten per eenheid product in de luchtvaart. 
 
De onderzoekers concluderen dat vliegen met een prijsvechter voor veel 
mensen in Europa een inferieur goed is. 

2p 18 Leg deze conclusie uit op basis van het onderzoek. 
 

2p 19 Leg uit waarom de concurrentiepositie van Easyfly ten opzichte van ABCAir kan 
verslechteren door een daling van de loonkosten per eenheid product. 
 
Op korte termijn wordt de concurrentiepositie van Easyfly vooral bepaald door 
de prijzen. 
Easyfly beschikt over de volgende gegevens. 
− prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met Easyfly   −0,7 
− prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met ABCAir   −1,5 
− kruislingse prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met 

Easyfly voor de prijs van de korte vluchten met ABCAir    +0,6 
De directie van Easyfly verwacht dat vliegen met ABCAir 5% goedkoper wordt. 
De commercieel directeur stelt voor de prijs van de vluchten van Easyfly zodanig 
aan te passen dat de afzet gelijk blijft. Dat gaat ten koste van de omzet. De 
financieel directeur is daarom tegen dit voorstel. Hij stelt dat de omzetdaling 
beperkt kan blijven door niet te reageren op de prijsverlaging door ABCAir. 
 

2p 20 Geef een verklaring voor het gegeven dat de vraag naar korte vluchten met 
ABCAir prijselastischer is dan de vraag naar korte vluchten met Easyfly. 
 

2p 21 Bereken met hoeveel procent de prijs van Easyfly zou moeten dalen om de afzet 
van Easyfly gelijk te houden. 
 

2p 22 Is de stelling van de financieel directeur juist? Verklaar het antwoord. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
Loonmatiging als pepmiddel 
In 2003 bevindt de Nederlandse economie zich in een laagconjunctuur. In het 
Centraal Overleg in de Stichting van de Arbeid is in 2003 een najaarsakkoord 
gesloten waarin een loonmatiging wordt afgesproken: de brutolonen in de 
marktsector worden in 2004 en 2005 zeer beperkt verhoogd. Dit in verband met 
de snel oplopende werkloosheid die mede het gevolg is van een verlaging van 
de arbeidsintensiteit van de productie in de marktsector. Ook de verzwakking 
van de internationale concurrentiepositie lijkt te vragen om loonmatiging. 
 
In onderstaande tabel schetst het Centraal Planbureau de verwachte gevolgen 
van deze afgesproken loonmatiging voor enkele economische variabelen in 
2005. Ter vergelijking is ook de verwachting opgenomen bij een situatie zonder 
deze loonmatiging. 
 
procentuele veranderingen in 2005 ten opzichte 
van 2003 

met 
loonmatiging 

zonder 
loonmatiging 

loonkosten per arbeidsjaar (marktsector)  1,0  3,0 
consumentenprijspeil  2,6  3,0 
volume particuliere consumptie  2,0  2,5 
volume bruto investeringen (marktsector)  2,2  2,3 
volume goederenuitvoer  11,3  11,0 
productievolume marktsector  3,4  3,5 
werkgelegenheid in arbeidsjaren (marktsector)  1,4  1,0 

 
Na bestudering van deze tabel doet een arbeidsmarktdeskundige de volgende 
uitspraak: “Door de loonmatiging zal de afname van de arbeidsintensiteit van de 
productie in de marktsector afgeremd worden.” 
 

1p 23 Noem de drie partijen die betrokken zijn bij het Centraal Overleg in de Stichting 
van de Arbeid. 
 

2p 24 Bereken, voor een situatie met loonmatiging, met hoeveel procent de loonkosten 
per eenheid product in de marktsector tussen 2003 en 2005 afnemen. 
 

2p 25 Leg de uitspraak van de arbeidsmarktdeskundige uit met behulp van de tabel. 
 
 

einde  einde  700049-2-029o* 
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Informatiebronnen bij opgave 3 
 
figuur 1 
 
vergelijking van de samenstelling van de werkzame beroepsbevolking met vier 
andere deelgroepen van de beroepsgeschikte bevolking op een viertal 
kenmerken (in % van de totale groep) 
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%

%

%

naar leeftijd naar geslacht

naar opleiding naar herkomst

wbb 1 2 3 4 wbb 1 2 3 4

wbb 1 2 3 4wbb 1  
 
wbb = werkzame beroepsbevolking 
1 = mogelijke (her)intreders op de arbeidsmarkt 
2 = ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
3 = ontvangers van een werkloosheidsuitkering 
4 = ontvangers van een bijstandsuitkering 
 
In het kader van deze opgave veronderstellen we dat er geen overlap is tussen 
de personen in wbb, 1, 2, 3 en 4. 
De totale beroepsgeschikte bevolking bestaat in deze opgave uit de optelsom 
van wbb, 1, 2, 3 en 4. 
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figuur 2 
 
gegevens die in relatie staan met de vraagkant van de arbeidsmarkt 

1 2 3 4 5 6
scholingsniveau

1 = laagste; 6 = hoogsteproductiviteit
loonkosten bij 
minimumloon
  
   

Legenda:

euro s

 
 
tabel 
 
gegevens die in relatie staan met de aanbodkant van de arbeidsmarkt 
 

 
 

 
 

gegeven toelichting 
armoedeval Huishoudens met een laag inkomen worden in Nederland financieel 

bijgestaan door middel van regelingen zoals huursubsidie en 
(gedeeltelijke) vrijstelling van gemeentelijke lasten. Deze regelingen 
zijn inkomensafhankelijk. 
De keerzijde is dat huishoudens die hun inkomen zien toenemen 
(deels) het recht verliezen op deze regelingen, waardoor ze er per 
saldo nauwelijks in koopkracht op vooruit gaan. 

vervangingsratio 1) (bruto) minimumuitkering
(bruto) minimumloon

 × 100% 

algemene heffingskorting Iedereen heeft recht op deze korting, 
dus ook personen die geen inkomen 
hebben. Voorwaarde is dan wel dat er 
een verdienende partner is die belasting 
betaalt.  

stelsel inkomstenbelasting 

arbeidskorting 
 

Een korting op de te betalen belasting, 
alleen voor personen met inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid. 

einde  

noot 1 De vervangingsratio bedraagt 92,3%. 

700049-2-029b* 
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Tijdvak 1
Woensdag 24 mei
13.30 − 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 31 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 
 
 
Leidt de euro tot inflatie? 
Op 1 januari 2002 nam de euro de functies van de gulden over. Na een aanvankelijke 
euforie − de introductie van de euro was soepel verlopen − kwam er steeds meer kritiek. 
Veel mensen zagen de euro als de belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie in 2002 en 
latere jaren. Zij wezen daarbij naar de winkeliers die niet netjes omrekenden maar de 
prijzen veelal naar boven afrondden op hele euro’s. Zo ging een artikel met een prijs van 
ƒ 4,00 vaak € 2,00 kosten in plaats van € 1,82. Daarnaast werd erop gewezen dat ook een 
matig internationaal vertrouwen in de euro tot inflatie zou kunnen leiden. De Europese 
Centrale Bank beloofde de ontwikkeling van de inflatie goed in de gaten te zullen houden. 
    
                                                    koers euro 

 
Geld vervult diverse functies. Ook na 1 januari 2002 bleven veel Nederlanders ‘in hun 
hoofd’ de gulden gebruiken. 

1p 1  Welke geldfunctie vervult de gulden hierbij? 
 
Stel dat de ‘afrondingsinflatie’ in 2002 gelijk was aan die van het voorbeeld in de tekst en 
dat 40% van de gezinsuitgaven hierdoor werd getroffen. 

2p 2  Bereken met hoeveel procent de gezinsuitgaven in 2002 door de ‘afrondingsinflatie’ stegen. 
 

2p 3  Kan op basis van figuur 1 worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van de koers van de 
euro in de eerste helft van 2002 tot inflatie in Nederland leidde? Verklaar het antwoord.  
 
 
 

figuur 1 
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Opgave 2 
 
 
uit een krant (januari 2004): 
Crisis in Japan 
De Japanse economie kwakkelt al een decennium lang als gevolg van grote structurele 
problemen. Er dreigen faillissementen in de banksector en de reële schuldenlast van 
overheid en bedrijven is sterk toegenomen. De jaarlijkse reële groei van het nationaal 
product is het afgelopen decennium gezakt tot gemiddeld 1 procent. In perioden van 
internationale conjuncturele neergang heeft Japan zelfs te maken gehad met een negatieve 
reële, en soms zelfs met een negatieve nominale productiegroei (figuur 2). Veel Westerse 
economen denken dat de Japanse regering via krachtige maatregelen de financiële sector 
moet saneren. Tot nu toe zijn die echter uitgebleven. Sommige economen vrezen dat dit 
ertoe kan leiden dat buitenlandse beleggers voor miljarden aan kapitaal uit Japan zullen 
weghalen. Toch kan juist dit laatste een stimulans voor de Japanse goederenexport 
betekenen. 
    
                      reële groei nationaal product en inflatie in Japan 

 
2p 4  In welke jaren was er in Japan sprake van een daling van het nominaal nationaal product?  

 
2p 5  Leg uit dat de toename van de schuldenlast van de Japanse overheid het gevolg kan zijn van 

de lage groei van het nationaal product. 
 

2p 6  Heeft in 2003 de prijsontwikkeling bijgedragen aan een stijging van de reële schuldenlast 
van de Japanse overheid? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7  Leg uit dat ‘het weghalen van kapitaal uit Japan’ via de wisselkoers kan zorgen voor 
stimulering van de Japanse goederenexport. 
 
 
 

figuur 2 
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Opgave 3 
 
 
Grof vuil  
In een gemeente wordt tot en met 2006 het grof vuil opgehaald door een gemeentelijke 
dienst. In 2006 worden de totale kosten daarvan voor 80% gedekt door alle huishoudens in 
de gemeente een gelijke heffing te laten betalen (tabel 1). Het aanbod van grof vuil 
verschilt per huishouden (tabel 2).  
 

huishoudens en heffing voor grof vuil 
aantal huishoudens in 2006 en 2007 heffing per jaar per huishouden in 2006 

83.000 € 140 
 
 

aanbod van grof vuil in 2006 en 2007 
aantal huishoudens (% van het totaal) 35% 26% 18% 13% 8% 
aanbod grof vuil per huishouden 
(gemiddeld aantal kilo’s per jaar) 

0-40 41-80 81-120 121-160 >160 

 
In het kader van het milieubeleid wil de gemeente met ingang van 1 januari 2007 een 
nieuwe regeling voor grof vuil invoeren. De heffing voor grof vuil wordt daarbij afgeschaft. 
De mensen moeten voortaan zelf hun grof vuil naar een milieubedrijf brengen en daarvoor 
per kilo een prijs betalen. De directie van het milieubedrijf krijgt de opdracht de prijs, onder 
voorwaarde van kostendekking, zo laag mogelijk vast te stellen. Bij de prijsbepaling maakt 
de directie gebruik van figuur 3. 
    
                      kosten en opbrengsten inzamelen grof vuil in 2007 

 
GO: gemiddelde opbrengst GTK: gemiddelde totale kosten (kostprijs) 
MO: marginale opbrengst MK: marginale kosten 
 
 
 

tabel 1 

tabel 2 

figuur 3 
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2p 8  Is het ophalen van grof vuil door de gemeentelijke dienst tot en met 2006 een individueel 
goed, een quasi-collectief goed of een collectief goed? Verklaar het antwoord. 
 

2p 9  Bereken hoeveel de totale kosten voor het inzamelen van grof vuil in 2007 bij de nieuwe 
regeling lager zijn dan het ophalen van grof vuil in 2006. 
 

2p 10  Bereken hoeveel gezinnen in 2007 bij de nieuwe regeling voor grof vuil duurder uit zijn dan 
in 2006. 
 
De nieuwe regeling leidt in de gemeenteraad tot discussie. Alle raadsleden willen het 
leefmilieu in de gemeente verbeteren. Sommige raadsleden zijn er daarom voorstander van 
dat burgers voor het aanbieden van grof vuil een hogere prijs moeten gaan betalen. Andere 
raadsleden zijn juist tegenstander van een hogere prijs voor het aanbieden van grof vuil.  

2p 11  Geef een verklaring voor het standpunt van de voorstanders van een hogere prijs én voor 
het standpunt van de tegenstanders van een hogere prijs. 
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Opgave 4 
 
 
Overheid ter discussie 
De rol van de overheid staat regelmatig ter discussie. In dat verband trokken de twee 
onderstaande krantenkoppen de aandacht. 
 
kop 1 kop 2 

Burgers verwachten meer van 
overheid bij stijgende welvaart 

 Overheid kan stapje terug 
doen bij stijgende welvaart 

 
Vanuit de samenleving wordt voortdurend druk op de overheid uitgeoefend om de 
collectieve uitgaven te verhogen. Tegelijkertijd vinden veel politici dat het tekort van de 
collectieve sector moet worden beperkt. Een en ander is voor politici aanleiding om strikte 
criteria te formuleren bij het te voeren collectieve uitgavenbeleid. Zo vinden sommigen dat 
de overheid de collectieve uitgavenquote constant moet houden. Anderen zijn strenger en 
pleiten er voor de reële collectieve uitgaven constant te houden.  
 

ontwikkeling enkele macro-economische grootheden in de periode 2001-2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 
nationaal inkomen1) 374,1 402,6 429,2 448,2 469,6 
collectieve lastendruk2) 41,2 41,0 39,8 39,8 39,8 
collectieve uitgavenquote2) 41,7 39,6 40,6 40,6 40,5 
prijspeil (index: 2001 = 100) 100,0 104,2 113,8 113,8 118,1 
1) miljarden euro’s 
2) procenten van het nationaal inkomen 

 
2p 12  Welke krantenkop past het best bij het criterium om de collectieve uitgavenquote constant 

te houden? Verklaar het antwoord.  
 

1p 13  In welk jaar of welke jaren was er volgens tabel 3 sprake van een overschot bij de 
collectieve sector?  
 

2p 14  Zijn de reële collectieve uitgaven in 2005 ten opzichte van 2001 gestegen of gedaald? 
Verklaar het antwoord met een berekening. 
 

2p 15  Leg uit hoe een stijging van het nationaal inkomen bij een gelijkblijvend financieringssaldo 
tot een stijging van de collectieve uitgaven kan leiden. 
 

2p 16  Leg aan de hand van een voorbeeld uit dat een stijging van de collectieve uitgaven kan 
helpen om een stijging van het nationaal inkomen mogelijk te maken. 
 
 
 

tabel 3 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant (oktober 2003): 
Franse woede over dure sigaret 
In Frankrijk stelt de staat de consumentenprijs van sigaretten vast. In die consumentenprijs 
is een bedrag aan accijns opgenomen. De Franse minister van Volksgezondheid wil het 
roken van sigaretten ontmoedigen. Daartoe is de accijns op sigaretten enkele keren flink 
verhoogd. Op 1 januari 2003 steeg daardoor de consumentenprijs van sigaretten met 16% en 
op 1 oktober 2003 nog eens met 20%. Een volgende verhoging van de sigarettenprijs met 
nog eens 20% per 1 januari 2004, is al aangekondigd. Frankrijk is voor rokers een duur land 
geworden (tabel 4). 
De Franse tabakshandel verwacht dat door de prijsverhoging op 1 januari 2004 de totale 
consumentenuitgaven aan sigaretten in Frankrijk zullen dalen van € 1.800 miljoen in 
december 2003 tot € 1.600 miljoen in januari 2004. Op 20 oktober houden de 34.000 Franse 
tabakswinkels hun zaak een dag gesloten uit protest tegen de voortdurende prijsverhogingen 
van sigaretten. 
 

Waar is de sigaret het duurst? 
prijs pakje sigaretten (€) per 1 januari 2004 

1 Groot-Brittannië 7,05 
2 Frankrijk 5,52*) 
3 België 3,70 
4 Nederland 3,35 
5 Italië 3,25 
6 Duitsland 3,12 
*) na prijsverhoging per 1 januari 2004 

  
2p 17  Welke plaats zou Frankrijk in tabel 4 hebben ingenomen zonder de gegeven 

prijsverhogingen in 2003 en 2004, ceteris paribus? Verklaar het antwoord met een 
berekening.  
 

1p 18  Wat wordt bij vraag 17 met het gebruik van de uitdrukking ‘ceteris paribus’ in de gegeven 
situatie concreet verondersteld? 
 

2p 19  Is de vraag naar sigaretten in Frankrijk in januari 2004 volgens de tabakshandel 
prijselastisch of prijsinelastisch? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

tabel 4 
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Opgave 6 
 
 
Voltijd-deeltijd 
De regering streeft naar een vergroting van de arbeidsdeelname om in de toekomst krapte 
op de arbeidsmarkt te voorkomen. In 2004 waren er in Nederland in totaal 3.550.000 paren 
waarvan beide partners jonger waren dan 65 jaar. Figuur 4 geeft een beeld van de 
arbeidsdeelname van deze paren. 
    
         arbeidsdeelname paren in 2004 

 

Toelichting: ‘voltijd-deeltijd 36%’ betekent dat bij 36% van de paren één partner voltijd 
werkt en de ander in deeltijd. 
 

Figuur 5 geeft een beeld van de ontwikkeling van de arbeidsdeelname van paren tussen 
1998 en 2004. De arbeidsdeelname van de niet opgenomen categorieën uit figuur 4 is niet 
veranderd.    
    

                  arbeidsdeelname paren 1998-2004 
 

 

Het aantal tweeverdieners (paren waarbij beide partners werken) blijkt sterk gegroeid. Een 
arbeidsmarkteconoom stelt dat de toename van het aantal tweeverdieners de 
arbeidsmobiliteit kan verminderen. Daar staat volgens hem tegenover dat door de stijging 
van de arbeidsdeelname de kans op kosteninflatie kan afnemen. 
 

2p 20  Bereken hoeveel paren in 2004 tot de categorie tweeverdieners behoorden. 
 

2p 21  Is, uitsluitend kijkend naar de ontwikkeling van de arbeidsdeelname in figuur 5, het aantal 
personen per arbeidsjaar groter geworden, kleiner geworden of gelijk gebleven? Verklaar 
het antwoord. 
 

2p 22  Beschrijf de redenering van de arbeidsmarkteconoom met betrekking tot de 
arbeidsmobiliteit. 
 

2p 23  Beschrijf de redenering van de arbeidsmarkteconoom met betrekking tot de kosteninflatie. 

figuur 4 

figuur 5 
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Opgave 7 
 
 
Stijgende koers euro raakt bedrijf en consument 
Een econoom houdt een lezing over de gevolgen van een stijgende koers van de euro. 
Centraal daarin staat de vraag welk gevolg zo’n stijging heeft voor de werkgelegenheid in 
Nederland. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de consumentenvraag, de 
arbeidskosten en de concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs. 
Twee passages uit die lezing: 

• De consumentenvraag naar importgoederen is op korte termijn volkomen prijsinelastisch en 
op langere termijn prijselastisch. Het effect van een koersstijging van de euro op de 
werkgelegenheid in Nederland via de consumentenvraag is daardoor op korte termijn anders 
dan op langere termijn. 

• Een stijgende koers van de euro kan via de CAO-onderhandelingen de concurrentiepositie 
van Nederlandse exporteurs beïnvloeden en via die weg de werkgelegenheid stimuleren. 
 

2p 24  Wat zal er bij een stijgende koers van de euro op korte termijn gebeuren met de waarde van 
de Nederlandse import van consumentengoederen in euro’s uitgedrukt? Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 25  Leg uit dat door een koersstijging van de euro de werkgelegenheid in Nederland via de 
consumentenvraag op korte termijn kan toenemen. 
 

2p 26  Leg uit dat door een koersstijging van de euro de werkgelegenheid in Nederland via de 
consumentenvraag op langere termijn kan afnemen. 
 

2p 27  Leg uit hoe een koersstijging van de euro via de CAO-onderhandelingen de 
werkgelegenheid in Nederland kan stimuleren. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Beter een halve koppeling dan geen koppeling 
In een bepaald jaar verloopt het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen overheid en bonden 
moeizaam. Om te voorkomen dat het financieringstekort stijgt, wil de overheid de 
ambtenarensalarissen gelijk houden en de koppeling tussen de ambtenarensalarissen en de 
lonen in het bedrijfsleven niet toepassen. De ambtenarenbonden beschouwen die koppeling 
echter als een verworven recht. De onderhandelaar van de ambtenarenbonden laat wel 
doorschemeren te kunnen accepteren dat de stijging van de ambtenarensalarissen beperkt 
blijft tot de helft van de stijging van de lonen in het bedrijfsleven, als bij die ‘halve 
koppeling’ de koopkracht van de ambtenaren minimaal gelijk blijft. Bovendien moeten dan 
de subsidiebanen*) gehandhaafd blijven. De onderhandelaar stelt daarbij dat handhaving van 
de subsidiebanen op langere termijn bijdraagt aan een verlaging van het financieringstekort 
van de overheid. 
 
*) Subsidiebanen zijn door de overheid gesubsidieerde banen om laaggeschoolde werklozen 
gedurende een bepaalde periode werkervaring te laten opdoen. 
 

2p 28  Hebben onderhandelingen over het toepassen van de koppeling betrekking op de primaire of 
op de secundaire arbeidsvoorwaarden? Licht het antwoord toe. 
 

2p 29  Leg uit dat handhaving van de subsidiebanen op langere termijn kan bijdragen aan een 
verlaging van het financieringstekort van de overheid. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekt voor het komend jaar de onderstaande 
prognose: 

• stijging kosten van levensonderhoud 3,0 % 
• gemiddelde initiële loonstijging in de bedrijven 1,2 % 

 
2p 30  Bereken met hoeveel procent de lonen in het bedrijfsleven volgens deze prognose het 

komend jaar in totaal stijgen bij volledige prijscompensatie (in twee decimalen). 
 

2p 31  Zal volgens deze prognose bij een halve koppeling de koopkracht van de ambtenaren het 
komend jaar gelijk blijven? Verklaar het antwoord. 
 
 Einde 
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Opgave 1 
 
 
Als je voor een dubbeltje geboren bent, ... 
De personele inkomensverdeling die weergegeven wordt in een Lorenzcurve, is een 
momentopname. Inkomensverdieners kunnen immers in de loop der tijd in een andere 
inkomensgroep terechtkomen waardoor de inkomensverdeling kan veranderen. 
Met behulp van percentages uit tabel 1 kan inzicht verkregen worden in veranderingen van 
de personele inkomensverdeling. De percentages geven aan welk deel van een bepaalde 
inkomensgroep in deze groep blijft of overgaat naar een andere groep. 
 
In tabel 1 staat een overzicht van deze percentages voor de primaire inkomensverdeling van 
2004 naar 2005, gerangschikt van géén primair inkomen (nulverdieners) via laagste 
primaire inkomens (eerste kwintiel) naar hoogste primaire inkomens (vijfde kwintiel) 
(zie voetnoot 1). 
Zo betekent het getal 18 dat 18% van de groep primaire inkomensverdieners die in 2004 tot 
het tweede kwintiel behoorde, in 2005 tot het eerste kwintiel gerekend wordt.  
 
    van 2004: 

 
naar 2005: 

nulverdiener eerste 
kwintiel 1) 

tweede 
kwintiel 

derde 
kwintiel 

vierde 
kwintiel 

vijfde 
kwintiel 

nulverdiener 81 7 1 1 0 c 

eerste 
kwintiel 1) 16 74 18 2 0 1 

tweede 
kwintiel 2 15 64 11 1 0 

derde 
kwintiel 0 b 13 70 12 1 

vierde 
kwintiel 0 0 2 13 74 9 

vijfde 
kwintiel 0 0 0 1 12 88 

uit de 
populatie 2) a 1 2 2 1 d 

1) de personen met een primair inkomen zijn verdeeld in vijf groepen van gelijke omvang  
in personen (= kwintielen) 

2) door emigratie of door overlijden 
 
Een onderzoeker gebruikt tabel 1 in een rapport en doet de volgende uitspraak: 
“Er is van 2004 naar 2005 sprake van nivellering, hetgeen blijkt uit het feit dat van 2004 
naar 2005 van het eerste kwintiel een grotere groep personen overgaat naar een ander 
kwintiel dan van het vijfde.”  
 

2p 1  Geef een oorzaak voor een overgang van het tweede naar het eerste kwintiel. 
2p 2  Waartoe behoren de primaire inkomensverdieners die de belasting ontweken door in het 

buitenland te gaan wonen: cel a, cel b, cel c of cel d in tabel 1? Verklaar het antwoord. 
2p 3  Zou de waarde in de omkaderde cel groter of juist kleiner zijn geweest als van 2004 naar 

2005 de arbeidsmobiliteit in dit land groter was geweest? Verklaar het antwoord. 
2p 4  Welke informatie ontbreekt in deze opgave om te beoordelen of de uitspraak van de 

onderzoeker juist is? Verklaar het antwoord. 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
Entreetoets voor het Britse pond 
Diverse landen willen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Om te 
kunnen toetreden moeten landen aan een aantal eisen voldoen. 
 
eis 1 

• zo veel mogelijk vrije marktwerking op de goederenmarkt en op de arbeidsmarkt 
Het voldoen aan deze eis is noodzakelijk omdat bij deelname aan de EMU de centrale bank 
van het land geen zelfstandig rentebeleid meer kan voeren. 
 
eis 2 

• convergentie (= blijvend naar elkaar toegroeien) met de lidstaten van de EMU 
Om te bekijken of aan deze eis wordt voldaan, worden toetredingscriteria uit het verdrag 
van Maastricht gehanteerd. 
 
In tabel 2 worden deze criteria vermeld en toegepast op het Verenigd Koninkrijk (VK). 
 

VK en EMU-toetredingscriteria (stand medio 2003) 
 kenmerk criterium referentiewaarde 1) VK 
a tekort overheid < 3% van het BBP 2) 3%  0,2% 
b staatsschuld < 60% van het BBP 60%  38% 
c inflatie maximaal 1,5 procentpunt boven het 

gemiddelde van de drie lidstaten met 
de laagste inflatie 

3,7%  2,0% 

d lange rente maximaal 2 procentpunt boven de 
gemiddelde lange rente van de drie 
lidstaten met de laagste inflatie 

6,9%  5,1% 

tabel 2 

1) de referentiewaarde is de bovengrens van het betreffende criterium 
2) bruto binnenlands product 
 

2p 5  Leg de vermelde noodzaak van eis 1 uit, uitgaande van een situatie van laagconjunctuur in 
het VK. 

2p 6  Zal na toetreding van het VK tot de EMU de referentiewaarde van criterium c van eis 2 
hoger worden, gelijk blijven of lager worden? Verklaar het antwoord. 

2p 7  Leg uit dat het niet voldoen aan criterium d zou kunnen leiden tot conjunctuurverschillen 
tussen het VK en de EMU. 
 
Ook de wisselkoers van de munt van een toetredend land wordt kritisch bekeken. Bij 
toetreding tot de EMU zou de wisselkoers van het Britse pond een probleem kunnen 
vormen. Volgens een analist is de koers van het Britse pond in juni 2003 ruim 10% te hoog 
om evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans met de EMU te realiseren. Hij 
stelt dat de koers van het Britse pond dus zal moeten dalen, voorafgaand aan Britse 
toetreding tot de EMU. 

2p 8  Is er volgens deze analist sprake van een tekort of van een overschot op de lopende 
rekening van de betalingsbalans van het VK met de EMU? Verklaar het antwoord. 

2p 9  Leg uit voor welk deel van de particuliere sector in het VK een koersdaling van het Britse 
pond de steun voor toetreding tot de EMU zou kunnen vergroten. 
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Kortsluiting? 
In land A wordt tot 2006 het aanbod van elektriciteit volledig door de overheid verzorgd. 
Een geringe hoeveelheid elektriciteit wordt niet zelf geproduceerd, maar ingevoerd uit de 
omringende landen B, C en D. Er wordt door land A geen elektriciteit uitgevoerd. 
In de landen B, C en D heeft men vanaf 2002 de markt voor elektriciteit als volgt 
geliberaliseerd: er kunnen meerdere aanbieders van elektriciteit op dezelfde markt opereren 
en de vragers van elektriciteit hebben de vrijheid om te kiezen uit meerdere, particuliere 
aanbieders van elektriciteit uit binnen- en buitenland. 
De regering van land A heeft een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of deze vorm van 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt ook in land A ingevoerd moet worden. De 
werkgroep gaat een advies uitbrengen. Daarbij kan zij gebruikmaken van de volgende zeven 
gegevens. 
    

• 1 Bronnen van elektriciteitsproductie (2005) 

nen. 
    

• rognose elektriciteitsimport door land A uit landen B, C en D  

 
anbieders op de 

lektriciteitsmarkt gaan opereren, waarvan één binnenlandse aanbieder: het geprivatiseerde 

• 
van de marketingmix. 

ik 
ering van aanbieder te wisselen. 

g voor een 
groter deel in de stroomprijs verwerkt dan in de landen B, C en D. 
 

*) Land A is in 2005 het enige land waar een aanzienlijk deel van de  
vragers een voorkeur uitspreekt voor elektriciteit uit duurzame bron

2 P
figuur 2 

figuur 1 
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• 3 Naar verwachting zullen er in land A na liberalisering zes grote a
e
energiebedrijf van de overheid. 
4 Liberalisering zal er toe leiden dat aanbieders van elektriciteit in land A gebruik zullen 
gaan maken van alle onderdelen 

• 5 Om concurrerend te blijven zullen aanbieders bezuinigen op de reservecapaciteit die 
nodig is voor het opvangen van storingen. 

• 6 De ervaring van andere landen leert dat vragers van elektriciteit slechts beperkt gebru
maken van de mogelijkheid om na liberalis

• 7 Mede door de strenge milieuwetgeving ten aanzien van de productie van elektriciteit in 
land A, zijn in land A de maatschappelijke kosten van elektriciteitsopwekkin
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8p 10  

 van de 
lektriciteitsmarkt?” 

n en 

 De kwaliteit en het assortiment op de elektriciteitsmarkt in land A na liberalisering. 
gen voor het milieu van de liberalisering in land A. 

nder gebruik te maken van één van de zeven gegevens: 
lg 

ie van de overheid.  

Bestudeer eerst de voorgaande gegevens. Kies vervolgens voor het schrijven van een 
positief advies óf voor het schrijven van een negatief advies ten aanzien van de vraag: 
“Moeten we in land A ook overgaan op deze vorm van liberalisering
e
Onderbouw deze keuze met argumenten die betrekking hebben op de volgende aspecte
onderbouw bij elk aspect het argument met tenminste één van de zeven gegevens. Elk 
gegeven mag slechts één keer gebruikt worden. 
 
aspecten: 
a De prijs per eenheid stroom die de vragers van elektriciteit in land A gaan betalen na 
liberalisering.  
b
c De gevol
 
Vermeld ook, zo
d Een gevolg van deze keuze voor de overheid in land A. Kies daarbij voor of een gevo
voor de overheidsfinanciën of een gevolg voor de allocatiefunct
 
Aanwijzing: 
Gebruik voor het advies 150 woorden; een afwijking van 30 woorden is toegestaan. 
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Opgave 4 
 
 
Buren in een harmoniemodel 
Twee buurlanden, land 1 en land 2, onderhouden al eeuwenlang intensieve 
handelsbetrekkingen met elkaar. Er wordt nu gedacht aan een economische en politieke 
eenwording. De beide landen verschillen duidelijk van elkaar als het gaat om de invloed 
van de overheid op de economie. 
In tabel 3 wordt de uitgangssituatie van beide landen weergegeven in de vorm van een korte 
termijn vraagmodel, aangevuld met enkele gegevens over de productiefactoren. 
 

alle bedragen in miljarden geldeenheden, tenzij anders vermeld  
land 1 land 2 omschrijving 

C1 = 0,7(Y1 – B1) + 20 C2 = 0,8(Y2 – B2) + 25 particuliere consumptie 
B1 = 0,2Y1 + 13 B2 = 0,4Y2 + 32,5 belastingontvangsten 
O1 = 95 O2 = 195 overheidsbestedingen 
I1 = 75 I2 = 20 particuliere investeringen 
E1 = 0,5Y2 + 50 E2 = 0,5Y1 + 50 export goederen en diensten 
M1 = 0,5Y1 + 50 M2 = 0,5Y2 + 50 import goederen en diensten 
EV1 = C1 + I1 + O1 + E1 − M1  EV2 = C2 + I2 + O2 + E2 − M2  effectieve vraag 
Y1 = EV1 Y2 = EV2 nationaal inkomen 
     
Y1

* = 425 Y2
* = 425 productiecapaciteit 

apt1 = 50 apt2 = 25 gemiddelde arbeidsproductiviteit 
(× 1000 geldeenheden) 

AV1 = 
Y

apt
1

1

 AV2 = 
Y

apt
2

2

 vraag naar arbeid  
(× miljoen arbeidsjaren) 

AA1 = 8,6 AA2 = 17 aanbod van arbeid  
(× miljoen arbeidsjaren) 

 
Om de economische verschillen tussen de landen te verkleinen worden de volgende 
maatregelen genomen: 
land 1 

• bedrijven die vervoer of energie aanbieden worden door de overheid overgenomen; 
• de belastingtarieven worden zodanig verhoogd dat de marginale belastingquote stijgt 

naar 0,3. 
land 2 

• de overheid privatiseert een aantal staatsbedrijven; 
• de overheid voert een lastenverlichting door, waarbij de marginale belastingquote daalt 

naar 0,3. 
De gevolgen van deze maatregelen zijn af te lezen uit tabel 4. 
 

alle bedragen afgerond op hele miljarden 
     land 1        land 2 

 uitgangssituatie na de maatregelen  uitgangssituatie na de maatregelen 
C1  241   218 C2  196  236 
B1  95   140 B2  197  159 
O1  95   140 O2  195  155 
I1  75   65 I2   20  32 
E1 256   262 E2  256  262 
M1 256   262 M2  256  262 
Ye1 411   423 Ye2  411  423 

Ye = evenwichtsinkomen 
 

tabel 3 

tabel 4 
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1p 11  Bereken de structuurwerkloosheid in land 1 in de uitgangssituatie. 
2p 12  In welk van beide landen heeft in de uitgangssituatie de overheid de relatief grootste 

invloed op de allocatie? Verklaar het antwoord uitsluitend met behulp van tabel 4. 
2p 13  Bereken de afname van de werkloosheid in arbeidsjaren in land 1 als gevolg van de 

genomen maatregelen. 
 
Uit tabel 4 blijkt dat de combinatie van privatisering en lastenverlichting in land 2 per saldo 
leidt tot een stijging van het nationaal inkomen. 

3p 14  Geef hiervoor de verklaring, door gebruik te maken van de vergelijkingen van het 
vraagmodel en van tabel 4. 

2p 15  Is het aandeel van de binnenlandse particuliere bestedingen in procenten van het nationaal 
inkomen van het totaal van de twee landen door de genomen maatregelen afgenomen, gelijk 
gebleven of toegenomen? Verklaar het antwoord met een berekening in één decimaal 
nauwkeurig. 
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Opgave 5 
 
 
De zoete smaak van protectie 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid legde een groot beslag op de jaarlijkse uitgaven van 
de Europese Unie (EU). Voor veel landbouwproducten gold in de EU een garantieprijs, die 
ruim boven de wereldmarktprijs lag.  
Garantieprijzen leidden tot overschotproductie. De EU beperkte de productieoverschotten 
door producenten een jaarlijks productiequotum op te leggen. Het restant werd met steun 
van exportsubsidies verkocht buiten de EU op de wereldmarkt. 
 
In een zeker jaar is de garantieprijs voor suiker in de EU € 650 per ton, terwijl op dat 
moment de wereldmarktprijs € 345 per ton is. In figuur 3 wordt de marktsituatie in de EU 
geschetst.  
    

2p 16   de vraag naar suiker in de EU, bij de garantieprijs van € 650 per ton, prijselastisch of 

2p 17  an het gemeenschappelijk 

2p 18  xportsubsidies nodig zijn om de overschotproductie van suiker op de 

3p 19  bsidies de EU moet betalen in de gegeven situatie. 

e EU overweegt, onder druk van de wereldhandelsorganisatie WTO, de protectie op de 

2p 20  se protectie op de suikermarkt de 
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figuur 3 

 
Is
juist prijsinelastisch? Verklaar het antwoord met een berekening. 
Beschrijf twee manieren waarop de burgers in de EU meebetalen a
landbouwbeleid. 
Leg uit waarom e
wereldmarkt te kunnen afzetten. 
Bereken welk bedrag aan exportsu
 
D
suikermarkt te verminderen. Indien de EU deze protectie geheel zou afschaffen zou de 
wereldmarktprijs met 10 procent stijgen. 
Verklaar hoe door afschaffing van de Europe
wereldmarktprijs voor suiker kan stijgen. 
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Opgave 6 
 
    
Vrouwen aan zet 
Een onderzoeksbureau stelt vast dat een groei van de beroepsbevolking die achterblijft bij 
de groei van de vraag naar arbeid, nadelig is voor de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven en daarmee de economische groei afremt. Het overheidsbeleid in een land is 
dan ook al enige tijd gericht op het verhogen van de participatiegraad, met name die van 
vrouwen. Dit beleid is in de periode 1995-2005 succesvol geweest. De gegevens in tabel 5 
en figuur 4 illustreren dit. 
 

arbeidsmarktgegevens van vrouwen van 15 t/m 64 jaar 
 1995 2005 
bruto1) participatiegraad (in personen) 52 65 
netto2) participatiegraad (in personen) 47 62 
netto participatiegraad (in arbeidsjaren) 28 39 
werkloosheidspercentage (personen in % van de beroepsbevolking) 10 … 

tabel 5 

1) de totale beroepsbevolking in verhouding tot de bevolking van 15 t/m 64 jaar 
2) de werkzame beroepsbevolking in verhouding tot de bevolking van 15 t/m 64 jaar 
 

netto participatiegraad van 
vrouwen naar leeftijd 

 netto participatiegraad van 
vrouwen naar opleidingsniveau 

 de beroepsbevolking
ncurrentiepositi jfsleven. 

2p 5 lager 

2p

2p

eft enerzijds de stijging 
 stijging juist afgeremd.” 

2p 25  

figuur 4 
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2p 21  Leg uit dat een te geringe groei van  nadelig kan zijn voor de 

co
L

e van het bedri
 22  aat met een berekening zien dat het werkloosheidspercentage van vrouwen in 200

was dan 5%. 
 23  Leg uit hoe de afname van het werkloosheidspercentage van vrouwen de toename van de 

bruto participatiegraad van vrouwen kan hebben vergroot. 
Laat met een bere 24  kening zien of vrouwen in 2005 gemiddeld een hoger of een lager 
percentage van een voltijdbaan werkten, in vergelijking met 1995. 
 
Een arbeidsmarktdeskundige beweert voor de periode 1995-2005: 
“De toename van het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen he
van de participatiegraad van vrouwen bevorderd en anderzijds deze
Verklaar deze bewering met behulp van figuur 4. 
 
 Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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. 
Voor de uitwerking van de vragen 10 en 18 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 
 
 
Waar gaan we dit jaar naar toe? 
uit een krant: 
In 2001 is een Nederlands record gevestigd als het gaat om het aantal vakanties. Het aantal 
lange vakanties steeg tot bijna 20 miljoen. Het aantal korte vakanties kwam voor het eerst 
boven de 12 miljoen uit. In totaal is aan alle vakanties 10,9 miljard euro uitgegeven. Het 
gaat hierbij zowel om vakanties in eigen land als om vakanties in het buitenland. Ten 
opzichte van 2000 stegen de uitgaven aan vakanties in eigen land met 8% tot 2,3 miljard 
euro, terwijl de uitgaven aan vakanties in het buitenland in dezelfde periode met 3% 
gestegen zijn tot 8,6 miljard euro. 
 
De populariteit van een vakantieland kan sterk beïnvloed worden door de koers van de 
munt. Zo heeft Engeland in 2001 zijn aandeel in het volume van de internationale 
vakantiemarkt zien teruglopen door een koersverandering van het Britse pond ten opzichte 
van de euro. 
 
Er is onderzoek gedaan naar de vakantiebestedingen van diverse inkomensgroepen in 
Nederland. Een deel van de resultaten staat in tabel 1. In deze tabel zijn de vakantiegangers 
verdeeld in vier even grote groepen, gerangschikt naar inkomen. 
 

inkomensgroep aandeel in totale vraag 
naar lange vakanties 

in eigen land 

aandeel in totale vraag  
naar lange vakanties 

in het buitenland 
1 (laagste inkomensgroep) 17% 14% 
2 24% 22% 
3 31% 26% 
4 (hoogste inkomensgroep) 28% 38% 
totaal 100% 100% 

 
Een vrijetijdswetenschapper doet onderzoek naar de Nederlandse vakantiegangers die twee 
keer per jaar op vakantie gaan. Hun eerste lange vakantie brengen ze in eigen land door en 
vervolgens gaan ze voor een tweede lange vakantie naar het buitenland. 
Voorafgaand aan het onderzoek spreekt de wetenschapper de volgende verwachting uit: 
“De vraag naar lange vakanties in het buitenland van deze groep vakantiegangers zal 
afnemen als de prijs van vakanties in eigen land stijgt.” 
Op basis van tabel 1 doet hij verder de volgende bewering: 
“Deze tabel geeft mij een indicatie dat vanaf een bepaald inkomensniveau een lange 
vakantie in eigen land een inferieur goed zou kunnen zijn.” 
 

2p 1  Bereken hoeveel procent de totale vakantie-uitgaven in 2001 hoger zijn dan in 2000. 
2p 2  Is, volgens bovenstaande tekst, de koers van het Britse pond ten opzichte van de euro in 

2001 gestegen of gedaald? Verklaar het antwoord. 
2p 3  Leg de verwachting van de wetenschapper uit. 
2p 4  Leg uit hoe de wetenschapper zijn bewering kan onderbouwen met tabel 1. 

 
 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
Kapitaalinjectie voor de arbeidsmarkt 
Groei van menselijk kapitaal leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en daardoor vaak tot 
een hoger inkomen. Met menselijk kapitaal wordt bedoeld de kennis en vaardigheden van 
een persoon die productief kunnen worden ingezet in het productieproces. 
Een onderzoeksbureau heeft voor de periode 1995-2005 onderzoek gedaan naar de 
ontwikkeling van de beroepsgeschikte bevolking. In dit onderzoek worden de 
beroepsbevolking en de beroepsgeschikte bevolking onderverdeeld in twee groepen op basis 
van opleidingsniveau: laag en middelbaar niveau en hoog niveau. 
Uit dit onderzoek komen onder andere de gegevens in tabel 2. 
 

 1995 2005 
participatiegraad*:   

van de gehele beroepsbevolking 62,1%  … 
van de laag en middelbaar opgeleide beroepsbevolking 57,7% 64,8% 
van de hoog opgeleide beroepsbevolking 83,5% 86,4% 

verdeling van de beroepsgeschikte bevolking  
naar onderwijsniveau: 

  

laag en middelbaar opgeleid 82,9% 76,6% 
hoog opgeleid 17,1% 23,4% 
totaal 100,0% 100,0% 

* de beroepsbevolking in procenten van de beroepsgeschikte bevolking 
 
Een econoom doet naar aanleiding van de cijfers uit tabel 2 de volgende uitspraken:  
uitspraak 1 
Als de participatiegraad van laag en middelbaar opgeleide personen relatief minder sterk 
gestegen zou zijn, zou de groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de onderzochte 
periode groter zijn geweest. 
uitspraak 2 
Ik verwacht dat de groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de periode na 2005 zal 
toenemen. 
 

2p 5  Toon met een berekening aan dat de participatiegraad van de gehele beroepsbevolking in 
2005 hoger is dan in 1995. 

2p 6  Leg uit dat de stijging van de participatiegraad veroorzaakt kan zijn door een krappe 
arbeidsmarkt. 

2p 7  Verklaar uitspraak 1 van de econoom. 
2p 8  Geef met behulp van het begrip menselijk kapitaal en tabel 2 een argument waarop de 

econoom uitspraak 2 zou kunnen baseren. 
 
Groei van menselijk kapitaal is, zowel via de structuurzijde als via de conjunctuurzijde van 
de economie, een stimulans voor economische groei.  

2p 9  Leg uit dat groei van menselijk kapitaal, via de conjunctuurzijde van de economie, 
economische groei kan stimuleren. 
 
 
 

tabel 2 
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Opgave 3 
 
 
Schever of rechter? 
De redactie van het economiekatern van een landelijk dagblad wil bij haar lezers een 
discussie op gang brengen rond het thema “inkomensverdeling”. De rol die de overheid 
speelt of kan spelen bij het tot stand komen van de primaire en secundaire personele 
inkomensverdeling moet centraal staan.  
 
Als redacteur economie krijg je de opdracht één van de volgende betogen te schrijven: 

• een betoog waarin een overheidsbeleid verdedigd wordt, dat gericht is op nivellering van de 
secundaire inkomensverdeling; of 

• een betoog waarin een overheidsbeleid verdedigd wordt, dat gericht is op denivellering van 
de secundaire inkomensverdeling. 
 

7p 10  Kies óf voor een betoog voor nivellering óf voor een betoog voor denivellering en werk in 
je betoog de volgende aspecten uit.  
a Beschrijf een gunstig gevolg van je keuze op de economische situatie van dit land, gelet 
op de economische kenmerken in tabel 3. 
b Beschrijf, uitgaande van tabel 4, een maatregel van de overheid die invloed heeft op de 
primaire inkomensverdeling en die de door jou gemaakte keuze ondersteunt.  
c Beschrijf, uitgaande van tabel 4, een maatregel van de overheid die invloed heeft op de 
secundaire inkomensverdeling en die de door jou gemaakte keuze ondersteunt. 
d Schets in de grafiek op de uitwerkbijlage de nieuwe Lorenzcurve van de secundaire 
inkomensverdeling, die het gevolg zal zijn van het door jou gekozen overheidsbeleid.  
 

economische kenmerken van dit land 
1 Er is sprake van onderbesteding en het consumentenvertrouwen staat op een historisch 

dieptepunt. 
2 Er is een krappe arbeidsmarkt voor hooggeschoolden. 
3 De groei van de arbeidsproductiviteit is lager dan in de landen waarmee dit land 

concurreert op de exportmarkten. 
4 Mede door een lage spaarquote blijven de investeringen achter bij het gewenste 

niveau. 
5 De marginale consumptiequote van de lage inkomens(groepen) is hoger dan die van de 

hoge inkomens(groepen). 
 

maatregelen die de overheid in dit land kan inzetten 
I Het veranderen van de mate van progressie van de inkomstenbelasting door aanpassing 

van de marginale tarieven of van de heffingskortingen. 
II Het wel of niet algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 

door de overheid. 
III Het aanpassen van de hoogte van het wettelijk vastgesteld bruto minimumloon. 
IV Het wel of niet aanpassen van de koppeling van sociale uitkeringen aan de lonen in de 

marktsector.  
V Het veranderen van het tarief waartegen bedrijfswinsten worden belast. 

 
Aanwijzingen: 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 30 woorden is toegestaan. 

 
 

tabel 3 

tabel 4 
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Wat te doen met een overschot? 
In een land heeft de overheid in de afgelopen decennia een forse staatsschuld opgebouwd. 
De minister van Financiën verwacht dat aan het begin van 2006 de omvang van deze schuld 
340 miljard euro zal zijn. 
 
De volgende gegevens zijn ontleend aan de voorlopige begroting van 2006. 
 

inkomsten (× miljard euro) uitgaven 
 
directe belastingen 

 
 45,6 

 
infrastructuur 

 
 7,3 

indirecte belastingen  57,4 gezondheidszorg  17,1 
niet-belastingen  23,7 onderwijs 21,1 
  sociale zekerheid 14,8 
  rente staatsschuld 22,1 
  aflossing staatsschuld 5,1 
  overige uitgaven 27,6 
    
 + overschot 11,6 +
totaal  126,7 totaal 126,7 

 
Voor de komende jaren wordt uitgegaan van de volgende prognoses omtrent de economie 
van dit land: 
1 De economische groei zal ongeveer 3% per jaar bedragen. 
2 Er zal een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans zijn. 
3 Door vergrijzing van de bevolking zullen er in verhouding meer inactieven en minder 
actieven komen. 
 
Bij de presentatie van de voorlopige begroting van 2006 ontstaat er een discussie over het 
begrotingsoverschot: moeten we dit overschot gebruiken voor extra aflossing van de 
staatsschuld of voor andere doelen? 
De voorstanders van extra aflossen stellen voor het gehele overschot in te zetten voor extra 
aflossing van de staatsschuld. Zij wijzen er op dat het rentebeslag (de rentelasten in % van 
de totale overheidsuitgaven) in dit land te hoog is. Daarnaast geven ze aan dat de 
toekomstige vergrijzing tot financiële problemen bij de overheid kan leiden waardoor de 
internationale concurrentiepositie van de bedrijven in dit land in gevaar kan komen. 
De tegenstanders van extra aflossen hebben als antwoord op de argumenten van de 
voorstanders twee stellingen geformuleerd: 
stelling 1 
Als de overheid haar uitgavenquote (overheidsuitgaven in procenten van het nationaal 
inkomen) de komende jaren stabiel houdt, zal bij een gelijkblijvend rentebedrag het 
rentebeslag toch minder worden. 
stelling 2 
Aangezien er in 2005 al sprake is van een nationaal spaaroverschot, zal extra aflossen ertoe 
leiden dat bedrijven in het buitenland met onze binnenlandse besparingen hun 
concurrentiepositie gaan verbeteren. 
 

2p 11  Bereken de staatsschuld aan het einde van 2006 als het voorstel van de voorstanders van 
extra aflossen wordt uitgevoerd. 

2p 12  Leg uit hoe de vergrijzing tot financiële problemen bij de overheid kan leiden. Maak in de 
uitleg gebruik van één inkomstenpost en één uitgavenpost van de gegeven begroting. 

2p 13  Leg uit hoe financiële problemen bij de overheid kunnen leiden tot verslechtering van de 
internationale concurrentiepositie van de bedrijven in dit land. 

2p 14  Welke prognose kan als argument dienen om stelling 1 te onderbouwen? Verklaar het 
antwoord. 

2p 15  Leg stelling 2 uit. 
 

tabel 5 
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Geluidsoverlast 
Bostek BV produceert en verkoopt één soort geluidsboxen. Het hoofdbestanddeel van deze 
geluidsboxen wordt als halffabrikaat ingekocht op een markt van volkomen concurrentie. 
Voor deze inkoopmarkt gelden de volgende gegevens met betrekking tot vraag en aanbod: 
Xa = 2P – 20 Xa = aangeboden hoeveelheid halffabrikaat (× 100.000 stuks) 
Xv = −3P + 100 Xv = gevraagde hoeveelheid halffabrikaat (× 100.000 stuks) 
Xa = Xv P = prijs in euro’s per eenheid halffabrikaat 
 
Voor Bostek gelden verder de volgende gegevens met betrekking tot de kosten en 
opbrengsten van de productie en verkoop van geluidsboxen.               
 

 
MO = marginale opbrengst in euro’s, GO = gemiddelde opbrengst in euro’s,  
q = aantal geluidsboxen in stuks 
 

• Per geluidsbox moet één eenheid halffabrikaat worden ingekocht. 
• De overige variabele kosten bedragen € 26 per geluidsbox. 
• Bostek heeft een productiecapaciteit van 60.000 geluidsboxen. 
• Het break-even punt van Bostek ligt bij een afzet van 10.000 geluidsboxen. 
• Op de verkoopmarkt van geluidsboxen bedraagt de totale omzet van alle bedrijven samen 

€ 65 miljoen. 
 

3p 16  Toon met behulp van de gegevens aan dat voor Bostek de totale kostenfunctie (TK) in de 
gegeven situatie luidt: TK = 50q + 1.750.000. 

2p 17  Bereken het marktaandeel van Bostek in de totale omzet op de verkoopmarkt, indien Bostek 
streeft naar maximale totale winst. 

2p 18  Arceer op de uitwerkbijlage bij deze vraag het vlak dat de totale winst weergeeft, indien 
Bostek zou streven naar maximale totale omzet.  
Bereken hiertoe eerst de hoogte van de gemiddelde totale kosten bij de bijbehorende afzet. 
 
 

figuur 1 275
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Het door Bostek ingekochte halffabrikaat blijkt stoffen te bevatten die schadelijk zijn voor 
het milieu. Daarom stelt de overheid voor dit halffabrikaat een milieuheffing in. De 
producenten van dit halffabrikaat berekenen deze heffing door in de verkoopprijs van hun 
product. Alle overige gegevens voor kosten en opbrengsten blijven voor Bostek op korte 
termijn gelijk. 

2p 19  Zal de breakeven afzet van Bostek groter of kleiner worden door het instellen van deze 
milieuheffing? Verklaar het antwoord. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
Ellendemeter 
Nederland deed het op economisch gebied in 2001 veel beter dan in 1997, althans als we de 
‘misère-indicator’ van onderzoeksbureau Eurowatcher mogen geloven.        
Om de economische situatie internationaal te kunnen vergelijken, zijn diverse maatstaven in 
gebruik. Een van deze maatstaven is de misère-indicator die tot stand komt door het 
percentage werkloosheid en het percentage inflatie bij elkaar op te tellen. 
Bij het bepalen van de indicator wordt voor alle landen uitgegaan van gelijke methodes 
voor de bepaling van werkloosheid en van inflatie. 
In figuur 2 wordt voor een aantal gebieden in een tweetal jaren de misère-indicator 
weergegeven.  

Enkele aanvullende beweringen uit het bijbehorende verslag van Eurowatcher: 
bewering 1 
Tijdens de overgang van een opgaande naar een neergaande conjunctuur kan deze indicator 
gelijkblijven. 
bewering 2 
De daling van deze indicator in Nederland is mede het gevolg van het feit dat de groei van 
de arbeidsproductiviteit achterblijft bij de economische groei. 
bewering 3 
De stijging van de index in de sterke Aziatische landen kan gunstig zijn voor de economie 
van de landen van de Europese Unie (EU). 
 

2p 20  Leg uit waarom de misère-indicator tijdens de overgang van een opgaande naar een 
neergaande conjunctuur gelijk kan blijven. 

2p 21  Geef een verklaring voor bewering 2.  
2p 22  Geef een verklaring voor bewering 3. 
2p 23  Leg uit dat de stijging van de misère-indicator in de sterke Aziatische landen ook ongunstig 

kan zijn voor de EU. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
De Centrale Bank in de markt 
In een land richt de Centrale Bank (CB) zich op prijsstabiliteit. Een inflatie van maximaal 
2,5% per jaar wordt in dat kader aanvaardbaar geacht. De CB maakt gebruik van twee 
instrumenten: 

• Het beïnvloeden van de rentestand door het veranderen van het rentetarief waartegen de 
algemene banken lenen bij de CB. 

• Het voeren van openmarktpolitiek waarbij kortlopende waardepapieren verhandeld worden 
tussen de algemene banken en de CB. 
 
De CB presenteert haar jaarverslag 2005. Daarin staan onder andere de volgende gegevens 
van dit land. 
 

 2005 
 eerste 

kwartaal 
tweede 

kwartaal 
derde 

kwartaal 
vierde 

kwartaal 
 % veranderingen t.o.v. hetzelfde kwartaal 2004 
reëel bruto binnenlands product  0,6 0,1 0,1 0,3 
consumentenprijsindex  2,6 3,2 2,7 2,2 
primaire liquiditeiten 4,1 4,3 4,8 5,3 

 
In een commentaar op tabel 6 in het jaarverslag zegt de president van de CB: 
uitspraak 1  
De groei van de primaire liquiditeiten is te hoog in verhouding tot de groei van de behoefte 
aan primaire liquiditeiten vanwege transacties. 
uitspraak 2  
De groei van de primaire liquiditeiten kunnen we, vanwege de hoge wisselkoers van onze 
munt, beter tegengaan door het verkopen van waardepapieren in het kader van 
openmarktpolitiek dan door een renteverhoging. 
 

2p 24  Geef op basis van tabel 6 een verklaring voor uitspraak 1. 
2p 25  Leg uit hoe de verkoop van waardepapieren door de CB de groei van de primaire 

liquiditeiten kan afremmen. 
2p 26  Leg uit waarom renteverhoging in een situatie waarin de CB geen hogere wisselkoers van 

de munt wil, ongewenst kan zijn. 
 
 

tabel 6 

Einde 
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Opgave 1 
 
 
Nijvere Europeanen 
Een onderzoeksbureau heeft berekend dat de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in de 
Europese Unie (EU) gemiddeld lager is dan in de Verenigde Staten van Amerika (VS). In 
Nederland ligt de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur echter 0,9 procent boven die in de 
VS. België en Frankrijk doen het op dit punt nog beter: de arbeidsproductiviteit per gewerkt 
uur ligt daar 1,8 respectievelijk 2,4 procent boven die in de VS. Het onderzoeksbureau stelt 
dat de concurrentiepositie van vooral België en Frankrijk ten opzichte van de VS hierdoor 
sterk is. 
Ondanks de relatief hoge arbeidsproductiviteit per gewerkt uur, is de arbeidsproductiviteit 
per werkende in Nederland, België en Frankrijk lager dan in de VS. 
Volgens het onderzoeksbureau kunnen deze verschillen in arbeidsproductiviteit onder 
andere worden verklaard uit verschillen in kapitaalintensiteit. 
 

2p 1  Bereken hoeveel procent de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in Frankrijk hoger is dan 
in Nederland (in ten minste 2 decimalen). 
 

2p 2  Leg uit dat een relatief hoge arbeidsproductiviteit in een land kan leiden tot een sterke 
concurrentiepositie van dat land. 
 

2p 3  Waardoor is de arbeidsproductiviteit per werkende in de VS hoger dan in Nederland, België 
en Frankrijk, terwijl de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in de VS juist lager is? 
 

2p 4  Leg uit dat een verschil in kapitaalintensiteit tussen landen kan leiden tot een verschil in 
arbeidsproductiviteit tussen die landen. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
uit een economisch tijdschrift (maart 2003): 
Recessie in Duitsland 
De Duitse economie krimpt! Het ziet er naar uit dat het volume van het nationaal product in 
2003 vergeleken met vorig jaar met 1% zal dalen. Consumenten hebben weinig vertrouwen 
in de economie en de bedrijfsinvesteringen staan op een heel laag pitje. Terwijl in de rest 
van de Economische en Monetaire Unie de inflatie hoger is dan gewenst, vrezen sommige 
economen dat de recessie in Duitsland kan leiden tot sterk dalende inflatie in dat land 
(figuur 1). Er worden al vergelijkingen gemaakt met de Japanse economie, die al jarenlang 
te kampen heeft met recessie en deflatie. De roep om een stimulerend beleid klinkt dan ook 
steeds luider. De Duitse regering heeft al aangekondigd nog dit jaar een anticyclische 
begrotingspolitiek te gaan voeren.  
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2p 5  Leg uit dat een recessie tot deflatie kan leiden. 
 

2p 6  Wordt de door de economen veronderstelde samenhang tussen recessie en inflatie voor de 
gehele periode 1991-2002 door figuur 1 ondersteund? Verklaar het antwoord. 
 
De Duitse regering pleitte in 2003 in Europees verband voor een renteverlaging.  

2p 7  Hoe blijkt uit de tekst dat in 2003 van de Europese Centrale Bank geen renteverlaging 
mocht worden verwacht? Verklaar het antwoord. 
 
In hetzelfde tijdschrift werd in februari 2004 tabel 1 gepresenteerd. 
 

ontwikkeling Duitse economie 2001 2002 2003 
volume nationaal product1) 3,0 1,6 0,5 
bedrijfsinvesteringen1) 2,3 −4,8 −3,2 
consumptieve bestedingen1) 1,4 1,2 0,3 
uitvoer1) 13,2 4,7 4,2 
financieringssaldo overheid2) 1,2 −1,8 −3,5 
1) procentuele mutatie ten opzichte van het voorafgaande jaar 
2) procenten van het nationaal product 

 
2p 8  Leg uit dat de ontwikkeling van het financieringssaldo van de Duitse overheid in de periode 

2001-2003 mede het gevolg kan zijn geweest van de volume-ontwikkeling van het nationaal 
product. 
 

2p 9  Hoe blijkt uit de vergelijking van de tekst met tabel 1 dat de aangekondigde anticyclische 
begrotingspolitiek mogelijk reeds in 2003 vruchten heeft afgeworpen? Verklaar het 
antwoord. 
 
 
 

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 
Vlaktaks 
Onlangs is er in diverse landen discussie ontstaan over een vereenvoudiging van het stelsel 
van inkomstenbelasting door invoering van de zogenoemde vlaktaks. Met vlaktaks wordt 
bedoeld dat de oplopende belastingtarieven worden vervangen door één uniform tarief. 
 
Het huidige stelsel van inkomstenbelasting in een van deze landen wordt gekenmerkt door 
inkomensschijven en een heffingskorting van € 2.000. Een heffingskorting is een voor 
iedereen gelijk bedrag dat op de te betalen inkomstenbelasting in mindering wordt gebracht. 
In tabel 2 staan gegevens over de inkomensverdeling in dit land. In tabel 3 staat welke 
schijven en tarieven bij de inkomstenbelasting in dit land van toepassing zijn. 
 

inkomensverdeling 
inkomens-
groepen 

aantal personen 
per inkomensgroep 

gemiddeld belastbaar 
inkomen per persoon (€) 

totaal belastbaar 
inkomen per 
inkomensgroep (€) 

groep I 6 miljoen  20.000  120 miljard  
groep II 3 miljoen  45.000  135 miljard  
groep III 1 miljoen  70.000  70 miljard  
groep I: belastbaar inkomen van € 0 − € 25.000 
groep II: belastbaar inkomen van € 25.001 − € 50.000 
groep III: belastbaar inkomen > € 50.000 

 
stelsel inkomstenbelasting 

inkomensschijven belastingtarieven 
eerste schijf € 0 − € 25.000 30% 
tweede schijf € 25.001 − € 50.000 40% 
derde schijf > € 50.000 50% 

 
2p 10  Bereken het bedrag dat iemand met een belastbaar inkomen van € 70.000 bij het huidige 

stelsel van inkomstenbelasting moet betalen. 
 
De totale opbrengst van de inkomstenbelasting in dit land bedraagt € 90 miljard. 
De regering in dit land voelt wel voor invoering van de vlaktaks maar verbindt daaraan de 
voorwaarde dat de heffingskorting van € 2.000 wordt gehandhaafd en dat de totale 
opbrengst van de inkomstenbelasting niet mag veranderen. 
Een politieke partij in dit land stelt voor een vlaktaks van 35% in te voeren maar 
tegelijkertijd de heffingskorting zodanig te verhogen dat de mensen in groep I gemiddeld 
evenveel inkomstenbelasting blijven betalen. 
 

2p 11  Bereken hoe hoog het uniforme tarief zal worden als de vlaktaks wordt ingevoerd volgens 
het voorstel van de regering. 
 

2p 12  Bereken hoe hoog de heffingskorting moet worden als de vlaktaks wordt ingevoerd volgens 
het voorstel van de politieke partij.  
 

2p 13  Is het stelsel van de inkomstenbelasting na de invoering van de vlaktaks volgens het 
voorstel van de politieke partij progressief, degressief of proportioneel? Verklaar het 
antwoord zonder berekeningen. 
 

tabel 2 

tabel 3 
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Opgave 4 
 
 
Startproblemen op de woningmarkt 
In de jaren rond de eeuwwisseling werd de Nederlandse woningmarkt gekenmerkt door 
flinke prijsstijgingen. Daardoor kregen met name starters op de woningmarkt het moeilijk. 
Een onderzoeksbureau heeft die prijsontwikkeling (tabel 4) en de invloed daarvan op de 
vraag naar woningen (tabel 5) onderzocht.  
 

gemiddelde koopprijzen woningen in 1998 en 2004 (€) 
jaar tussenwoning hoekwoning vrijstaande woning appartement 
1998 130.000 140.000 210.000   90.000 
2004 190.000 220.000 350.000 140.000 

 
geschatte prijselasticiteiten en kruiselingse prijselasticiteiten  

van de vraag naar woningen in 2005 
      % vraagverandering van 
 
  als gevolg  
  van een prijs-  
  stijging met 1% van 

tussenwoning hoekwoning vrijstaande 
woning 

appartement 

tussenwoning −1,75  0,80  0,05  0,70  
hoekwoning 0,80  −1,50  0,10  0,50  
vrijstaande woning 0,20  0,40  −1,20  0,10  
appartement 0,45  0,30  0,05  −1,50  

 
Het onderzoeksbureau constateert dat in de periode 1998-2004 de woningschaarste op de 
markt voor vrijstaande woningen groter was dan op de markt voor tussenwoningen. Ook 
merkt het onderzoeksbureau op dat toekomstige prijsstijgingen op de woningmarkt − het 
bureau verwacht dat in 2005 de woningen in alle categorieën 5 procent duurder worden − de 
vraag naar koopwoningen zullen afremmen, maar dat dit niet voor iedere woningcategorie 
geldt.  
 

2p 14  Is de woningmarkt een voorbeeld van een concrete markt of van een abstracte markt? 
Verklaar het antwoord. 
 

2p 15  Laat met een berekening zien dat in de periode 1998-2004 de schaarste bij vrijstaande 
woningen groter was dan bij tussenwoningen. 
 

2p 16  Geef een verklaring voor het feit dat de kruiselingse prijselasticiteiten in de kolom 
vrijstaande woning lager zijn dan de overige kruiselingse prijselasticiteiten.  
 
In tabel 5 is de som van de elasticiteiten van de vraag naar hoekwoningen 0 (nul). 

2p 17  Welke conclusie kan daaruit worden getrokken met betrekking tot de vraag naar deze 
woningen bij de door het onderzoeksbureau verwachte prijsstijging? 
 

2p 18  Bereken met hoeveel procent de vraag naar appartementen volgens het onderzoeksbureau in 
2005 zal dalen. 
 
 
 

tabel 4 

tabel 5 
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Opgave 5 
 
 
Zorgen om toetreding tot de EU 
In 2002 werd door de Europese Raad besloten dat een aantal landen − voor het merendeel 
uit Oost-Europa − mocht toetreden tot de Europese Unie. Sommige politici maakten zich 
ernstige zorgen over deze toetreding. De kandidaat-lidstaten voldeden namelijk nog niet 
allemaal aan de voorwaarden die aan deze toetreding waren gesteld. Op gebieden als 
bijvoorbeeld economische groei, overheidsfinanciën en prijsstabiliteit, lieten de kandidaat-
lidstaten nog grote verschillen zien. Voor zeven kandidaat-lidstaten zijn die verschillen in 
figuur 2 in beeld gebracht.         

 
Er kan een verband gelegd worden tussen inflatie en financieringstekort: 
hoge inflatie → lage economische groei (volume) → hoog financieringstekort overheid. 

2p 19  Verklaar elk van beide pijlen in het weergegeven verband tussen inflatie en 
financieringstekort. 

2p 20  In welk land in figuur 2 gaat dit verband het duidelijkst op? 
 
Er kan een verband gelegd worden tussen financieringstekort en inflatie: 
hoog financieringstekort overheid → hoge economische groei (volume) → hoge inflatie. 

2p 21  Verklaar elk van beide pijlen in het weergegeven verband tussen financieringstekort en 
inflatie. 

2p 22  In welk land in figuur 2 gaat dit verband het duidelijkst op? 
 
 
 

figuur 2 
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Concurrentie voor de kabel 
In een land worden in de uitgangssituatie televisiebeelden door één bedrijf (KabTV) via de 
kabel aan de consument geleverd. Andere mogelijkheden om televisiebeelden te ontvangen 
zijn er niet. In de uitgangssituatie gelden voor dit kabelbedrijf verder de volgende 
gegevens: 
afzetfunctie P = −2Q + 38 P: abonnementstarief per maand per kabelaansluiting (€) 
marginale kosten MK = 0,5Q + 2 Q: het aantal kabelaansluitingen (× 1 miljoen) 
 
Een door de overheid in het leven geroepen KabelAutoriteit (KA) controleert of het 
kabelbedrijf een redelijke prijs vraagt. Na ingrijpen van de KA berekent het kabelbedrijf 
een abonnementstarief van € 16 per maand. 
 
Op zeker moment krijgt het kabelbedrijf concurrentie van een bedrijf (DigTV) dat digitale 
ethertelevisie aanbiedt waardoor via een kamerantenne televisiebeelden ontvangen kunnen 
worden. DigTV levert televisiebeelden voor een abonnementstarief van € 14 per maand.  
KabTV verliest klanten aan DigTV. De directie van KabTV besluit in eerst instantie het 
abonnementstarief van € 16 te handhaven en pas in actie te komen als het marktaandeel van 
KabTV tot onder de 75% daalt.  
 
Door de komst van DigTV ontstaan de twee onderstaande afzetfuncties: 
Qvk = −0,5Pk + 0,2Pd + 14 
Qvd = +0,2Pk − 0,3Pd + 3 

Qvk: aantal kabelaansluitingen (× 1 miljoen) 
Qvd: aantal digitale aansluitingen (× 1 miljoen) 
Pk:  abonnementstarief per maand per kabelaansluiting (€) 
Pd:  abonnementstarief per maand per digitale aansluiting (€) 

De politiek juicht het ontstaan van concurrentie op de televisiemarkt toe. Er zijn zelfs 
politici die stellen dat de KA nu wel kan worden opgeheven omdat “de markt de functie van 
de KA heeft overgenomen”.  
 
Stel dat in de uitgangssituatie de KA niet had ingegrepen en dat KabTV naar maximale 
totale winst zou streven. 

3p 23  Bereken welk abonnementstarief KabTV dan zou hebben vastgesteld. 
 

1p 24  Welke marktvorm ontstaat er door de toetreding van DigTV op de televisiemarkt? Betrek in 
het antwoord zowel het aantal marktpartijen als de aard van het product. 
 

2p 25  Hoe blijkt uit de afzetfuncties dat kabeltelevisie en digitale ethertelevisie 
substitutiegoederen zijn? Verklaar het antwoord. 
 

2p 26  Moet de directie van KabTV in actie komen? Verklaar het antwoord met een berekening.  
 

2p 27  Geef een argument vóór en geef een argument tegen de onderbouwing van de stelling dat 
“de KA nu wel kan worden opgeheven.” 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Kompas voor beleggers 
Afhankelijk van hun verwachtingen beslissen beleggers in welk land ze hun geld 
onderbrengen en dus welke valuta’s gekocht en verkocht worden. De verwachtingen worden 
onder andere beïnvloed door economische en financiële informatie. Een belangrijke 
informatiebron is de betalingsbalans. De ontwikkeling daarvan zegt iets over het mogelijke 
verloop van de wisselkoersen en het beleid van de monetaire autoriteiten.  
 
In figuur 3 is de ontwikkeling weergegeven van de lopende rekening van de betalingsbalans 
van de Verenigde Staten van Amerika (VS). Voor 2005 lopen de verwachtingen van twee 
onderzoeksbureaus (USdata en VSwatch) uiteen.           
 

 
Beide onderzoeksbureaus stellen dat de lopende rekening in 2005 een neerwaarts effect op 
de dollarkoers heeft. 

2p 28  Welk van beide onderzoeksbureaus verwacht het sterkste effect op de dollarkoers? Verklaar 
het antwoord. 
 
Of de dollarkoers daadwerkelijk daalt, is onder andere afhankelijk van het rentebeleid van 
de Amerikaanse centrale bank. 

2p 29  Moet de Amerikaanse centrale bank de rente verhogen of verlagen om de daling van de 
dollarkoers tegen te gaan? Verklaar het antwoord. 
 
Stel dat in een bepaald jaar de rente op spaardeposito’s in Europa 2,25% is en in de VS 
3,25%. De koers van de dollar op 1 januari van dat jaar is € 0,90 en op 31 december van dat 
jaar € 0,88. Een Europeaan zet op 1 januari van dat jaar een spaardeposito van € 120.000 
om in een dollardeposito in de VS. Op 31 december van dat jaar wordt dat dollardeposito 
weer omgezet in een eurodeposito. Aan het omzetten zijn geen kosten verbonden. 

2p 30  Heeft deze belegger uiteindelijk voordeel of nadeel van het tijdelijk omzetten van het 
spaardeposito in dollars? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
 

figuur 3 
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Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 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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Wie vaart de juiste koers? 
In Europa willen de landen A, B en C op termijn toetreden tot de Economische en 
Monetaire Unie (EMU). Op dit moment kennen deze landen nog verschillende 
wisselkoerssystemen, zoals blijkt uit tabel 1. 
 

wisselkoerssystemen van een drietal Europese landen (géén lid EMU) 
vaste koers ten opzichte 
van de euro 

koppeling aan de euro met een 
spilkoers en een bandbreedte 

zwevende koers 

land A land B land C 
 
Land A heeft de laatste jaren steeds een tekort op de betalingsbalans met de eurolanden. Dit 
land heeft gekozen voor een vaste koers van de eigen valuta ten opzichte van de euro om de 
inflatie in het land te beperken. 
Land B heeft de laatste jaren vaak een overschot op de betalingsbalans met de eurolanden, 
hetgeen leidt tot een opwaartse druk op de koers van de eigen valuta. Daarom besluiten de 
monetaire autoriteiten van land B tot een aanpassing van de spilkoers van de eigen valuta in 
euro’s. 

2p 1  Leg uit hoe land A met het gekozen wisselkoerssysteem kosteninflatie kan beperken. 
2p 2  Hoe noemen we de verandering waartoe de monetaire autoriteiten van land B besluiten?  

Kies uit: appreciatie, depreciatie, revaluatie of devaluatie. 
 
Voordat de landen A, B en C kunnen toetreden tot de EMU, wordt aan elk land de 
voorwaarde gesteld dat het land materieel evenwicht realiseert op de betalingsbalans, 
zonder interventie door de monetaire autoriteiten.  

2p 3  Voor welk van deze landen geldt dat het geen ander wisselkoerssysteem hoeft te kiezen, om 
te voldoen aan deze voorwaarde voor toetreding? Verklaar het antwoord. 
 
 

tabel 1 
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Rooksignalen 
De belasting op sigaretten in de Europese Unie (EU) is de hoogste ter wereld. De EU kiest 
daar bewust voor, omdat zij het roken van sigaretten wil ontmoedigen. 
De EU schrijft aan de lidstaten voor dat deze belasting moet bestaan uit twee onderdelen: 

• een bedrag in euro’s per pakje; 
• een percentage van de consumentenprijs (verkoopprijs inclusief belastingen) per pakje. 

In het kader van de belastingharmonisatie streeft de EU er naar dat in alle lidstaten de totale 
belastingen ongeveer eenzelfde deel van de consumentenprijs per pakje vormen. 
Een zuidelijke lidstaat heeft gekozen voor een laag bedrag in euro’s en een hoog percentage 
van de consumentenprijs. Een noordelijke lidstaat heeft juist gekozen voor een hoog bedrag 
in euro’s en een laag percentage van de consumentenprijs. 
In de uitgangssituatie wordt de gemiddelde consumentenprijs per pakje berekend, zoals 
weergegeven in figuur 1.           
 

 
De EU wil het roken van sigaretten verder ontmoedigen. Veronderstel dat zij alle lidstaten 
voorschrijft om het bedrag in euro’s per pakje met 1 euro te verhogen. De lidstaten voeren 
dit voorschrift uit. Hierdoor zal in de zuidelijke lidstaat de nieuwe consumentenprijs per 
pakje € 5,82 gaan bedragen. 
In de zuidelijke lidstaat is de prijselasticiteit van de vraag naar pakjes sigaretten –0,4. 
 

2p 4  Worden belastingen op een pakje sigaretten gerekend tot de directe belastingen of tot de 
indirecte belastingen? Verklaar het antwoord. 

2p 5  Bereken de nieuwe consumentenprijs van een pakje sigaretten in de noordelijke lidstaat. 
2p 6  Toon met een berekening aan dat het totaal van belastingen per pakje in de zuidelijke 

lidstaat met 147,8% stijgt. 
2p 7  Bereken vervolgens met hoeveel procent de totale belastingopbrengst uit pakjes sigaretten 

voor de overheid in de zuidelijke lidstaat zal toenemen. 
3p 8  Leg uit dat de voorgeschreven belastingverhoging het bereiken van de nagestreefde 

belastingharmonisatie kan belemmeren. 
 
 

figuur 1 
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Overspannen? Verlaag de belastingdruk en voorkom een algemene loonstijging! 
Diverse landen van de Europese Unie (EU) hebben rond het jaar 2000 te maken met een 
gespannen arbeidsmarkt (krapte op de arbeidsmarkt). 
In één van deze landen vertoont de economie op dat moment, afgezet tegen het gemiddelde 
van de EU, de volgende kenmerken: 
1 lage groei van de arbeidsproductiviteit; 
2 hoge personen/arbeidsjaren ratio; 
3 hoge inactieven/actieven ratio; 
4 hoge arbeidsintensiteit van de productie. 
 
De spanning op de arbeidsmarkt kan leiden tot een algemene stijging van de lonen. Deze 
loonstijging zou op den duur weer kunnen zorgen voor een vermindering van de spanning 
op de arbeidsmarkt. De overheid in dit land kiest echter voor een sturend beleid. 
Zij stelt een verlaging van de inkomstenbelasting voor om de spanning op de arbeidsmarkt 
te verminderen. 
 

8p 9  Schrijf een betoog waarin je aannemelijk maakt waarom de overheid in dit land de voorkeur 
geeft aan het voorgestelde belastingbeleid en niet aan een algemene loonstijging, om in 
deze situatie te zorgen voor een minder gespannen arbeidsmarkt. 
a Gebruik drie van de vier bovenstaande kenmerken (1 tot en met 4) ter ondersteuning van 
je betoog. Geef bij elk gekozen kenmerk aan wat het voordeel is van de voorgestelde 
belastingmaatregel in vergelijking met een algemene loonstijging. 
b Kies een onderdeel van het stelsel van de inkomstenbelasting uit tabel 2 dat aangepast zou 
moeten worden om de spanning op de arbeidsmarkt te verminderen. Licht deze keuze toe 
met behulp van één van de vier bovenstaande kenmerken (1 tot en met 4). 
 

onderdelen van het stelsel van de inkomstenbelasting 
* het belastbaar inkomen wordt belast in opeenvolgende schijven met een oplopend marginaal belastingtarief 
* alle belastingplichtigen hebben recht op een algemene heffingskorting 
* voor werkenden is er géén extra heffingskorting 
* kosten van kinderopvang zijn slechts beperkt aftrekbaar 

 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 125 woorden; een afwijking van 25 woorden is toegestaan. 

 
 

tabel 2 
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Kiezen uit de marketingmix 
In de bedrijfstak telecommunicatie is het aantal aanbieders sterk gegroeid en wordt er 
steeds meer gebruikgemaakt van verschillende technische middelen. In een land zijn er veel 
aanbieders van mobiele telefonie. Ze leveren een onbeperkt gebruik van hun netwerk tegen 
een vast bedrag per maand per abonnement.  
Een van de aanbieders op deze markt wil zijn winstgevendheid vergroten en overweegt drie 
alternatieven: 
a het voeren van prijsbeleid door verandering van de verkoopprijs; 
b het voeren van promotiebeleid door middel van een landelijke reclamecampagne; 
c het voeren van productbeleid, waarvoor procesinnovatie zal moeten plaatsvinden. 
In figuur 2 en tabel 3 worden nadere gegevens verstrekt over de kosten en opbrengsten van 
dit bedrijf.           
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kosten en opbrengsten in de uitgangssituatie en na de invoering van één 
van de drie alternatieven (situatie 2) 
 GTK = GO = MO = MK = 

uitgangssituatie 5q + 600
q

 - 70 q
6

 + 200 - 140 q
6

 + 200 10q 

situatie 2 4q + 620
q

 - 70 q
6

 + 235 - 140 q
6

 + 235 8q 

 
2p 10  Van welke marktvorm is sprake op de markt waar dit bedrijf aanbieder is? Geef twee 

argumenten voor de keuze. 
2p 11  Bij welke verkoopprijs is in de uitgangssituatie de totale winst maximaal? 
2p 12  Leg met behulp van figuur 2 uit hoe promotiebeleid de winstgevendheid van dit bedrijf kan 

vergroten. 
3p 13  Bereken de hoogte van de maximale totale winst in situatie 2. 
3p 14  Hoe is, uit het vergelijken van de beide GTK-functies in tabel 3, af te leiden dat het bedrijf 

heeft gekozen voor procesinnovatie? Verklaar het antwoord. 
 

figuur 2 

tabel 3 
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In deze opgave is er bij alle vormen van inkomen steeds sprake van netto-inkomen. 
 
Geen werk, geen geld? 
Om landen op het gebied van inkomenspolitiek met elkaar te vergelijken zijn diverse 
maatstaven ontwikkeld.  

Eén van deze maatstaven is de vervangingsratio: uitkering
looninkomen

 × 100%. Deze ratio geeft 

aan in welke mate bij werkloosheid het looninkomen wordt ‘vervangen’ door een 
uitkeringsinkomen. 
 
In onderstaande grafieken wordt, voor drie landen, de inkomenspositie vergeleken van 
inkomenstrekkers met een laag looninkomen en inkomenstrekkers met een gemiddeld 
looninkomen wanneer ze werkloos worden. In de linker grafiek is dit weergegeven bij 
aanvang van de werkloosheid, in de rechter grafiek na vijf jaar werkloosheid.   
 

 
Voor land 2 is verder gegeven: 

• voor inkomenstrekkers met een laag looninkomen is bij aanvang van de werkloosheid de 
hoogte van een uitkering € 9.450 per jaar; 

• het gemiddeld looninkomen is 1,9 keer zo groot als het laag looninkomen. 
 

2p 15  Beschrijf op basis van beide grafieken de ontwikkeling van de inkomenspositie van een 
werknemer met een laag looninkomen in land 1 die werkloos wordt en dat vijf jaar blijft. 

2p 16  Bereken de hoogte van een uitkering per jaar voor een inkomenstrekker met een gemiddeld 
looninkomen in land 2, bij aanvang van de werkloosheid. 

2p 17  Leg uit dat de vervangingsratio in land 2 een sterker anticyclisch effect heeft ten tijde van 
een recessie dan de vervangingsratio in land 3. 
 
Uit figuur 3 kan worden afgeleid welk effect het gekozen systeem van 
werkloosheidsuitkeringen heeft voor de personele inkomensverdeling. Het gaat daarbij om 
de inkomensontwikkeling van werklozen die voorheen een laag looninkomen hadden, 
vergeleken met de inkomensontwikkeling van werklozen die voorheen een gemiddeld 
looninkomen hadden. 

3p 18  Is er in land 3 voor deze beide groepen sprake van een nivellerend of van een denivellerend 
effect? Verklaar het antwoord op basis van figuur 3. 
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Botsende belangen 
De overheid in één van de eurolanden heeft in het kader van de economische politiek onder 
andere de volgende twee doelstellingen: 
1 volledige benutting van de productiecapaciteit; 
2 evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans. 
Doordat dit land lid is van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is er geen ruimte om 
een eigen rente- of wisselkoerspolitiek te voeren. Wel kan de overheid in dit land 
begrotingspolitiek inzetten om doelstellingen van economische politiek te bereiken. Binnen 
de EMU is onder andere afgesproken dat het overheidstekort in een land niet hoger mag zijn 
dan 3% van het nationale inkomen. 
 
Nationale doelstellingen van economische politiek kunnen soms in conflict komen met  
afspraken binnen de EMU. Dit kan toegelicht worden met onderstaand model. 
 
(1) C = 0,7(Y - B) + 44 C = particuliere consumptie 
(2) B = 0,2Y B = overheidsontvangsten 
(3) I = 80 I = particuliere investeringen 
(4) O = 112 O = overheidsbestedingen 
(5) E = 116 - 14D E = exportwaarde lopende rekening 
(6) M = 0,2Y + 10D M = importwaarde lopende rekening 
(7) D = 0,96 D = koers euro in dollars 
(8) EV = C + I + O + E - M EV = effectieve vraag 
(9) Y = EV Y = nationaal inkomen 
(10) Y* = 0,25K Y* = productiecapaciteit 
(11) K = 2.156 K = kapitaalgoederenvoorraad 
 
Alle bedragen luiden in miljarden euro’s, tenzij anders vermeld is. 
 
In de uitgangssituatie bedraagt de multiplier van de autonome bestedingen 1,5625 en 
bedraagt het evenwichtsinkomen 514. 
 

2p 19  Toon met een berekening aan dat géén van beide doelstellingen van economische politiek in 
de uitgangssituatie gehaald wordt. 

2p 20  Zijn, in het kader van dit model, beide doelstellingen gelijktijdig te realiseren door een 
verandering van de omvang van de overheidsbestedingen? Verklaar het antwoord zonder 
een berekening te maken. 
 
De overheid in dit land kiest er voor de omvang van haar bestedingen zodanig te veranderen 
dat doelstelling 1 gehaald wordt. Een daling van de koers van de euro in dollars zou 
bijdragen aan het realiseren van doelstelling 2. 

3p 21  Voldoet dit land, na de benodigde aanpassing van de overheidsbestedingen, nog aan de 
EMU-afspraak met betrekking tot het overheidstekort? Verklaar het antwoord met een 
berekening. 

2p 22  Laat met een berekening zien dat de koers van de euro in dollars met méér dan 50% zou 
moeten dalen om beide doelstellingen van economische politiek gelijktijdig te realiseren. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Prijzenslag 
Veranderingen in de hoogte van de algemene prijsindex van de gezinsconsumptie (API), 
zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het statistisch bureau van een land onderscheidt 
de volgende onderdelen: 

• verandering in de invoerkosten; 
• verandering in de loonkosten; 
• verandering van de tarieven van de indirecte belastingen en van de prijzen van kwartaire 

diensten; 
• verandering van de winstmarge van bedrijven. 

 
In figuur 4 wordt dit voor de periode 1998-2003 in beeld gebracht.        
 

 
Het statistisch bureau gebruikt figuur 4 in een verslag, waaruit de volgende citaten genomen 
zijn: 
“In de periode 1998-2003 wordt de stijging van de API vooral bepaald door prijsstijgingen 
van kwartaire diensten en door belastingmaatregelen van de overheid. Deze twee factoren 
zijn tevens de belangrijkste verklarende factoren voor de loonkostenstijgingen. 
Wij komen tot de volgende conclusie: blijkbaar was de marktsector in de meeste jaren niet 
in staat de hogere kosten volledig door te berekenen in de verkoopprijzen, hetgeen de 
stijging van de API enigszins afgeremd heeft.” 
 

1p 23  Noem een economische activiteit die tot de kwartaire sector wordt gerekend. 
2p 24  Bereken met hoeveel procent de API in 2000 is veranderd ten opzichte van 1998 (in 

tenminste twee decimalen nauwkeurig). 
2p 25  Leg uit hoe een verhoging van de indirecte belastingen een verklarende factor kan zijn voor 

een stijging van de loonkosten. 
2p 26  Leg uit dat de conclusie van het statistisch bureau kan worden afgeleid uit figuur 4. 

 
 

figuur 4 
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Quartaire sector onder vuur 
In de periode 1998-2001 steeg de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse economie. Die 
productiviteitsstijging was niet in iedere sector even groot, zoals blijkt uit tabel 1.  
 

toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit in Nederland 
 aandeel in totale 

toegevoegde 
waarde  

volumemutatie 
toegevoegde waarde 

(1998-2001) 

volumemutatie 
arbeidsproductiviteit 1) 

 (1998-2001) 
primaire sector   3%  12,8%  19,9%  
secundaire sector 26%  10,2%  9,1%  
tertiaire sector 48%  4,8%  3,7%  
quartaire sector 23%  8,0%  1,6%  
 waarvan: 
 overheid 2) 
 zorg en overige diensten  

 
11% 
12% 

 
- 
- 

 
0,2% 
2,9% 

1) per arbeidsjaar 
2) inclusief onderwijs 
 

2p 1  In welke sector of sectoren (tabel 1) is de werkgelegenheid in arbeidsjaren in de periode 
1998-2001 gedaald? Verklaar het antwoord. 
 

2p 2  Bereken de gemiddelde procentuele stijging van het volume van de toegevoegde waarde in 
Nederland in de periode 1998-2001. 
 
Een politicus stelt dat met het oog op een gewenste versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de bedrijven in de marktsector, het aandeel van de quartaire sector 
in de totale toegevoegde waarde zou moeten dalen. Hij verwijst daarbij naar de zogenoemde 
draagvlakgedachte: de primaire, secundaire en tertiaire sector zouden samen het financiële 
draagvlak voor de quartaire sector vormen.  
Een econoom wijst op het gevaar van een krimpend aandeel van de quartaire sector: de 
kwaliteit van bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs kan in dat geval zodanig worden 
aangetast dat de internationale concurrentiepositie van de bedrijven in de marktsector juist 
negatief wordt beïnvloed.  

2p 3  Beschrijf de redenering van de politicus. 
2p 4  Beschrijf de redenering van de econoom. Betrek in het antwoord naar eigen keuze óf de 

zorg óf het onderwijs. 

tabel 1 
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Spelregels EMU op de tocht 
De landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn 
overeengekomen dat de overheidsbegrotingen in principe in evenwicht dienen te zijn en dat 
de staatsschuldquote niet hoger mag zijn dan 60 procent. Deze situatie zou in 2004 moeten 
zijn bereikt. 
In september 2002 werd voorgesteld deze begrotingsregels voor enkele eurolanden te 
versoepelen: Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal − landen die allemaal te maken hadden 
met laagconjunctuur − kregen in dat voorstel van de Europese Commissie tot en met 2006 
de tijd om hun financieringstekorten weg te werken. Sommige economen vonden deze 
versoepeling een slechte zaak: oplopende financieringstekorten in het merendeel van de 
EMU-landen zouden de rente in deze landen doen stijgen met de daarmee gepaard gaande 
negatieve gevolgen voor de productie en de werkgelegenheid.  
 

2p 5  Geef een verklaring voor het in de tekst genoemde verband tussen financieringstekort en 
rente. 
 

2p 6  Werkt het laten oplopen van de financieringstekorten volgens de bedoelde economen ten 
tijde van laagconjunctuur anti-cyclisch of pro-cyclisch? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7  Leg uit dat de staatsschuldquote kan stijgen bij het versoepelen van de EMU-
begrotingsregels ten tijde van laagconjunctuur. 
 

2p 8  Geef een verklaring voor het in de tekst genoemde verband tussen rente, productie en 
werkgelegenheid. 
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Van landbouw naar landschapsbeheer? 
Minimumprijzen en exportsubsidies worden al jarenlang ingezet als instrumenten ter 
ondersteuning van de landbouw in de Europese Unie (EU). Desondanks kiezen in Nederland 
steeds minder mensen voor een bestaan in de landbouw. Daarmee lijkt de vraag 
gerechtvaardigd of er in Nederland voor de landbouw nog wel een toekomst is weggelegd. 
In politieke en wetenschappelijke kringen wordt regelmatig van gedachten gewisseld over 
afschaffing van steunmaatregelen in de landbouw en de gevolgen daarvan. Daarbij zijn 
onder andere de twee volgende opvattingen te beluisteren: 
opvatting 1 
Kies voor grootschalige landbouwbedrijven in Nederland. Die kunnen producten leveren die 
concurrerend zijn met de relatief goedkope producten op de wereldmarkt. Steunmaatregelen 
zijn dan overbodig.  
opvatting 2 
Zie af van landbouwproductie in Nederland. Geef de landbouwgrond terug aan de natuur. 
De voormalige landbouwers kunnen een inkomen verwerven als beheerder van het 
landschap.  
 

2p 9  Leg uit dat het hanteren van minimumprijzen binnen de EU tot gevolg kan hebben dat meer 
gezocht gaat worden naar afzetmogelijkheden buiten de EU.  
 

2p 10  Waaruit blijkt dat het hanteren van minimumprijzen binnen de EU subsidies voor export 
naar buiten de EU noodzakelijk maakt? Verklaar het antwoord.  
 

2p 11  Leg uit dat voor het instandhouden van de Europese landbouw grootschaligheid van 
landbouwbedrijven een alternatief kan zijn voor steunmaatregelen in de landbouw. 
 

2p 12  Beschrijf voor elk van beide opvattingen afzonderlijk hoe deze de binnenlandse allocatie 
van productiefactoren verandert. 
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Meer vermogen voor minvermogenden 
De regering van een land vindt dat de vermogensverdeling in het land te scheef is. Uit 
onderzoek is gebleken dat een deel van de huishoudens een negatief vermogen heeft. Er 
wordt gezocht naar een mogelijkheid daaraan iets te doen. Gedacht wordt aan het instellen 
van een vermogensbelasting. De opbrengst daarvan zal worden gebruikt om via subsidies op 
woningen het eigen woningbezit te stimuleren voor de 20%-groep huishoudens met het 
laagste inkomen. Voor de analyse van dit beleidsvoorstel wordt onder andere gebruik 
gemaakt van figuur 1.             
 

 
toelichting bij figuur 1 

• De inkomensverdeling heeft betrekking op het primaire inkomen. 
• De indeling in huishoudens is gebaseerd op de inkomensverdeling. 
• Het aantal huishoudens bedraagt 6.450.000 met een gemiddeld vermogen van € 136.000. 

 
1p 13  Wat wordt bedoeld met negatief vermogen? 

 
Een stijging van het inkomen kan leiden tot een stijging van het vermogen en omgekeerd 
kan een stijging van het vermogen leiden tot een stijging van het inkomen.  

2p 14  Geef voor beide samenhangen een verklaring. 
 

2p 15  Bereken met behulp van de gegevens het gemiddelde vermogensbedrag per huishouden in 
de 20%-groep met het hoogste inkomen. 
 
Stel dat de vermogensbelasting 0,5% bedraagt van het vermogen van een huishouden; over 
de eerste € 50.000 vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de maximale 
vermogensbelasting bedraagt € 4.000. 

2p 16  Bereken vanaf welk vermogen de vermogensbelasting degressief is.  
 

2p 17  Waaruit blijkt dat dit beleidsvoorstel tot vermogensherverdeling invloed kan hebben op de 
tertiaire inkomensverdeling? 

figuur 1 
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Economische groei en milieu 
In het internationaal klimaatverdrag − het zogenoemde Kyoto-protocol − heeft een land 
toegezegd de CO2-uitstoot te beperken. In 2010 zal de CO2-uitstoot 6% lager moeten liggen 
dan in 1990. Hoewel de energiebedrijven in dit land per eenheid opgewekte energie steeds 
minder CO2-uitstoot veroorzaken, kwam door een groter energieverbruik de totale 
CO2-uitstoot in 2002 toch 8,6% hoger uit dan in 1990. Daarmee lijkt voor dit land de 
Kyoto-doelstelling buiten bereik.  
In 2002 kreeg dit land, na jaren van hoge economische groei, te maken met een 
conjuncturele omslag. Het groeicijfer daalde en economen verwachten dat de economische 
groei in 2004 onder de trendmatige groei duikt. Herstel van enige betekenis wordt in de 
eerste jaren daarna niet verwacht. Wel zal de economische groei groter dan nul procent 
blijven. 
 

2p 18  Bereken met hoeveel procent de CO2-uitstoot in dit land in 2010 volgens het 
Kyoto-protocol gedaald moet zijn ten opzichte van 2002. 

1p 19  Hoe noemt men de conjunctuurfase waarin dit land in 2004 terechtkomt? 
 
De milieubeweging in dit land stelt dat het bereiken van de Kyoto-doelstelling nog steeds 
mogelijk is. Zij wijst daarbij op het volgens haar positieve verband tussen economische 
groei en CO2-uitstoot, en bovendien op de beperking van de CO2-uitstoot bij energie-
opwekking. 
 
Een econoom heeft op basis van een aantal opeenvolgende metingen onderzoek gedaan naar 
het verband tussen economische groei en CO2-uitstoot in dit land. Het resultaat daarvan 
staat in figuur 2.            
 

 
2p 20  Wordt het door de milieubeweging veronderstelde positieve verband tussen economische 

groei en CO2-uitstoot door figuur 2 ondersteund? Verklaar het antwoord. 
2p 21  Onder welke voorwaarde zal, volgens de milieubeweging, in de geschetste situatie de 

CO2-uitstoot in dit land in de jaren na 2004 dalen? 
 
 
 

figuur 2 
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Wat doet de werkloosheid? 
In 2004 is in een land 6% van de beroepsbevolking werkloos. Een econoom moet de 
vakbond informeren over de ontwikkeling van de werkloosheid in 2005. De econoom maakt 
daarbij uitsluitend gebruik van de macro-economische voorspellingen in tabel 2. 
 

macro-economische voorspellingen voor 2005 
stijging ten opzichte van 2004 

volume nationaal product 3,7% 
prijsniveau 1,9% 
loonsom per arbeidsjaar 2,5% 
beroepsbevolking 1,5% 
arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar 1,0% 
investeringen in vaste activa 5,2% 

 
De econoom concludeert dat in 2005, onder andere door een stijging van de 
consumentenvraag, de vraag naar arbeid zal stijgen. 

2p 22  Verklaar met behulp van tabel 2 de stelling van de econoom dat in 2005 de 
consumentenvraag zal stijgen. 

2p 23  Beschrijf het door de econoom bedoelde verband tussen consumentenvraag en vraag naar 
arbeid. 
 
De econoom concludeert bovendien dat in 2005 de vraag naar arbeid zal stijgen doordat de 
reële arbeidskosten per eenheid product dalen. 

2p 24  Toon met een berekening aan dat volgens tabel 2 in 2005 de reële arbeidskosten per eenheid 
product dalen. 
 
De econoom komt, door de verandering van de vraag naar arbeid te vergelijken met de 
verandering van het aanbod van arbeid, tot de conclusie dat de werkloosheid zal afnemen.  

2p 25  Toon met een berekening aan dat in 2005 de vraag naar arbeid meer toeneemt dan het 
aanbod van arbeid. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

tabel 2 
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Kink in de kabel 
Staalbedrijf Metavo produceert een bepaald type kabel. Metavo heeft − net als de 
concurrenten − op de verkoopmarkt zo’n klein marktaandeel dat de verkoopprijs van deze 
kabel gelijk is aan de geldende marktprijs. In de bedrijfstak is er sinds enige tijd sprake van 
overcapaciteit waardoor de marktprijs onder druk staat. In het tweede kwartaal is de 
marktprijs € 840 per kabel. Bij deze prijs is voor geen van de bedrijven in de bedrijfstak 
winstgevende productie mogelijk. De directie van Metavo gaat er van uit dat de marktprijs 
in het derde kwartaal eveneens € 840 per kabel zal zijn.  
 
Metavo beschikt met betrekking tot deze kabel in het tweede en derde kwartaal over de 
volgende gegevens: 

• constante kosten per kwartaal (€) 
• gemiddelde variabele kosten (€) 
• marginale kosten (€) 
• productiecapaciteit per kwartaal 

1.800.000 
GVK = 680 + 0,02q 
MK = 680 + 0,04q 
8.000 kabels 

 
q is de productie en afzet 

 
De doelstelling van het bedrijf voor het tweede kwartaal is het minimaliseren van het 
verlies. 

3p 26  Toon met een berekening aan dat in het tweede kwartaal het verlies € 1.480.000 bedraagt. 
Ga daarbij uit van de marginale kosten (MK) en de marginale opbrengsten (MO). 
 
Een groot aantal concurrenten van Metavo besluit de productie gedurende het derde 
kwartaal stop te zetten. De directie van Metavo overweegt dit ook te doen.  

2p 27  Is voor Metavo in het derde kwartaal het verlies bij stopzetten van de productie groter of 
kleiner dan in het geval de productie was voortgezet bij verliesminimalisatie? Verklaar het 
antwoord. 

2p 28  Leg uit hoe in de gegeven situatie in het vierde kwartaal een herstel van de marktprijs tot 
stand zou kunnen komen. 
 
De directie verwacht in het vierde kwartaal de variabele kosten te kunnen reduceren tot 
GVK = 600 + 0,02q. De productiecapaciteit en de constante kosten blijven ongewijzigd. De 
directie verwacht verder in het vierde kwartaal bij een bezettingsgraad van 75% het break-
even punt te realiseren. 

3p 29  Bereken welke marktprijs de directie in het vierde kwartaal blijkbaar verwacht. 
 
 Einde 
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Opgave 1 
 
 
In het kader van de begroting 
In een land maakte de regering in 2000 over het te voeren begrotingsbeleid voor de 
regeringsperiode 2001-2004 de volgende twee afspraken. 
 
afspraak 1 
Meevallers als gevolg van hogere belastinginkomsten dan begroot, moeten deels voor 
lastenverlichting en deels voor aflossing van de staatsschuld worden gebruikt. 
 
afspraak 2 
Nieuwe uitgaven zijn alleen toegestaan als er meevallers zijn doordat de uitgaven lager 
blijken dan begroot. 
 
Verder hanteerde de regering in 2000 als uitgangspunten voor het begrotingsbeleid de 
volgende twee verwachtingen voor de periode 2001-2004: 

• een gemiddelde jaarlijkse reële groei van het bruto binnenlands product (BBP) van 2,5%; 
• een reële groei van de overheidsuitgaven van 2,5% per jaar. 

In beide verwachtingen wordt de reële groei berekend door uit te gaan van het algemeen 
prijspeil. 
 
In 2005 wordt teruggekeken op de regeerperiode 2001-2004 aan de hand van de gegevens in 
tabel 1.  
 

 % mutatie ten opzichte van voorafgaand jaar 2001 2002 2003 2004 
a BBP (reëel) 4,1 3,9 4,5 4,0 
b algemeen prijspeil 2,0 2,2 2,5 3,5 
c prijspeil van de overheidsuitgaven  1,0 1,8 2,8 4,0 
d belastinginkomsten (reëel) 7,0 6,9 7,4 6,0 

 
De minister van Economische Zaken concludeert dat tussen 2000 en 2004 het nominaal 
BBP met ongeveer 30% is toegenomen. 
De oppositie vindt dat de kritiek, die ze al in 2000 gaf, is uitgekomen: het gehanteerde 
begrotingsbeleid werkt procyclisch. De macro-economische ontwikkeling in dit land in de 
periode 2001-2004 lijkt deze kritiek te ondersteunen. 
 

2p 1  Leg uit dat op basis van tabel 1 beweerd kan worden dat dit land macro-economisch gezien 
een progressief belastingsysteem heeft. 

2p 2  Is de conclusie van de minister van Economische Zaken juist? Laat de berekening zien. 
2p 3  Leg met behulp van de gegevens bij b en c (tabel 1) uit hoe het uitvoeren van het 

afgesproken begrotingsbeleid in 2003 en 2004 kon leiden tot vermindering van de reële 
groei van de overheidsuitgaven. 

2p 4  Leg uit hoe er in dit land in de periode 2001-2004 meevallers aan de inkomstenkant van de 
begroting konden ontstaan. 

2p 5  Leg uit hoe het afgesproken begrotingsbeleid van de regering procyclisch kan werken. 
 
 

tabel 1 
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Gemak mag wat kosten 
Het grootwinkelbedrijf E-Super exploiteert in Europa supermarkten, warenhuizen en een 
reeks succesvolle internetwinkels. In veel landen van de Europese Unie heeft het concern 
een marktaandeel van meer dan 20% in de betreffende sectoren. 
 
Onder het motto ‘Gemak mag wat kosten’ brengt het concern voor € 15 per jaar een 
klantenkaart op de markt die bij bestellingen via internet of telefoon levering binnen 12 uur 
garandeert. Deze klantenkaart kan ook gebruikt worden om te betalen met de, door het 
concern zelf in omloop gebrachte, eenheid ‘Super’. Daartoe kan de kaart in de winkels en 
via de telefoon worden opgeladen tegen een koers van € 1 = 4 Super.  
In de winkels van E-Super kan zowel in euro’s als in Supers betaald worden. De prijs van 
een artikel is in Supers gemiddeld 10% lager dan de prijs die zou ontstaan bij een 
omrekening van de prijs in euro’s naar Supers op basis van de koers € 1 = 4 Super. Zo kost 
bijvoorbeeld een computer van € 2.000 niet 8.000 Super maar slechts 7.200 Super. 
Personeel van E-Super ontvangt de klantenkaart gratis en kan een deel van het salaris 
uitbetaald krijgen in Supers tegen een koers van € 1 = 5 Super. 
Om betalingen in Supers soepel te kunnen laten verlopen, is dit betalingsverkeer 
overgedragen aan de huisbankier van het concern, een algemene bank met vestigingen in 
geheel Europa.  
 

2p 6  Leg uit dat een klant van E-Super die de klantenkaart elektronisch oplaadt, op dat moment 
krediet verleent aan E-Super. 

2p 7  Beschrijf de twee manieren waarop E-Super prijsdiscriminatie toepast. 
2p 8  Bereken hoeveel procent een personeelslid van E-Super in totaal goedkoper uit is bij de 

aanschaf van de genoemde computer, als de aankoop wordt betaald met Supers die zijn 
verkregen door uitbetaling van zijn salaris in Supers. 
 
De Europese Centrale Bank (ECB) volgt dergelijke activiteiten van grootwinkelbedrijven 
kritisch. Grootschalig gebruik van geldeenheden die door particuliere bedrijven zelf in 
omloop worden gebracht, kan leiden tot een hogere liquiditeit van de algemene banken. De 
ECB denkt dat daardoor zelfs de effectiviteit van haar monetaire beleid kan verminderen.  

2p 9  Leg uit hoe een hogere liquiditeit van de algemene banken de effectiviteit van het monetaire 
beleid van de centrale bank kan verminderen. 
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Weg voor je geld 
In de Randstad ontstaan elke dag files. Voor een deel worden deze files veroorzaakt door 
werkzaamheden of ongelukken, maar voor het grootste deel zijn ze het gevolg van 
congestie: een situatie waarin de vraag naar weggebruik groter is dan de capaciteit van de 
weg. 
Er zijn plannen bedacht om congestie en het daarmee gepaard gaande reistijdverlies tegen te 
gaan. Tussen twee van deze plannen moet in deze opgave een keuze worden gemaakt. 
 

• Kilometerheffing 
Op een bestaande snelweg wordt een heffingszone ingesteld. Na het passeren van een 
heffingspunt moet de automobilist per kilometer betalen voor het gebruik van dit traject. De 
hoogte van de heffing is afhankelijk van de drukte op de snelweg, zodanig dat de vraag naar 
snelweggebruik gelijk wordt aan de capaciteit van de snelweg.  
Bij het bepalen van de prijs per autorit op dit traject wordt ook een vast bedrag 
meegerekend voor de gemiddelde kosten van reistijdverlies als gevolg van congestie. 
 

• Aandelenstrook 
Aan een bestaande snelweg wordt een extra rijstrook toegevoegd. Het geld dat nodig is voor 
de aanleg en het onderhoud van deze strook wordt door verkoop van aandelen bij elkaar 
gebracht. Het aantal aandelen wordt afgestemd op de capaciteit van de rijstrook. Uitsluitend 
de bezitters van de aandelen kunnen van deze extra rijstrook gebruikmaken. 
 
De minister van Verkeer en Waterstaat gaat voor een bepaald proeftraject kiezen voor de 
invoering van de kilometerheffing of voor de invoering van de aandelenstrook. De 
capaciteit van dit traject bedraagt 120.000 autokilometers per dag.  
Aan de voorzitter van de werkgroep die de minister gaat adviseren, wordt gevraagd een 
betoog te schrijven dat de minister moet overtuigen van de keuze voor één van beide 
alternatieven. De volgende aspecten kunnen in dit betoog opgenomen worden: 
1 het profijtbeginsel 
2 positief extern effect op andere snelweggebruikers 
3 het uitlokken van frequenter gebruik van de snelweg 
4 het effect op de automobiliteit 
5 evenwicht op de markt voor snelweggebruik 
6 transparante markt voor snelweggebruik 
 

8p 10  Schrijf het betoog van de voorzitter van de werkgroep. 
• Bestudeer eerst de gegevens op pagina 5. 
• Maak de keuze: een betoog als voorstander van de kilometerheffing of een betoog als 

voorstander van de aandelenstrook. 
Indien gekozen voor de kilometerheffing: 
a Gebruik de aspecten 1, 5 en een derde aspect naar keuze ter onderbouwing van je betoog. 
b Gebruik figuur 1 en verwerk de daaruit af te lezen hoogte van de heffing in het betoog. Er 
wordt uitgegaan van een gemiddelde prijs per autorit op dit traject, zonder heffing, van 
€ 10.  
Indien gekozen voor de aandelenstrook: 
a Gebruik de aspecten 1, 5 en een derde aspect naar keuze ter onderbouwing van je betoog. 
b Gebruik de gegevens met betrekking tot de aandelenstrook en leg in het betoog uit voor 
welke groep(en) uit tabel 3 de aandelenstrook een aantrekkelijke keuze is. 
 
Aanwijzingen: 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 125 woorden; een afwijking van 25 woorden is toegestaan. 
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Informatie bij opgave 3 
 
 
Vraag en aanbod op het traject van de kilometerheffing 
 

 
 
Gegevens met betrekking tot de aandelenstrook 
 

aandelenstrook 
levensduur aandelenstrook 30 jaar 
kosten aanleg en onderhoud gedurende de totale levensduur € 27 miljoen 
aantal aandeelhouders 1.500 
reistijdwinst per autorit bij gebruik aandelenstrook 7,5 minuten 
gebruik aandelenstrook per aandeelhouder per jaar 400 keer 

 
 

reistijdwinst door aandelenstrook (in euro’s) 
prijs van één uur reistijdwinst € 12 
 
waardering van één uur reistijdwinst per verkeersgroep 

 - zakelijk verkeer € 24 
 - goederenverkeer € 30 
 - ander verkeer € 10 

 
 
 

tabel 2 

tabel 3 

figuur 1 
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Vastkoppelen om mee te doen 
Indien een land wil toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) worden eisen 
gesteld aan het economische en monetaire beleid. Zo mag bijvoorbeeld de inflatie in dat 
land niet veel hoger zijn dan de gemiddelde inflatie in de lidstaten van de EMU. Daarnaast 
wordt de wisselkoers van de munt van dat land gekoppeld aan de euro. 
 
Voor de munteenheid van een dergelijk land, dat al lid is van de Europese Unie, geldt een 
spilkoers van € 0,40 en een toegestane bandbreedte van 15%. Indien de koers van deze 
munt in euro’s de bandbreedte overschrijdt, grijpt de centrale bank (CB) van dit land in 
door interventie op de valutamarkt. 
Voor die valutamarkt gelden de volgende gegevens: 
Qv = -100p + 68 Qv = gevraagde hoeveelheid (munt van dat land; ¥ miljard) 
Qa = 300p – 76 Qa = aangeboden hoeveelheid (munt van dat land; ¥ miljard) 
Qv = Qa p = koers in euro’s van de munt van dat land 
 
De evenwichtskoers bedraagt € 0,36. Omdat daarmee de toegestane bandbreedte wordt 
overschreden moet de CB interveniëren.  
Een monetair analist doet hierover twee uitspraken. 
uitspraak 1 
De koers die tot stand zal komen na interventie door de CB kan leiden tot een tekort op de 
betalingsbalans van dit land met de EMU. 
uitspraak 2 
De interventie door de CB kan er voor zorgen dat via de geldmarkt de bestedingsinflatie in 
dit land wordt afgeremd. 
 

3p 11  Bereken het bedrag in euro’s dat de CB van dit land minimaal nodig heeft voor de 
interventie op de valutamarkt. 

3p 12  Leg uitspraak 1 uit. 
2p 13  Leg uit hoe de overheid van dit land via belastingpolitiek een bijdrage kan leveren aan het 

verkleinen van het tekort op de betalingsbalans met de EMU. 
2p 14  Leg uitspraak 2 uit. 
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Nederland op een hellend vlak 
In vergelijking met de gemiddelde economische groei in het eurogebied presteert de 
Nederlandse economie maar matig. Een politicus beweert in 2003: “Sinds midden 2002 is in 
Nederland sprake van negatieve economische groei. Dit komt vooral door de stijgende 
loonkosten. Deze ontwikkeling tast de concurrentiepositie aan. Ik pleit daarom sterk voor 
loonmatiging.”  
Hij illustreert deze beweringen met de figuren 2 en 3. 
 
           economische groei in Nederland 
     (gerealiseerde afwijking1) van de trend) 

 
1) De afwijking is gemeten in procentpunten ten opzichte van een trendmatige groei van 2% per jaar. 
 
       loonkosten per werknemer en arbeidsproductiviteit  
                   (% mutatie t.o.v. voorafgaand jaar) 

 
1p 15  Wat verstaat deze politicus blijkbaar onder loonmatiging? Kies uit:  

• daling van het reële loon,  
• daling van de CAO-lonen,  
• daling van de loonkosten per eenheid product, 
• daling van het nominale loon. 

2p 16  Leg uit dat op basis van figuur 2 niet beweerd kan worden dat sinds midden 2002 in 
Nederland sprake is van negatieve economische groei. 

2p 17  Leg uit hoe de in figuur 2 aangegeven ontwikkeling van de conjunctuur in 2000 en 2001 
kan leiden tot de in figuur 3 gegeven ontwikkeling van de loonkosten per werknemer in 
Nederland in dezelfde periode. 

2p 18  Bereken met hoeveel procent de loonkosten per eenheid product in Nederland in 2002 zijn 
veranderd ten opzichte van 2001 (in twee decimalen nauwkeurig). 

2p 19  Geef, uitgaande van de verstrekte gegevens voor Nederland in 2002, een argument tegen 
loonmatiging. 
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Gratis stroom 
Liberalisering van de elektriciteitsmarkt in België houdt in dat het staatsmonopolie op de 
levering van stroom wordt opgeheven. Het staatsbedrijf voor elektriciteit wordt 
geprivatiseerd en toetreding van andere binnenlandse en van buitenlandse aanbieders wordt 
mogelijk. Doel van dit beleid is het vergroten van de concurrentie op de elektriciteitsmarkt 
door de komst van nieuwe aanbieders. Hiervan lijken vooral de grootverbruikers (bedrijven) 
te profiteren. 
In het kader van deze liberalisering vindt de Vlaamse minister van Openbare Werken en 
Energie dat ook de kleinverbruikers (huishoudens) zouden moeten profiteren. Daarom 
schrijft hij de aanbieders voor om die huishoudens een deel van de stroom gratis te leveren: 
per jaar een gratis basishoeveelheid stroom van 100 kWh per aansluitadres plus nog eens 
100 kWh per gezinslid. 
Een gemiddeld Vlaams huishouden bestaat uit 4 personen en verbruikt jaarlijks 3.500 kWh 
stroom. In het jaar voorafgaand aan de invoering van het gratis basispakket is de prijs 
€ 0,1320 per kWh. In het eerste jaar dat het gratis basispakket wordt verstrekt, betaalt een 
gemiddeld Vlaams huishouden voor een verbruik van 3.500 kWh gemiddeld € 0,1178 per 
kWh. 
 

2p 20  Toon met een berekening aan dat de prijs per kWh die een gemiddeld Vlaams huishouden 
betaalt voor het niet-gratis deel van het stroomverbruik, hoger is dan de prijs vóór de 
invoering van het gratis basispakket. 

2p 21  Noem twee redenen waarom de overheid vóór de liberalisering de stroom goedkoper 
leverde aan de huishoudens dan de nieuwe prijs na liberalisering. 

2p 22  Leg uit waarom het te verwachten is dat stroom na liberalisering van de markt een 
heterogener product wordt. 

2p 23  Leg uit hoe het voorschrijven van een gratis basispakket het genoemde doel van het 
liberaliseringsbeleid in de weg kan staan. 
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M/V op de arbeidsmarkt 
Met gegevens over een langere periode is het mogelijk structurele ontwikkelingen in de 
economie te analyseren. In figuur 4 zijn voor de arbeidsmarkt in Nederland een aantal 
cijfers opgenomen over zo’n langere periode. 
 
                          participatiegraad en werkloosheid in Nederland 1976-2000 

 
Een journalist gebruikt figuur 4 in een artikel en concludeert daarbij: 
“In de periode 1980-1984 zie je dat het ontmoedigingseffect van werkloosheid voor mannen 
wel, maar voor vrouwen niet opgaat.” 
 

2p 24  Bereken het percentage van de beroepsgeschikte bevolking dat in 1984 een baan had. 
2p 25  Leg uit hoe de conclusie van de journalist afgeleid kan worden uit figuur 4. 
1p 26  Noem een structurele economische ontwikkeling die er voor kan hebben gezorgd dat in 

Nederland in de jaren 1976-2000 naar verhouding meer arbeidsplaatsen door vrouwen zijn 
ingenomen. 
 
 Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 27 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 28 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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Dollarisering in Latijns Amerika 
In veel landen in Latijns Amerika circuleert naast de eigen valuta de Amerikaanse dollar. 
De dollar is door de jaren heen in dit deel van de wereld de meest stabiele valuta gebleken. 
Enkele landen zijn zelfs zo ver gegaan dat ze hun eigen, voortdurend depreciërende valuta 
geheel hebben opgegeven voor de dollar: er is dan sprake van dollarisering. Voorstanders 
van dollarisering zien dit als een manier om buitenlandse beleggingen aan te trekken en om 
de hoge inflatiecijfers te drukken. Tegenstanders van dollarisering wijzen er op dat hun land 
bij dollarisering overgeleverd wordt aan het economisch en monetair beleid van de 
Verenigde Staten. Als voorbeeld wordt gewezen op het gevolg van een renteverhoging door 
de Amerikaanse centrale bank: de concurrentiepositie van een gedollariseerd land ten 
opzichte van de Europese Unie en Japan verslechtert door zo’n renteverhoging. 
 
Geld kan de volgende functies vervullen: ruilmiddel (ook wel betaalmiddel genoemd), 
oppotmiddel (ook wel spaarmiddel genoemd) en rekenmiddel. 

2p 1  Welke van deze functies vervult de Amerikaanse dollar in gedollariseerde landen in Latijns 
Amerika? Verklaar het antwoord. 
 

2p 2  Leg uit dat dollarisering van een land in Latijns Amerika kan leiden tot meer buitenlandse 
beleggingen in dat land. 
 

2p 3  Leg uit dat dollarisering van een land in Latijns Amerika kan leiden tot minder inflatie in 
dat land.  
 

3p 4  Leg uit dat een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank kan leiden tot een 
verslechtering van de concurrentiepositie van een gedollariseerd land ten opzichte van de 
Europese Unie en Japan. 
 
 
 

Pagina: 579Voor 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).



400014-1-29o 3 Lees verder 

Opgave 2 
 
 
Lastendruk in Nederland te hoog? 
Internationaal gezien kent Nederland een relatief hoge lastendruk op arbeid (tabel 1). Het 
verlagen van die lastendruk staat bij de regering hoog op de agenda omdat een te hoge 
lastendruk ten koste kan gaan van de werkgelegenheid.  
De regering heeft een tweetal belastingmaatregelen genomen. 

• De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn verlaagd waarbij de progressie in de tarieven is 
verminderd. 

• Om die tariefsverlaging te financieren zijn de meeste aftrekposten afgeschaft of sterk 
beperkt. 
Voor- en tegenstanders van deze belastingmaatregelen wezen vooral op de gevolgen ervan 
voor de inkomensverdeling.  
 

lastendruk op arbeid* bij een brutoloon van € 25.000 
Verenigd Koninkrijk 16% 
Verenigde Staten van Amerika 19% 
Frankrijk 20% 
Duitsland 27% 
Nederland 28% 
* verschil tussen brutoloon en nettoloon in procenten van het brutoloon  

 
2p 5  Bereken hoeveel procent het nettoloon in Frankrijk hoger is dan in Nederland bij een 

brutoloon van € 25.000. 
 

2p 6  Leg uit hoe een, in vergelijking met andere landen, hoge lastendruk in een land via 
afwenteling ten koste kan gaan van de werkgelegenheid in dat land. 
 

2p 7  Welke van de gegeven belastingmaatregelen heeft nivellering van de secundaire personele 
inkomensverdeling tot gevolg? Verklaar het antwoord. 

tabel 1 
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Omnifoon mobieler 
In een land is Omnifoon een aanbieder op een oligopolistische markt voor mobiele telefonie 
die zich richt op twee groepen klanten: abonnees en pre-paid bellers. Alle aanbieders 
hebben te maken met hoge constante kosten en kunnen maar moeilijk winst maken. Zo is bij 
Omnifoon in 2003 het aandeel van de constante kosten in de totale kosten 88% en wordt er 
een verlies geleden van € 10 miljoen. In tabel 2 staan nog enkele gegevens van Omnifoon. 
 

gegevens van Omnifoon over 2003 abonnees pre-paid bellers 
omzet per klant (€) 768 168 
aantal klanten 660.000 2.640.000 
percentage klanten dat daadwerkelijk belt 100 90 
beltijd per klant (verhouding ten opzichte van de andere groep klanten) 6/1 1/6 

 
Algemeen wordt aangenomen dat het verzadigingspunt op deze markt nabij is. Omnifoon is 
daarom van plan middelen in te zetten voor de ontwikkeling van in dit land nog niet 
beschikbare data-diensten zoals mobiel internetten, mobiel verzenden van tekst- en 
beeldberichten en een navigatiesysteem via satellietverbinding. Verder wordt getracht het 
resultaat te verbeteren door in overleg met de andere aanbieders op deze markt de maximale 
geldigheidstermijn voor pre-paid beltegoeden stap voor stap te halveren. 
 

2p 8  Noem een gegeven dat voor Omnifoon aanleiding is om ter verbetering van het resultaat 
onder andere parallellisatie na te streven. Verklaar het antwoord.  
 

2p 9  Toon met een berekening aan dat Omnifoon prijsdifferentiatie toepast.  
 

3p 10  Bereken het bedrag aan constante kosten voor Omnifoon in 2003. 
 
De mededingingsautoriteit maakt bezwaar tegen het voorgenomen marketingbeleid. 

2p 11  Op welk onderdeel van het marketingbeleid zal dat bezwaar betrekking hebben? Verklaar 
het antwoord. 
 
 

tabel 2 
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Prijsverschillen nieuwe auto’s  
De aanschafbelastingen op nieuwe auto’s1) lopen in de Europese Unie (EU) sterk uiteen. 
Autofabrikanten hielden daarmee lange tijd rekening bij het vaststellen van de basisprijzen2) 
van auto’s in de EU. De consumentenprijzen van nieuwe auto’s inclusief 
aanschafbelastingen waren daardoor overal in de EU vrijwel gelijk. In figuur 1 zijn ter 
illustratie van deze prijspolitiek de basisprijzen van de (denkbeeldige auto) Summit 
weergegeven.  
Deze prijspolitiek kon voor consumenten lucratief zijn. Een consument kon in een ander 
EU-land dan waarin hij woont, tegen de daar geldende basisprijs een nieuwe auto kopen, 
deze naar zijn eigen land brengen en bij invoer de in eigen land geldende belastingen 
betalen. Zo staken veel Britten het Kanaal over om in België een nieuwe auto te kopen. 
Nederlanders echter gingen voor hun nieuwe auto nauwelijks naar België. Een Britse analist 
kwam op grond van deze constatering tot de conclusie dat Britten, als het om de aanschaf 
van een nieuwe auto gaat, prijsbewuster zijn dan Nederlanders.  
In 2002 werd in de EU gesproken over een aanpassing van de mededingingsregeling 
waardoor de autofabrikanten hun prijspolitiek moesten aanpassen. De verwachting van de 
EU was dat daardoor de verschillen in basisprijzen in de EU-landen grotendeels zouden 
verdwijnen. 
 
1) Belastingen die bij aanschaf van een nieuwe auto betaald moeten worden. In Nederland is dat 
bijvoorbeeld de BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen). 
2) De basisprijs is de consumentenprijs exclusief de aanschafbelastingen.       
 

 
De EU-automarkt is een oligopolistische markt. De aanbieders op een oligopolistische 
markt streven er vaak naar hevige prijsconcurrentie te vermijden. 

2p 12  Geef voor dit streven een verklaring. 
 

2p 13  In welk van de gegeven landen is − uitgaande van de verstrekte informatie − het bedrag van 
de aanschafbelastingen op nieuwe auto’s het hoogst? 
 

2p 14  Is de conclusie van de Britse analist juist? Verklaar het antwoord met behulp van figuur 1.  
 
Op 1 januari 2002 was de consumentenprijs van de Summit in Nederland € 19.755. Stel dat 
de nieuwe mededingingsregeling ertoe leidt dat de basisprijs van de Summit gelijk wordt 
aan het gemiddelde van de in figuur 1 gegeven basisprijzen. Stel verder dat de 
aanschafbelastingen op nieuwe auto’s in procenten van de basisprijs in ieder land 
onveranderd blijven.  

2p 15  Bereken de nieuwe consumentenprijs van de Summit in Nederland. 

figuur 1 
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Afzwakkende groei 
Uit macro-economische cijfers van een land (tabel 3) blijkt dat na jaren van forse groei de 
economie van dat land in 2001 voor het eerst tekenen van verzwakking vertoont. Aan de 
hoogconjunctuur lijkt een eind te komen. De ontwikkeling van de investeringen bevestigt 
dit beeld: in 2001 stagneren de investeringen, gevolgd door een forse daling in 2002. De 
investeringen die wel nog plaatsvinden, zijn overwegend diepte-investeringen. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
investeringsquote 1) 8,75  9,00  9,25  8,75  6,25  
nationaal product 2) 4,50  6,00  7,50  6,00  3,50  
prijspeil 2) 3,50  3,50  3,75  2,50  2,75  
kapitaalintensiteit 3) 100,00  101,50  103,25  104,00  105,25  
rente 4) 6,75  5,50  5,00  5,75  6,50  
exportvolume 2) 4,50  6,00  6,00  2,50  1,50  
1) in procenten van het nationaal product 
2) procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar 
3) index 
4) percentage 

 
2p 16  Bereken met hoeveel procent de investeringen in 2002 vergeleken met 2001 gedaald zijn. 

 
De daling van de investeringen in 2002 is onder andere veroorzaakt door de afzwakkende 
groei van de economie die werd gevoed door de stagnerende groei van het exportvolume. 

2p 17  Welke andere oorzaak van de daling van de investeringen blijkt uit tabel 3? Verklaar het 
antwoord. 
 

2p 18  Hoe blijkt uit tabel 3 dat er in 2002 sprake is van diepte-investeringen? 
 

2p 19  Geef een verklaring voor het feit dat juist in een periode van hoogconjunctuur diepte-
investeringen plaatsvinden. 
 
 
 
 

tabel 3 
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Beleidsdilemma 
Een politieke partij in een land stelt voor om in 2005 de overheidsbestedingen met 3% te 
verhogen om zo de werkgelegenheid te stimuleren. De partij maakt bij dit voorstel gebruik 
van berekeningen van het Planbureau waaruit blijkt dat een verhoging van de 
overheidsbestedingen met 1% uiteindelijk zal leiden tot een stijging van het nationaal 
product met 0,4%. Een econoom plaatst kritische kanttekeningen bij dit voorstel en 
signaleert dat er sprake is van een beleidsdilemma. Hij wijst daarbij op het feit dat de 
voorgestelde maatregel strijdig is met de doelstellingen die de partij heeft geformuleerd met 
betrekking tot het overheidstekort en het saldo op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. 
 
De econoom baseert zijn kanttekeningen op het schema in figuur 2. De pijlen geven een 
oorzakelijk verband aan.  
 

 
In dit land worden voor 2005 bij ongewijzigd beleid de volgende gegevens verwacht: 

• nationaal product € 450 miljard 
• gemiddelde arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar € 36.000 
• overheidsbestedingen € 120 miljard 
• tekort lopende rekening betalingsbalans € 6 miljard 
• marginale belastingdruk 0,28 

 
Het nationaal product is gelijk aan het nationaal inkomen. 

1p 20  Geef daarvoor de verklaring. 
 

2p 21  Bereken met hoeveel arbeidsjaren de werkgelegenheid door de voorgestelde maatregel zal 
stijgen. 
 

2p 22  Bereken met welk bedrag het overheidstekort door de voorgestelde maatregel zal stijgen. 
 

2p 23  Beschrijf op basis van figuur 2 hoe het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans door de voorgestelde maatregel zal stijgen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

figuur 2 

uitvoer

effectieve vraag

investeringen
bedrijven

overheids-
bestedingen

nationaal product nationaal inkomen

belastingen

besparingen

werkgelegenheid

consumptie
gezinnen

invoer

Pagina: 584Voor 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).



400014-1-29o 8 Lees verder 

Opgave 7 
 
 
uit een krant: 
Eigen huis een goudmijn 
In Nederland is het kopen van een huis met een hypothecaire lening vaak financieel 
aantrekkelijk. Dat komt onder andere doordat hypotheekrente een aftrekpost is bij de 
inkomstenbelasting. Door het in Nederland gehanteerde progressieve stelsel van 
inkomstenbelasting kan de netto-rentelast* dalen als het inkomen stijgt. Ook inflatie kan 
huiseigenaren met een hypothecaire lening voordelen opleveren. Het rentepercentage van de 
lening ligt een aantal jaren vast terwijl het inkomen wordt aangepast aan de inflatie. De 
reële rente kan zelfs negatief zijn. Gemiddeld genomen houdt de stijging van de prijs van 
koopwoningen gelijke tred met de inflatie.  
 
* netto-rentelast: rentelast na aftrek van belastingvoordeel 
 

2p 24  Zal het aandeel van de bruto-rentelasten in het inkomen van huiseigenaren met een 
hypothecaire lening bij inflatie − uitgaande van het krantenbericht − toenemen, afnemen of 
gelijk blijven? Citeer de zin waaruit dat blijkt. 
 

2p 25  Leg uit dat de netto-rentelasten voor huiseigenaren met een hypothecaire lening − uitgaande 
van het krantenbericht − kunnen dalen als het inkomen stijgt. 
 

1p 26  In welk geval is er sprake van een negatieve reële rente? 
 
Jansen heeft een huis waarvan op 1 januari 2001 de waarde € 200.000 bedroeg. De inflatie 
bedraagt 2,4% per jaar.  

2p 27  Bereken de waarde van het huis van Jansen op 1 januari 2004 als die waarde gelijke tred 
houdt met de inflatie. 
 

2p 28  Leg uit dat inflatie − uitgaande van het krantenbericht − de huiseigenaar met een 
hypothecaire lening een vermogensgroei oplevert. 
 

Einde 
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Tijdvak 1

Donderdag 27 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 25 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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Achter de schermen van de groei 
In de tabellen 1 en 2 staat een zevental gegevens over de economische ontwikkeling van 
Nederland in de laatste drie decennia van de vorige eeuw. 
 

  1971 1980 1981 1990 1991 2000 
1 beroepsbevolking  

(× 1.000 personen) 
5.139 5.437 5.481 6.013 6.096 7.495 

2 werkgelegenheid  
(× 1.000 personen) 

5.072 5.243 5.174 5.594 5.696 7.240 

3 werkgelegenheid  
(× 1.000 arbeidsjaren) 

4.831 4.916 4.850 5.203 5.273 6.512 

4 werkloze beroepsbevolking  
(%) 

… 3,6 5,6 7,0 6,6 3,4 

5 reële arbeidsproductiviteit 
per arbeidsjaar        
(1970=100) 

103,5 135,4 137,8 170,0 171,3 197,0 

 
 gemiddelde % verandering 

per jaar 
1971 – 1980 1981 – 1990 1991 – 2000 

6 reëel nationaal product 2,9           2,2 2,7 
7 reële loonkosten per 

arbeidsjaar 
3,1         −0,1 0,8 

 
2p 1  Bereken het percentage voor de werkloze beroepsbevolking in 1971. 
2p 2  Laat zien, met een vergelijking van de gegevens in de regels 2 en 3, welke ontwikkeling de 

stijging van de werkloze beroepsbevolking in de periode 1981-1990 heeft afgeremd. 
 
Terugkijkend op de laatste drie decennia van de vorige eeuw trekt een econoom in 2001 een 
aantal conclusies. Daarbij betrekt hij ook de loonmatiging die hij omschrijft als de situatie 
waarbij een beperkte loonstijging leidt tot een daling van de reële loonkosten per eenheid 
product. 
 
conclusie 1 
In de periode 1971-1980 werd de economische groei vooral veroorzaakt door een groei van 
de arbeidsproductiviteit en nauwelijks door een groei van het arbeidsvolume. 
 
conclusie 2 
In de periode 1981-1990 was er sprake van loonmatiging. 
 
conclusie 3 
In het laatste decennium van de vorige eeuw was de forse banengroei de motor achter de 
economische groei. 
 

2p 3  Is conclusie 1 juist? Verklaar het antwoord met een berekening op basis van tabel 1. 
2p 4  Geef de onderbouwing voor conclusie 2, door gegevens uit tabel 1 en tabel 2 te combineren. 
2p 5  Leg uit op welke manier een forse banengroei zowel oorzaak als gevolg kan zijn van  

economische groei. 
 
 

tabel 1 

tabel 2 
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If you can’t beat them, join them 
De laatste jaren is de verkoop van muziek-cd’s teruggelopen en is de bedrijfstak voor 
geluidsdragers, door het gebruik van internet, sterk veranderd. Via het internet kan de 
consument muziekbestanden verkrijgen tegen marginale kosten die lager zijn dan de 
gemiddelde aanschafprijs van een muziek-cd in de detailhandel. 
Tabel 3 en figuur 1 geven informatie over dit deel van de markt voor muziek. 
 
marktresultaten van muziek-cd’s in de detailhandel  

(verandering in % ten opzichte van voorgaand jaar) 2002 2003 
gemiddelde prijs 2,0%  2,5%  
totale omzet −4,1%  −8,0%  
totale afzet −6,0%  ........  

 
Uit tabel 3 is af te leiden dat in 2002 de prijselasticiteit van de vraag naar muziek-cd’s –3 
bedroeg.      
 
bedrijfskolom van muziek-cd’s en muziekbestanden 

Een econoom die onderzoek heeft verricht naar deze markt doet twee uitspraken: 
uitspraak 1 
“De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag naar muziekbestanden voor de prijs van 
muziek-cd’s is zeer groot.” 
Mede op basis van deze constatering stelt hij:  
uitspraak 2 
“Ik verwacht voor deze markt op korte termijn fusies tussen (ketens van) detailhandelaren 
en aanbieders van internetdiensten.” 
 

2p 6  Toon met een berekening aan dat de vraag naar muziek-cd’s in 2003 prijselastischer is 
geworden ten opzichte van 2002. 

2p 7  Is de kruiselingse prijselasticiteit van de vraag naar muziekbestanden voor de prijs van 
muziek-cd’s positief of negatief? Verklaar het antwoord. 

1p 8  Hoe noemen we een samengaan van detailhandelaren en aanbieders van internetdiensten in 
de bedrijfskolom? Kies uit de volgende begrippen: integratie, differentiatie, specialisatie, 
parallellisatie. 

2p 9  Geef een verklaring voor uitspraak 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel  3 

artiesten

platenmaatschappijen

consument

detailhandel aanbieders van
internetdiensten

muziek op cd
Legenda:

muziekbestanden

figuur 1 
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Made in China 
China probeert al geruime tijd haar contacten met de rest van de wereld te verbeteren. 
Terwijl in het verleden de Chinese economie gekenmerkt werd door grote overheidsinvloed 
en een bureaucratisch budgetmechanisme, doet de laatste jaren de markt steeds meer haar 
intrede. 
In dit kader past ook het vanaf 1986 nagestreefde lidmaatschap van de 
wereldhandelsorganisatie WTO. De Chinese regering verwacht grote voordelen van het 
lidmaatschap van deze vrijhandelsorganisatie. Om deze voordelen te inventariseren is het 
van belang te kijken naar de structuur van de economie van China. 
 
De Chinese productiestructuur in hoofdlijnen 

soort ondernemingen  
kenmerken ‘INTERNATIONALISTS’ ‘NATIONALISTS’ ‘LOCALISTS’ 
1 soort producten consumptiegoederen  

(o.a. kleding, speelgoed 
en voedingsmiddelen) 

landbouwproducten  
(o.a. rijst, tarwe, vlees); 
kapitaalgoederen  
(o.a. chemie, machines); 
duurzame 
consumptiegoederen  
(o.a. auto’s) 

kapitaalgoederen  
(o.a. kunstmest, 
bouwmaterialen, ijzer en 
staal, landbouwmachines, 
kleine transportmiddelen) 

2 afzetmarkt vooral buitenland vooral binnenland uitsluitend binnenland, 
meestal lokaal/regionaal 

3 arbeidsproductiviteit gemiddeld tot hoog laag zeer laag 
4 productiefactoren vooral arbeidsintensieve 

productie; 
relatief veel hoog 
opgeleide werknemers 

sterk gemechaniseerde 
productie met voor 
westerse maatstaven hoge 
arbeidsintensiteit 

arbeidsintensieve productie 

5 productieomvang grootschalig grootschalig kleinschalig 
6 financiering particulier, deels 

buitenlands kapitaal 
vooral door de staat; 
klein deel binnenlands 
bankkapitaal 

particulier, met omvangrijke 
steun van lokale/regionale 
overheid 

7 overige kenmerken het hogere personeel bij 
deze ondernemingen heeft 
vaak een opleiding in het 
buitenland gehad 

− belangrijke toeleveranciers 
voor de ‘nationalists’; 
weinig concurrentie door 
zeer gebrekkige binnenlandse 
verkeersinfrastructuur 

 
Nu het lidmaatschap van China in de WTO bereikt is wordt de minister van Economische 
Zaken van China regelmatig gevraagd de voor- en nadelen voor de Chinese ondernemingen 
te schetsen. 
Stel jij krijgt de opdracht hiervoor een tekst te maken. 

8p 10  Schrijf een betoog waarin je laat zien welke gevolgen het WTO-lidmaatschap kan hebben 
voor de Chinese economie. 
Vermeld in dit betoog voor elk van de drie soorten ondernemingen in China twee voordelen 
óf twee nadelen óf een voordeel en een nadeel van het WTO-lidmaatschap. 
a De ‘internationalists’ 
b De ‘nationalists’ 
c De ‘localists’ 
d Vermeld verder in het betoog één van de volgende keuze-aspecten: 
Een gevolg van het WTO-lidmaatschap voor: 
1 de arbeidsmarkt in China; 
2 de kapitaalmarkt in China; 
3 het transformatieproces in China van bureaucratisch budgetmechanisme naar 
marktmechanisme. 
 
Aanwijzingen: 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 170 woorden; een afwijking van 25 woorden is toegestaan. 

tabel 4 
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Opgave 4 
 
 
Keynesiaanse shocktherapie 
Na een periode van economische groei kan in een economie een neergang optreden. Zo’n 
neergang is soms het gevolg van een externe schok. 
In zo’n situatie kan de overheid ingrijpen en proberen de economie weer in goede banen te 
leiden. 
Aan de hand van onderstaand kortetermijnmodel kunnen de gevolgen van deze externe 
schok en het effect van overheidsbeleid worden geanalyseerd: 
 
C = c(Y – B) + Co C (Co) = (autonome) particuliere consumptie  
I = Io I (Io) = (autonome) particuliere investeringen 
O = Oo O (Oo) = (autonome) overheidsbestedingen 
B = bY B = belastingontvangsten  
E = Eo E (Eo) = (autonome) export lopende rekening   
M = mY M = import lopende rekening  
EV = C + I + O + E – M  EV = effectieve vraag 
Y = EV Y = nationaal inkomen 
  b = marginale belastingquote 
Alle bedragen luiden c = marginale consumptiequote 
in miljarden euro’s. m = marginale importquote 
 
In tabel 5 staan voor de exogene en endogene grootheden van het model de waarden in drie 
situaties: 

• de oorspronkelijke situatie, vóór de externe schok; 
• variant 1, de veranderde situatie na de schok zonder ingrijpen van de overheid; 
• variant 2, de veranderde situatie na de schok met ingrijpen van de overheid. 

 
 oorspronkelijk variant 1 variant 2 overige gegevens 
C 300 ...... ...... 
c 0,8 0,75 0,75 
Co 20 20 20 
b 0,3 0,3 0,3 
Io 35 30 33 
Oo 150 150 170 
Eo 220 200 200 
M 205 ...... ...... 
m 0,41 0,41 0,41 
Y 500 ...... ...... 

•De inkomensmultiplier van de 
autonome bestedingen bedraagt 
oorspronkelijk 1,18 (afgerond). 
•In variant 1 en variant 2 bedraagt 
deze multiplier 1,13 (afgerond). 
•In de oorspronkelijke situatie zijn 
de belastingontvangsten even hoog 
als de overheidsbestedingen. 
•In variant 1 en variant 2 is er 
sprake van een overheidstekort. 

 
2p 11  Geef een verklaring voor de lagere marginale consumptiequote én een verklaring voor de 

lagere autonome particuliere investeringen bij variant 1 in vergelijking met de 
oorspronkelijke situatie. 

2p 12  Geef een economische verklaring voor de lagere waarde van de inkomensmultiplier in 
variant 1 in vergelijking met de oorspronkelijke situatie. 

1p 13  Toon aan dat in variant 1 het evenwichtsinkomen 452 is. 
 
Over variant 2 zegt de minister van Financiën: “Ingrijpen door de overheid prima, maar dan 
wel met een zodanige verhoging van de overheidsbestedingen dat het overheidstekort niet 
groter wordt dan 20 miljard euro.” 

3p 14  Is de verhoging van de autonome overheidsbestedingen, zoals die uit tabel 5 is af te leiden 
voor variant 2, aanvaardbaar voor deze minister? Verklaar het antwoord met een 
berekening. 
 
In een commentaar op dit overzicht van drie situaties wordt gesteld dat het ingrijpen van de 
overheid op langere termijn ook remmend kan werken op verder herstel van de economie na 
de externe schok. 

2p 15  Geef voor deze stelling een argument. 
 
 

tabel 5 
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Vals plat 
In een land wordt een wijziging van het stelsel voor de inkomstenbelasting overwogen. Het 
onderzoeksbureau van één van de grote politieke partijen in dit land presenteert een 
voorstel onder de naam ‘Schijvenstelsel’. Van dit stelsel zijn in tabel 6 de hoofdlijnen 
weergegeven. Een aantal belastingdeskundigen komt met een ander voorstel: de 
zogenoemde ‘Vlaktaks’ (zie tabel 7). 
Beide stelsels beperken zich uitsluitend tot het inkomen uit arbeid. 
 
tabel 6: ‘Schijvenstelsel’ tabel 7: ‘Vlaktaks’ 

schijf van 
belastbaar 
inkomen 

belasting-
tarief 

belastingheffing 
over totaal van 
de schijven 

 

€ 0 t/m 15.000 32,5%  €   4.875   
€ 15.001 t/m 
€ 30.000 

37,5%  € 10.500   

€ 30.001 t/m 
€ 48.000 

42%  € 18.060   

vanaf € 48.001 52%     

•Er is één uniform tarief voor de 
belasting op inkomen uit arbeid: 
35% van het belastbaar inkomen. 

•Voor personen met een inkomen uit arbeid bestaat 
de mogelijkheid bepaalde kosten als aftrekpost op 
te voeren. 

 •Er zijn geen aftrekposten. 

•Alle belastingplichtigen hebben recht op één of 
meer heffingskortingen (= korting op de te betalen 
totale belastingheffing). 

 •Er zijn geen heffingskortingen. 

 
Op basis van nadere analyse voorspelt het onderzoeksbureau de mate waarin de 
aftrekposten van het ‘Schijvenstelsel’ gebruikt zullen worden door de verschillende 
inkomensgroepen in het land. Deze voorspelling is weergegeven in figuur 2. Alle 
ontvangers van bruto-inkomens zijn verdeeld in 10 even grote groepen, gerangschikt van 
laagste bruto-inkomens (deciel 1) naar hoogste bruto-inkomens (deciel 10).  
 

 

tabellen  
6 en 7 

figuur 2 
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De minister van Financiën vreest dat de belastinginkomsten bij de ‘Vlaktaks’ lager zullen 
zijn dan bij het ‘Schijvenstelsel’. 
De minister van Sociale Zaken wil graag een belastingstelsel dat de regering de 
mogelijkheid biedt om via de inkomstenbelasting nivellerende inkomenspolitiek te voeren.  
 

2p 16  Zal binnen het stelsel ‘Vlaktaks’ de marginale belastingdruk hoger zijn dan, gelijk zijn aan 
of lager zijn dan de gemiddelde belastingdruk? Verklaar het antwoord. 

3p 17  Geef, op basis van de gegevens in de tabellen 6 en 7 en in figuur 2, twee argumenten tegen 
de vrees van de minister van Financiën. 

2p 18  Zal de minister van Sociale Zaken kiezen voor het ‘Schijvenstelsel’ of voor de ‘Vlaktaks’? 
Verklaar het antwoord. 
 
Om te beoordelen hoe in het ‘Schijvenstelsel’ de hoogte van de belastingaanslag, vóór 
aftrek van de heffingskortingen, zich verhoudt tot de hoogte van het belastbaar inkomen kan 
de gemiddelde belastingdruk bepaald worden. In figuur 2 geldt dat voor deciel 4 het 
gemiddelde bruto-inkomen € 17.000 is, terwijl dat voor deciel 10 gemiddeld € 60.000 is. 

2p 19  Toon met een berekening aan dat deze gemiddelde belastingdruk in deze beide decielen 
vrijwel gelijk is. 
 
Een econoom, die de discussie rond de keuze voor een nieuw belastingstelsel volgt, geeft de 
voorkeur aan het stelsel ‘Vlaktaks’. Maar hij stelt wel voor om aan dat stelsel één algemene 
heffingskorting toe te voegen, in de vorm van een vast bedrag van € 2.000 voor elke 
belastingplichtige.  

2p 20  Heeft deze toevoeging van een algemene heffingskorting aan het stelsel ‘Vlaktaks’ een 
nivellerend, een denivellerend of géén effect op de secundaire inkomensverdeling?  
Verklaar het antwoord. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
 
In deze opgave staat de naam Euroland voor de groep EMU-landen die in 2002 de chartale 
euro heeft ingevoerd. 
 
De spin in het web 
De wisselkoers van de euro speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie en neemt in het 
economische systeem van Euroland een centrale plaats in. 
In figuur 3 wordt een model van de economie van Euroland getoond. Elke pijl geeft een 
positief of negatief verband weer tussen twee economische grootheden (ceteris paribus). 
 

 
Met behulp van figuur 3 kan verklaard worden dat inflatie in Euroland zowel kosteninflatie 
als bestedingsinflatie kan zijn. Om de doelstelling van prijsstabiliteit te realiseren gebruikt 
de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven. 
 

1p 21  Noem de exogene variabele in het model van figuur 3. 
2p 22  Is bij pijl 4 sprake van een positief of van een negatief verband? Verklaar het antwoord. 
2p 23  Beschrijf twee manieren waarop uit figuur 3 kosteninflatie af te leiden is. 

Noem in beide beschrijvingen het nummer van de gebruikte pijl. 
 

2p 24  Beschrijf op basis van figuur 3 hoe de ECB haar rentebeleid inzet om in tijden van 
hoogconjunctuur de prijsstabiliteit in Euroland te handhaven. 
Noem in de beschrijving de nummers van de gebruikte pijlen én vermeld of er sprake is van 
een positief of van een negatief verband. 
 
Een vakbondsleider in Euroland doet op basis van dit model de volgende uitspraak: 
“Een koersdaling van de euro ten opzichte van de dollar heeft als positief effect dat de 
werkloosheid in Euroland zal dalen.” 

3p 25  Leg uit hoe deze vakbondsleider zijn uitspraak kan onderbouwen met figuur 3. 
Noem in de uitleg de nummers van de gebruikte pijlen én vermeld of er sprake is van een 
positief of van een negatief verband. 
 

figuur 3 
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Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

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.  

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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Stoppen met roken!? 
In een land betalen rokers bij de aanschaf van tabaksproducten een flink bedrag aan 
indirecte belasting (tabaksbelasting)*. Dat vinden veel mensen terecht omdat de overheid 
als medefinancier van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid gevolgen van 
tabaksgebruik ondervindt. Niet alle lasten van tabaksgebruik zijn op deze manier in de prijs 
van tabaksproducten te verwerken. De overheid onderneemt dan ook regelmatig acties om 
de mensen aan te zetten minder te roken. Als die acties succes hebben, kan dat de overheid 
vanwege besparingen op gezondheidszorg en sociale zekerheid financieel voordeel 
opleveren. Daar kan financieel nadeel tegenover staan doordat minder roken kan leiden tot 
een daling van de opbrengst van zowel directe als indirecte belastingen. 
Overwogen wordt om een nieuwe actie te starten. Bij het besluit wat voor soort actie dat 
gaat worden, heeft de overheid de beschikking over de resultaten van twee onderzoeken. 

• Onderzoek 1 heeft aangetoond dat een anti-rookcampagne op televisie leidt tot een daling 
van de afzet van tabaksproducten met 4%. 

• Onderzoek 2 heeft uitgewezen dat een 10% hogere consumentenprijs van tabaksproducten 
leidt tot een 5% lagere afzet van tabaksproducten. 
 
* De tabaksbelasting in dit land wordt berekend door 50% te nemen van de consumentenprijs 
exclusief de 16% BTW die in de consumentenprijs begrepen is.  
 

1p 1  Citeer de zin waaruit blijkt dat er sprake is van negatieve externe effecten van roken. 
 
Een doosje sigaren heeft een consumentenprijs van € 5,40. 

2p 2  Bereken het bedrag aan tabaksbelasting van dit doosje sigaren. 
 
Bij een van de twee onderzoeken is er sprake van een daling van de totale 
consumentenuitgaven aan tabaksproducten en bij het andere van een stijging van de totale 
consumentenuitgaven aan tabaksproducten. 

2p 3  Bij welk onderzoek is er sprake van een daling en bij welk van een stijging? Geef een 
verklaring voor die daling respectievelijk stijging. 
 

2p 4  Bereken bij de gegeven belastingpercentages hoeveel procent de opbrengst van de 
tabaksbelasting volgens onderzoek 2 stijgt. 
 

2p 5  Leg uit dat de overheid door een anti-rookbeleid minder aan directe belastingen kan gaan 
ontvangen. 
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Begrotingspolitiek en EMU 
Een overheid kan door middel van de belastingtarieven en de overheidsuitgaven 
begrotingspolitiek voeren en zo de conjuncturele situatie in het land proberen te 
beïnvloeden. Veel politici zijn van mening dat zo’n begrotingspolitiek anticyclisch moet 
zijn, maar dat tegelijkertijd de overheidsuitgavenquote* moet dalen. Veel economen zien 
niets in deze vorm van anticyclische begrotingspolitiek bij een neergaande conjunctuur. Zij 
wijzen onder andere op het gevaar dat een dergelijk beleid een negatief effect kan hebben 
op de particuliere investeringen. 
 
* overheidsuitgaven in procenten van het nationaal product 
 

2p 6  Leg uit dat volgens de bedoelde politici bij een neergaande conjunctuur de belastingtarieven 
moeten worden verlaagd om hun doel, stimuleren conjunctuur én verlagen 
overheidsuitgavenquote, te bereiken. 

2p 7  Geef een verklaring voor het door de bedoelde economen gevreesde negatieve effect van 
deze verlaging van de belastingtarieven. 
 
De Economische en Monetaire Unie (EMU) beperkt de mogelijkheden om 
begrotingspolitiek te voeren: het financieringstekort mag namelijk niet groter zijn dan 3% 
van het nationaal product. Om aan deze voorwaarde te voldoen, wordt in een EMU-land 
vastgelegd dat de overheidsuitgaven (exclusief aflossing staatsschuld) jaarlijks mogen 
groeien met hetzelfde percentage als de trendmatige economische groei**. 
 
** de verwachte gemiddelde jaarlijkse groei van het nationaal product gedurende een bepaalde 
periode 
 
Over 2004 zijn van de overheid van dit EMU-land de volgende gegevens bekend: 

• nationaal product € 315,38 miljard 
• belastingontvangsten € 90,76 miljard; overige ontvangsten heeft de overheid niet 
• aflossing staatsschuld € 9,25 miljard 
• financieringstekort  2,4% van het nationaal product 

De trendmatige economische groei bedraagt 4%. In 2005 groeit het nationaal product naar 
verwachting met 2% tot € 321,69 miljard. De belastingontvangsten groeien in 2005 naar 
verwachting met 2,5% tot € 93,03 miljard. 

3p 8  Bereken voor 2004 de overheidsuitgavenquote (exclusief aflossing staatsschuld). 
2p 9  Zijn de belastingen in dit land proportioneel, progressief of degressief? Verklaar het 

antwoord. 
3p 10  Voldoet dit land in 2005 aan de EMU-voorwaarde met betrekking tot het financieringstekort 

bij de maximaal toegestane groei van de overheidsuitgaven? Verklaar het antwoord met 
behulp van een berekening. 
 
Opmerking 
Indien vraag 8 niet kon worden beantwoord, stel dan bij vraag 10 de overheidsuitgaven 
voor 2004 op € 98 miljard.  
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Groeistuipen in de VS 
In een bepaald jaar steeg de dollar flink in waarde ten opzichte van de euro. Deze stijging 
werd volgens analisten veroorzaakt door de sterke economische groei in de 
Verenigde Staten van Amerika (VS) in dat jaar. 
Die groei leidde bovendien tot oplopende inflatie in de VS hetgeen de centrale bank van de 
VS deed besluiten tot een anti-inflatiebeleid. De analisten waarschuwden voor de negatieve 
gevolgen van de sterke economische groei in de VS voor de lopende rekening van de VS. 
 
Figuur 1 brengt enkele gevolgen van economische groei in de VS in beeld. De pijlen 
kunnen een negatief verband aangeven maar ook een positief verband. EU staat voor 
Europese Unie. 
 

 
2p 11  Leg uit dat er bij pijl (1) sprake kan zijn van een negatief verband. 
2p 12  Leg uit dat er bij pijl (2) sprake kan zijn van een positief verband. 
2p 13  Leg uit hoe het anti-inflatiebeleid van de centrale bank van de VS kan leiden tot een hogere 

koers van de dollar ten opzichte van de euro. Gebruik figuur 1 en vermeld in het antwoord 
de nummers van de pijlen. 
 
De analisten baseren hun waarschuwing op een veronderstelling met betrekking tot de 
inflatie in de VS en in de EU. 

2p 14  Welke veronderstelling is dat? Verklaar het antwoord. 
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uit een krant: 
Kredietgroei in het eurogebied 
Financiële deskundigen constateren dat de kredietverlening door de banken in het 
eurogebied sterk toeneemt. Deze deskundigen houden daarom rekening met een aanpassing 
van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB). Een sterke geldgroei kan immers de 
inflatiedoelstelling van de ECB in gevaar brengen doordat een sterke geldgroei zowel tot 
bestedingsinflatie als tot loonkosteninflatie kan leiden. 
De financiële deskundigen hadden deze sterke groei van de kredietverlening reeds eerder 
voorspeld. De invoering van de euro leidt immers tot een toename van de concurrentie 
tussen de banken. Ook heeft de komst van de euro schaalvergroting in de handel en de 
industrie tot gevolg. Tegelijkertijd wordt een golf van fusies tussen banken en 
verzekeringsbedrijven verwacht. Dit laatste zal de financiële instellingen voldoende 
mogelijkheden bieden om ook bij een lagere rentemarge de winst op peil te houden. 
 

3p 15  Leg uit hoe een sterke geldgroei kan leiden tot loonkosteninflatie. 
1p 16  Citeer de zin waaruit blijkt dat er sprake is van branchevervaging in het bankwezen. 

 
De financiële deskundigen hadden de sterke groei van de kredietverlening reeds voorspeld. 
Aan de tekst kunnen daarvoor enkele argumenten worden ontleend. 

2p 17  Geef een van die argumenten. Verklaar het antwoord. 
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uit een economisch tijdschrift (november 2002): 
De Misery Index 
Veel kiezers vinden werkloosheid en inflatie de twee grootste economische kwalen. Bij de 
voorspelling van verkiezingsuitslagen kan daarom de zogenaamde Misery Index goede 
diensten bewijzen. De Misery Index is de som van het inflatiepercentage en het 
werkloosheidspercentage. De geschiedenis leert dat kiezers de regerende politieke partijen 
hierop afrekenen en veel minder op zaken als economische groei en een evenwichtige 
begroting.   
 

 
Nederland heeft sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw, vergeleken met 
andere Europese landen, een lage Misery Index. Algemeen wordt dat toegeschreven aan het 
succesvolle Nederlandse beleid in de jaren negentig dat gericht was op loonmatiging.  

2p 18  Leg uit dat een beleid gericht op loonmatiging de beide onderdelen van de Misery Index 
gunstig kan beïnvloeden. 
 
In 2001-2002 stelden sommige politici voor om in Europees verband via de bestedingen de 
werkgelegenheid te stimuleren. Een onderzoeksbureau verwachtte dat dit beleid in 2003 in 
Duitsland en Frankrijk tot een lagere Misery Index zou leiden en in Nederland tot een 
hogere (zie figuur 2). Volgens een econoom van het onderzoeksbureau hangt deze 
uiteenlopende ontwikkeling van de Misery Index samen met het feit dat Nederland in een 
andere uitgangssituatie verkeerde. 

2p 19  Geef een verklaring voor de opvatting van de econoom. 
 
Niet iedereen is zonder meer positief over een daling van de Misery Index, ook de 
samenstelling kan een rol spelen. Uit onderzoek in Frankrijk en Duitsland bleek dat 
ondernemers in deze landen aan inflatiebestrijding de voorkeur geven boven 
werkloosheidsbestrijding. 
 
Volgens het onderzoek zijn de ondernemers van opvatting dat inflatiebestrijding de beste 
remedie tegen werkloosheid is.  

2p 20  Geef een verklaring voor deze opvatting van de ondernemers.  
1p 21  In welk land, Duitsland of Frankrijk, zullen de ondernemers het voorgestelde 

bestedingsbeleid het meest positief beoordeeld hebben? Verklaar het antwoord met behulp 
van figuur 2. 
 
 
 

figuur 2 
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Investeren en werkgelegenheid 
In de landen van de Europese Unie (EU) ontwikkelen de investeringen en de 
werkgelegenheid zich nogal uiteenlopend. De verschillen tussen Nederland en de EU 
illustreren dat (tabel 1). De komende jaren wordt een aanhoudende groei van de bestedingen 
en de productie verwacht. Een politicus stelt voor dat de EU maatregelen neemt om die 
groei gepaard te laten gaan met een forse groei van de werkgelegenheid. Een adviseur 
oppert twee mogelijke maatregelen om dat te bereiken: een verlaging van de belasting op 
bedrijfswinst of een verlenging van de bedrijfstijd.  
 

 Nederland Europese Unie 
 gemiddelde % verandering over de afgelopen drie jaar 
nationaal product (volume) 2,2 1,5  
consumptie (volume) 2,3 1,6  
investeringen (volume) 1,3 −0,2  
werkgelegenheid (arbeidsjaren) 1,5 −0,5  
bevolking (personen) 0,9 0,2  

 
2p 22  Is volgens tabel 1 de arbeidsproductiviteit in Nederland meer of minder gestegen dan die in 

de EU? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.  
3p 23  Leg uit dat een stijging van de arbeidsproductiviteit zowel een positieve als een negatieve 

invloed op de werkgelegenheid kan hebben.  
 
De politicus is van mening dat verlenging van de bedrijfstijd tot meer werkgelegenheid leidt 
dan verlaging van de belasting op bedrijfswinst. 

2p 24  Geef voor deze mening een verklaring. Betrek in het antwoord beide maatregelen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

tabel 1 
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Zuinig met energie 
In een gemeente wordt de levering van energie verzorgd door een gemeentelijk 
energiebedrijf. In figuur 3 zijn de gegevens over kosten en opbrengsten van het 
gemeentelijke energiebedrijf in beeld gebracht.    
 

 
MO = marginale opbrengst 
GO = gemiddelde opbrengst 

GVK = gemiddelde variabele kosten 
GTK = gemiddelde totale kosten 
MK = marginale kosten 

 
De levering van energie kan voor dit energiebedrijf winstgevend zijn. 

3p 25  Bereken de totale winst die het energiebedrijf maximaal zou kunnen maken. 
 
De gemeentelijke overheid beschouwt energie echter als een noodzakelijk goed en daarom 
verplicht zij het energiebedrijf een zo laag mogelijke verkoopprijs vast te stellen onder 
voorwaarde van kostendekking. 

2p 26  Leg uit dat deze gemeentelijke overheid bij energie het profijtbeginsel toepast en niet het 
draagkrachtbeginsel. Betrek in het antwoord beide beginselen. 
 
De gemeentelijke overheid is van plan een campagne ‘wees zuinig met energie’ te houden. 
Naar verwachting daalt door deze campagne de vraag naar energie, onafhankelijk van de 
prijs, met 15 miljoen eenheden. De kosten van de campagne zijn voor rekening van de 
gemeente. Toch zal volgens de directie van het energiebedrijf als gevolg van de campagne 
de kostprijs van energie stijgen waardoor de verkoopprijs van energie − bij handhaving van 
de voorwaarde van kostendekking − zal moeten worden verhoogd.  

2p 27  Leg uit dat de kostprijs van energie door de campagne zal stijgen. 
2p 28  Met welk bedrag per eenheid moet de verkoopprijs van energie worden verhoogd? Verklaar 

het antwoord met behulp van figuur 3. 
 

figuur 3 
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Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 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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De horeca krijgt de rekening gepresenteerd 
In 2002 krijgt de horeca veel kritiek op haar prijsbeleid. Terwijl de consumentenprijsindex 
(CPI) dat jaar met 3,6% stijgt ten opzichte van 2001, gaat de prijsstijging in de horeca daar 
ver bovenuit. Voor een deel is dit terug te voeren op sterk gestegen arbeidskosten in de 
horeca. Ook is het een reactie op twee opeenvolgende jaren van afnemende 
winstgevendheid. Het publiek denkt dat de horeca de invoering van de euro aangrijpt om de 
prijzen fors te verhogen. 
 

consumentenprijsindex (CPI) in 2002 
 wegingsfactor prijsindex (2001 = 100) 
horeca 5,521 …. 
overige 94,479 103,4 

 
kengetallen van de horeca in Nederland 1999 2000 2001 2002 
procentuele mutatie t.o.v. het voorafgaande jaar     
consumentenprijs 3,8 3,5 5,4 …. 
toeleveringskosten 1,6 3,6 4,8 2,0 
afschrijvingen 1,4 3,3 3,7 3,0 

per arbeidsjaar 3,8 5,2 4,6 4,5 arbeidskosten 
per eenheid product 5,1 6,1 7,2 6,0 

niveau in procenten 
arbeidsinkomensquote horeca 69 70 71 68 

 
2p 1  Bereken de prijsindex 2002 voor de horeca, zoals die in tabel 1 moet staan. 
2p 2  Is de arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar in de horeca in de periode 1999-2002 gedaald, 

gestegen of gelijk gebleven? Verklaar het antwoord met behulp van tabel 2. 
 
Terwijl het volume van de totale consumptieve bestedingen in 2002 stijgt, daalt het volume 
van de bestedingen van consumenten in de horeca. Het bedrijfschap Horeca en Catering 
verklaart dat deze volumedaling wordt veroorzaakt door de teruglopende economische 
groei. Een econoom trekt  deze verklaring in twijfel en zegt: “De horeca krijgt gewoon de 
rekening gepresenteerd van haar eigen prijsbeleid.” 

2p 3  Leg uit hoe de verandering van de arbeidsinkomensquote horeca in 2002 kan wijzen op een 
verbetering van de winstgevendheid in de horeca.  

1p 4  Citeer het fragment uit de tekst, dat de econoom kan gebruiken als argument tegen de 
verklaring van het bedrijfschap.  
 
 
 

tabel 1 

tabel 2 
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Kiezen tussen twee werelden 
Landen die willen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) krijgen te 
maken met voorwaarden die aan de deelname verbonden zijn. Twee van deze voorwaarden 
zijn: 

• het overheidstekort mag niet groter zijn dan 3% van het nationaal inkomen; 
• er zal een vrije kapitaalmarkt moeten zijn die onbeperkt toegankelijk is voor buitenlandse 

marktpartijen. 
 
In één van de landen, die willen toetreden tot de EMU, dreigt een recessie. De overheid van 
dit land wil ingrijpen teneinde de terugval in economische groei te keren. Voor dit ingrijpen 
worden twee alternatieven bekeken. Beide alternatieven worden ook beoordeeld op 
mogelijke consequenties voor het voldoen aan de EMU-voorwaarden. 
Met behulp van onderstaand Keynesiaans model kunnen de gevolgen van dit 
overheidsingrijpen geanalyseerd worden. 
 
(1) C  =  0,8 (Y – B) + 20  C = particuliere consumptie 
(2) B  =  0,25 Y + 15  B = belastingontvangsten 
(3) I  =  −200 R + 100  I = particuliere investeringen 
(4) O  =  240  O = overheidsbestedingen 
(5) R  =  0,002 (O – B) + 0,06  R = rentestand op de kapitaalmarkt 
(6) EV  =  C + I + O  EV = effectieve vraag 
(7) W  =  EV  W = nationaal product 
(8) Y  =  W  

 

Y = nationaal inkomen 
 

• Met uitzondering van de rentestand luiden alle grootheden in miljarden geldeenheden. 
• In de uitgangssituatie bedraagt het nationaal inkomen 820. 

 
alternatief 1 
De overheid stimuleert de economie door de autonome belastingen te verlagen met 9.  
Het nationaal inkomen wordt dan 832. Door deze belastingmaatregel zullen de particuliere 
investeringen afnemen. Bovendien zal deze maatregel er toe leiden dat de EMU-norm ten 
aanzien van het overheidstekort (O – B) niet gehaald wordt. 
Om dit laatste bezwaar te vermijden is een ander alternatief bedacht. 
 
alternatief 2 
De overheid wil nu hetzelfde nationaal inkomen van 832 bereiken door een combinatie van: 

• een verlaging van de autonome belastingen met 6 en 
• een liberalisering van de kapitaalmarkt, die moet leiden tot een verlaging van de autonome 

kapitaalmarktrente. 
 

2p 5  Beschrijf hoe in dit model het uitvoeren van alternatief 1 leidt tot een daling van de 
particuliere investeringen.  

2p 6  Toon met een berekening aan dat de toetredingsvoorwaarde met betrekking tot het 
overheidstekort niet gehaald wordt indien alternatief 1 wordt uitgevoerd. 

3p 7  Bereken de nieuwe hoogte van de autonome kapitaalmarktrente die nodig is om alternatief 2 
te realiseren. 
 
Indien dit land voldoet aan de toetredingsvoorwaarde met betrekking tot de kapitaalmarkt, 
kan dit een reden zijn om het bovenstaande model aan te passen. 

2p 8  Zal de coëfficiënt 0,002 in vergelijking (5) groter of juist kleiner worden als dit land 
voldoet aan deze toetredingsvoorwaarde? Verklaar het antwoord. 
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Opties voor het onderwijs 
Onderwijs in Nederland wordt grotendeels betaald uit algemene middelen en 
onderwijsdiensten worden daarom gerekend tot de quasi-collectieve goederen. Daardoor 
verschilt in ons land de markt voor onderwijs in vele opzichten van de markten voor de 
meeste andere goederen en diensten.  
 
Beleidsontwikkelaars in de sector onderwijs denken na over de voor- en nadelen van 
privatisering van het onderwijs. Een studiecommissie heeft in dat kader een vergaand 
voorstel opgesteld voor privatisering van het gehele onderwijs na de leerplichtige leeftijd 
van 16 jaar. De hoofdlijnen van dit voorstel zijn: 

• Deze markt voor onderwijs wordt aan de aanbodzijde vrij toegankelijk. 
• De vragers naar onderwijs(diensten) betalen een bedrag per onderwijseenheid. Dit bedrag 

kan per opleiding verschillen en wordt bepaald door vraag en aanbod. 
• De salarissen voor onderwijsgevenden worden niet langer door de overheid geregeld, maar 

door de markt bepaald. 
 
De minister nodigt jongeren uit om hun mening te geven over bovenstaand voorstel. Je 
besluit een brief te schrijven aan het ministerie waarin je in een helder betoog uitlegt wat 
jouw mening is. 
Kies het standpunt dat je wilt verdedigen: vóór of tegen privatisering van het onderwijs in 
deze vorm. 

8p 9  Schrijf vervolgens een betoog waarin je dit standpunt onderbouwt. Vermeld éérst of je voor 
of tegen privatisering in deze vorm bent. 
In het betoog moeten de volgende vier aspecten aan bod komen: 
a de gevolgen voor de allocatie binnen het onderwijs 
b de gevolgen voor de allocatie in de Nederlandse economie als geheel 
c de externe effecten van onderwijs dat op deze manier is geprivatiseerd 
d de gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven 
Verwerk bij elk aspect minstens één van de drie hoofdlijnen uit het voorstel en zorg dat alle 
hoofdlijnen in het betoog opgenomen worden.  
 
Aanwijzingen: 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 160 woorden; een afwijking van 30 woorden is toegestaan. 
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Uitgesproken centraal bankieren 
De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert regelmatig statistische gegevens over de 
monetaire ontwikkelingen in het eurogebied (EMU). Daarbij hoort ook een wekelijks 
overzicht van de activa en passiva van de ECB plus de twaalf nationale centrale banken van 
de lidstaten van de EMU, verder kortweg ‘Eurosysteem’ genoemd. Aan dit overzicht is 
figuur 1 ontleend. 
 
 
 
 
 
 

Europese Centrale Bank 
selectie uit de weekstaat van het Eurosysteem 

(× miljoen euro’s) 
 

activa stand verschil met 
vorige week 

passiva stand verschil met 
vorige week 

goud- en 
deviezenreserve 

 
139.458 

 
−1.000 

bankbiljetten in omloop 295.202 +2.021 

krediet aan banken in 
eurogebied 

 
113.000 

 
+4.000 

kortlopende tegoeden van 
banken in eurogebied 

 
129.540 

 
+100 

overige vorderingen op 
banken in eurogebied 

 
235 

 
−52 

overige verplichtingen aan 
banken in eurogebied 

 
2.189 

 
+4 

 
De goud- en deviezenreserve die door een centrale bank beheerd wordt, kan onder andere 
gebruikt worden voor interventies op de valutamarkt.  

2p 10  Wat zal er met het bedrag van de goud- en deviezenreserve gebeuren als de ECB met 
interventies de koers van de euro in dollars wil verhogen? Verklaar het antwoord. 
 
In een toelichting van ECB bij het overzicht in figuur 1 staan de volgende uitspraken: 
uitspraak 1 
Deze verandering van de goud- en deviezenreserve is vooral een gevolg van wijzigingen in 
de kapitaalstromen tussen de Verenigde Staten (VS) en het eurogebied. 
uitspraak 2 
Door een verandering in de geldvraag van het publiek hebben de algemene banken te maken 
met een lagere liquiditeit. 
uitspraak 3 
De algemene banken in het eurogebied hebben maatregelen genomen om deze liquiditeit te 
verhogen. 

2p 11  Kan de verandering van de goud- en deviezenreserve in figuur 1 veroorzaakt zijn door een 
stijging of juist door een daling van het rentepeil in het eurogebied ten opzichte van de VS? 
Verklaar het antwoord. 

2p 12  Noem de post uit figuur 1 waarmee uitspraak 2 onderbouwd kan worden. Verklaar het 
antwoord.  

2p 13  Noem de post uit figuur 1 die uitspraak 3 ondersteunt. Leg met behulp van de verandering 
van de gekozen post uit dat er klaarblijkelijk sprake was van een te lage liquiditeit. 
 
 

figuur 1 

Pagina: 606Voor 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).



400035-2-30o 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Problemen en successen 
De ontwikkeling van de Nederlandse economie tussen 1995 en 2000 is een mengeling van 
problemen en successen. Een econoom analyseert een aantal ontwikkelingen in deze 
periode. Centraal staat voor hem het probleem dat er te veel inactieven zijn in de 
beroepsgeschikte bevolking. In de definitie van deze econoom vormen de werkloze 
beroepsbevolking plus de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering samen de 
groep inactieven. 
De econoom maakt in zijn analyse gebruik van enkele (bewerkte) gegevens van de 
arbeidsmarkt: 
 

 1995 2000 
beroepsgeschikte bevolking (× 1.000 personen) 10.470 10.727 
werkloze beroepsbevolking (× 1.000 personen) 533 270 
participatiegraad 1) 63 67 
p/a-ratio 2) 1,08 ….. 
% arbeidsongeschiktheid 3) 11,4 11,1 

 
1) beroepsbevolking in personen in % van de beroepsgeschikte bevolking 
2) personen/arbeidsjaren 
3) personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in % van de beroepsbevolking 
 
De econoom trekt voor de periode 1995-2000 de volgende drie conclusies: 
conclusie 1 
De werkloze beroepsbevolking is wel gedaald, maar dat komt vooral door de ontwikkeling 
van de p/a-ratio. 
conclusie 2 
Omdat de werkloosheid sterker is gedaald dan het aantal personen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is gestegen, is het totaal aantal inactieven afgenomen. 
conclusie 3 
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben bijgedragen aan een verlaging van de 
collectieve lastendruk. 
 

3p 14  Neem tabel 4 over en vul deze verder in met behulp van de gegevens uit tabel 3. Laat voor 
elk in te vullen gegeven in tabel 4 de berekening zien. 
 

 1995 2000 
beroepsbevolking (× 1.000 personen)   
actieven (× 1.000 personen) 6.063  
inactieven (× 1.000 personen)   

 
2p 15  Was de p/a-ratio in 2000 groter dan, gelijk aan of kleiner dan de p/a-ratio in 1995? Verklaar 

het antwoord op basis van conclusie 1 en zonder het maken van een berekening. 
2p 16  Is conclusie 2 van de econoom juist? Verklaar het antwoord met behulp van de tabellen 3 en 

4.  
2p 17  Geef op basis van tabel 3 twee argumenten voor conclusie 3. Verklaar hoe deze argumenten 

de conclusie ondersteunen. 
 
 
 

tabel 3 

tabel 4 
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Opgave 6 
 
 
Verdeel en verdien 
Het CBS publiceerde in 2000 een aantal gegevens over de Nederlandse economie. De 
gegevens hebben betrekking op de productie en het verbruik van goederen en diensten: 
 

gegevens over de Nederlandse economie in 1999  
(× miljard euro) 

invoer uitvoer  productie eigen 
verbruik (exclusief wederuitvoer) 

landbouw- en visserijproducten 20 17 7 10 
voedings- en genotmiddelen 42 27 10 25 
metaalproducten, machines en 
transportmiddelen 

51 64 44 31 

overige goederen en diensten 160 155 82 87 
totaal goederen en diensten 273 263 143 153 
    

invoer uitvoer 
totaal goederen en diensten, inclusief wederuitvoer 209 228 

 
• Het aandeel van de invoer in het eigen verbruik nam in 1999 opnieuw toe. 
• De groei van de wederuitvoer is al vele jaren groter dan de groei van de uitvoer van de in 

Nederland geproduceerde goederen. Wederuitvoer betreft geïmporteerde goederen die 
tijdelijk Nederlands eigendom worden maar bestemd zijn om weer uitgevoerd te worden. 

• Nederland voerde in 1999 voor 187 miljard euro aan goederen uit (inclusief wederuitvoer). 
 

2p 18  Bereken het procentuele aandeel van de diensten in de totale uitvoerwaarde inclusief 
wederuitvoer. 
 

2p 19  Bij welke, in tabel 5 genoemde, productcategorie was Nederland voor haar binnenlandse 
behoeftenvoorziening relatief het meest afhankelijk van de handel met het buitenland? 
Verklaar het antwoord met behulp van tabel 5. 
 

2p 20  Bereken de bijdrage van de wederuitvoer aan het nationaal inkomen in 1999. 
 
Een journalist stelde: “Die relatief sterke toename van de wederuitvoer is nadelig voor de 
economische ontwikkeling van Nederland.” 

2p 21  Geef een argument voor deze stelling. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

tabel 5 
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De prijs van lekker bruin 
Coco is fabrikant van tropenbestendige cosmeticaproducten. Coco brengt binnenkort een 
nieuwe huidcrème op de markt onder de naam Megasol. De directie beraadt zich over de 
verkoopprijs waartegen Megasol zal worden geïntroduceerd.  
De directieleden verschillen van mening over de hoogte van de gewenste introductieprijs: 

• directielid A stelt voor Megasol aan te bieden tegen de laagst mogelijke prijs waarbij nog 
net geen verlies wordt gemaakt; 

• directielid B is voorstander van een prijs waarbij de omzet maximaal is; 
• directielid C wil dat de gemiddelde winst minimaal 30% van de verkoopprijs is. 

 
In figuur 2 zijn de verwachte kosten en opbrengsten van Megasol in beeld gebracht.    
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2p 22  Tegen welke prijs wordt Megasol aangeboden als de keuze van directielid A wordt 
gevolgd? Verklaar het antwoord. 

2p 23  Zijn de doelstellingen van de directieleden B en C te verenigen? Verklaar het antwoord met 
behulp van een berekening. 
 
Uiteindelijk wordt besloten de introductieprijs zodanig vast te stellen dat de verwachte afzet 
70.000 bedraagt. Zodra de introductie geslaagd is, wil de directie de prijs hoger vaststellen 
conform het voorstel van directielid B. 

3p 24  Is er bij die prijsverhoging blijkbaar sprake van een prijselastische vraag of van een 
prijsinelastische vraag? Verklaar het antwoord op basis van figuur 2. 
 
 

figuur 2 

Einde 
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Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

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.  

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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Wat te doen met meevallers? 
Bij de presentatie van de begroting voor 2003 maakte een regering melding van een 
meevaller die nog niet in de begroting voor 2003 was verwerkt. In de politiek ontstond een 
discussie over de aanwending van deze meevaller. Sommigen wilden die gebruiken voor 
belastingverlaging, anderen voor extra overheidsbestedingen en weer anderen voor extra 
aflossing op de staatsschuld. In tabel 1 zijn deze beleidsvarianten en een aantal  gevolgen 
ervan samengevat. 
 

 begroting 
2003 

variant 
1 

variant 
2 

variant 
3 

overheidsbestedingen (€ miljard) 62,7 62,7 69,1 62,7 
belastingen (€ miljard) 103,2 98,1 104,2 103,2 
staatsschuld ultimo 2003 (€ miljard) 226,4 225,1 225,4 220,0 
staatsschuldquote ultimo 2003 
(% nationale inkomen) 

56,6 55,7 55,4 55,0 

variant 1: verlaging loonbelasting in 2003 met € 6,4 miljard 
variant 2: extra overheidsbestedingen in 2003 van € 6,4 miljard 
variant 3: extra aflossing staatsschuld ultimo 2003 van € 6,4 miljard 

 
De varianten 1 en 2 hebben invloed op het nationale inkomen in 2003. Bovendien kunnen 
deze varianten gevolgen hebben voor de inflatie. Variant 3 heeft in 2003 geen invloed op 
het nationale inkomen en kan de komende jaren meer ruimte bieden voor uitgaven aan 
nieuw beleid.  
 

2p 1  Leg uit dat bij variant 1 de kans op loonkosteninflatie kan afnemen. 
2p 2  Bereken bij variant 1 de omvang van het inverdieneffect bij de belastingen. 
2p 3  Leg uit dat bij variant 2 de kans op bestedingsinflatie groter is dan bij variant 1. 
2p 4  Leg uit dat variant 3 de komende jaren meer ruimte kan bieden voor uitgaven aan nieuw 

beleid. 
 
 
 

tabel 1 
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Behoud van koopkracht 
In 2003 is in een land 2,7% van de beroepsbevolking werkloos. Bij het vaststellen van de 
premies voor de werkloosheidsuitkeringen voor een bepaald jaar, wordt onder andere 
rekening gehouden met de verwachte macro-economische ontwikkeling in dat jaar. Voor 
2004 wordt uitgegaan van de macro-economische gegevens in tabel 2. 
 

macro-economische gegevens verandering ten opzichte van 2003 
bezettingsgraad +0,2% 
nationaal product (volume) +3,7% 
prijsniveau +1,9% 
beroepsbevolking (personen) +1,5% 
arbeidsproductiviteit (volume per persoon) +1,0% 
brutoloon per werknemer +2,6% 
nettoloon per werknemer +2,5% 
investeringen in vaste activa +5,2% 

 
Een econoom moet het ministerie van Sociale Zaken adviseren of in 2004 het 
premiepercentage voor de werkloosheidsuitkering moet worden verhoogd of verlaagd. Het 
ministerie wil dat de koopkrachtontwikkeling van mensen met een werkloosheidsuitkering 
gelijk is aan die van werknemers. De econoom gebruikt voor zijn advies uitsluitend de 
bovenstaande gegevens. Hij gaat ervan uit dat alle werklozen een werkloosheidsuitkering 
krijgen en dat de premie-ontvangsten in een jaar worden gebruikt voor de uitkeringen in dat 
jaar. 
 
De werkloosheid in 2004 is lager dan in 2003. 

2p 5  Met welke drie gegevens in tabel 2 kan dat worden berekend? 
 

2p 6  Bereken met hoeveel procent de koopkracht van mensen met een werkloosheidsuitkering in 
2004 volgens het uitgangspunt van het ministerie moet stijgen (in ten minste 2 decimalen).  
 

2p 7  Zal de econoom adviseren het premiepercentage voor de werkloosheidsuitkering te 
verhogen of te verlagen? Verklaar het antwoord. 
 
 
 

tabel 2 
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De ene inkomensverdeling is de andere niet 
De personele inkomensverdeling in een land houdt de gemoederen regelmatig bezig. De 
discussies daarover worden soms vertroebeld omdat niet duidelijk is over welke 
inkomensverdeling men het precies heeft. Zo kan bij de personele inkomensverdeling niet 
alleen onderscheid gemaakt worden tussen de primaire en de secundaire inkomensverdeling, 
maar ook tussen de inkomensverdeling over personen en over huishoudens. Het beeld dat 
men krijgt kan afhankelijk zijn van de verdeling die men op het oog heeft.  

De inkomensverdeling over huishoudens is getekend op basis van tabel 3. 
 

huishoudens naar 
inkomensklasse 

gemiddeld aantal 
verdieners per huishouden 

gemiddeld inkomen 
per verdiener 

1ste 20%-groep 1,8 23.700 
2de 20%-groep 1,6 40.050 
3de 20%-groep 1,6 53.300 
4de 20%-groep 1,5 71.100 
5de 20%-groep 1,4 91.400 

 
Iemand stelt dat uit figuur 1 de conclusie kan worden getrokken dat de personen uit de 
derde inkomensgroep in 2000 een hoger inkomen hebben dan in 1995. 

2p 8  Is die conclusie juist? Verklaar het antwoord. 
 
De lijn van de inkomensverdeling over huishoudens begint in coördinaat (0, 0) en eindigt in 
coördinaat (100, 100). 

3p 9  Bereken de vier overige coördinaten.   
 

1p 10  Is er bij de inkomensverdeling over huishoudens vergeleken met de inkomensverdeling over 
personen sprake van nivellering of van denivellering? Hoe blijkt dat uit figuur 1? 
 
Verder is gegeven dat de secundaire personele inkomensverdeling in dit land gelijkmatiger 
is dan de primaire personele inkomensverdeling. 

2p 11  Geef daarvoor een verklaring. Betrek in het antwoord zowel de door huishoudens betaalde 
inkomensoverdrachten als de door huishoudens ontvangen inkomensoverdrachten. 
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Legenda:

figuur 1 

tabel 3 
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Vrijgeven markt werkt averechts 
In een land is de prijs van een taxirit lange tijd door de overheid centraal vastgesteld. 
Vanwege een vergunningenstelsel was het moeilijk om als taxibedrijf tot die markt toe te 
treden. Voor een ‘gemiddelde taxirit’ betaalde de consument toen € 15.  
Een jaar geleden is de taximarkt in dat land volledig geliberaliseerd. De verwachting was 
dat daardoor de prijs van een taxirit zou dalen en taxivervoer voor meer mensen betaalbaar 
zou worden. 
De praktijk pakte anders uit. Uit onderzoek een jaar na de start van de liberalisering bleek 
dat: 

• de taximarkt na liberalisering de kenmerken van monopolistische concurrentie heeft; 
• dezelfde ‘gemiddelde taxirit’ van vóór de liberalisering na de liberalisering € 17,10 kostte; 
• de totale marktomzet was gestegen maar de omzet per taxi was gedaald; 
• de kostprijs van de ‘gemiddelde taxirit’ was gestegen; 
• de prijselasticiteit van de vraag naar taxiritten –0,1 bedroeg. 

 
2p 12  Leg uit op welke wijze de liberalisering van de taximarkt − gegeven de marktvorm − 

volgens de overheid had moeten leiden tot een daling van de prijs van een taxirit. 
3p 13  Bereken − uitgaande van de prijs van de ‘gemiddelde taxirit’ − de procentuele toename van 

de totale marktomzet na de liberalisering. 
1p 14  Onder welke voorwaarde kan de totale marktomzet toenemen en de omzet per taxi dalen? 
2p 15  Geef op basis van de verstrekte gegevens een verklaring voor de gestegen kostprijs van de 

‘gemiddelde taxirit’. 
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Rem op autogebruik 
In een land betalen automobilisten een vast bedrag per auto per jaar aan autobelasting. 
Daarnaast is in de brandstofprijs een bedrag aan accijns opgenomen. Met betrekking tot het 
autogebruik zijn over 2004 de gegevens in tabel 4 beschikbaar. 
 

gegevens autogebruik in 2004 
aantal auto’s  8 miljoen 
opbrengst autobelasting € 5,76 miljard 
opbrengst brandstofaccijns € 7,20 miljard 
brandstofverbruik per auto 1 liter op 12 kilometer 
aantal gereden kilometers per auto 18.000 
prijs autobrandstof per liter € 1,15 
Gemakshalve wordt aangenomen dat de hoeveelheid verbruikte 
brandstof overeenkomt met de hoeveelheid verkochte brandstof. 

 
Het land heeft te maken met fileproblemen. De overheid denkt deze te kunnen verminderen 
door afschaffing van de autobelasting en invoering van een heffing per gereden kilometer 
(kilometerheffing). Overwogen wordt om dit per 1 januari 2004 in te voeren. Het verwachte 
effect hiervan op het aantal gereden kilometers is in figuur 2 weergegeven. Als dit beleid 
wordt ingevoerd, heeft dat gevolgen voor de gegevens in tabel 4.  
 

De vereniging van automobilisten in dit land (Automobil) vindt een kilometerheffing 
ingewikkeld en duur en is voorstander van een verhoging van de accijns op brandstof. 
Automobil stelt dat een verhoging van de brandstofprijs met 40 eurocent per liter hetzelfde 
effect heeft op het aantal gereden kilometers als een kilometerheffing van 5 eurocent. 
Een econoom spreekt zijn twijfels uit: 

• het effect van de kilometerheffing wordt volgens hem ongedaan gemaakt door gebrek aan  
substitutiemogelijkheden; 

• het effect van de accijnsverhoging wordt volgens hem ongedaan gemaakt door innovaties in  
de auto-industrie.  
 

2p 16  Bereken voor 2004 bij ongewijzigd beleid het bedrag aan brandstofaccijns per liter 
brandstof. 

3p 17  Bereken het bedrag waarmee in 2004 de kosten per auto per jaar toenemen als de overheid 
per 1 januari van dat jaar een kilometerheffing van 6 eurocent zou invoeren bij gelijktijdige 
afschaffing van de autobelasting. 

2p 18  Bereken hoeveel volgens Automobil de prijselasticiteit van de vraag naar brandstof 
bedraagt. 

2p 19  Geef voor de beide twijfels van de econoom een verklaring. 

tabel 4 

figuur 2 
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Vrij baan voor vrijhandel 
Lange tijd heeft een land haar landbouw en industrie met invoerheffingen beschermd. Een 
belangrijk argument voor deze protectie was behoud van werkgelegenheid. Enige tijd 
geleden heeft de regering van dit land echter gekozen voor vrijhandel met andere landen en 
zijn de invoerheffingen op goederen uit landbouw en industrie geheel afgeschaft. De 
importprijs van deze producten is daardoor gedaald. Een onderzoeksbureau is een jaar na 
afschaffing van de invoerheffingen nagegaan welke macro-economische gevolgen zijn 
opgetreden (tabel 5). In het rapport van het onderzoeksbureau worden voor de landbouw en 
de industrie van dit land verder de volgende conclusies getrokken: 
1 Er bestaat een oorzakelijk negatief verband tussen invoerheffing en arbeidsproductiviteit. 
2 Hoe sterker de prijsverandering, hoe groter het effect op de binnenlandse allocatie. 
 

macro-economische gegevens vóór vrijhandel (1) en na een jaar vrijhandel (2) 
 landbouw industrie 
 (1) (2) (1) (2) 
aandeel werkgelegenheid (% van de totale werkgelegenheid) 12 9 25 24 
invoerheffing (% van de importprijs exclusief invoerheffing) 40 0 10 0 
consumentenprijs (index) 100 85 100 97 
arbeidsproductiviteit (index) 100 105 100 102 
productievolume (index) 100 90 100 100 
importvolume (index) 100 110 100 105 

 
2p 20  Beschrijf twee andere argumenten waarmee protectie veelal wordt verdedigd. 
1p 21  Bereken de procentuele daling van de importprijs van landbouwgoederen in dit land als 

gevolg van de afschaffing van de invoerheffing. 
2p 22  Geef een verklaring voor het feit dat de consumentenprijs van landbouwproducten in dit 

land minder daalt dan als gevolg van de afschaffing van de invoerheffing zou mogen 
worden verwacht. 

2p 23  Geef een verklaring voor conclusie 1. 
2p 24  Ondersteunen de gegevens van tabel 5 conclusie 2? Verklaar het antwoord. 

tabel 5 
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Economie in het nieuws 
Dagelijks worden er via de media economische nieuwsfeiten onder de aandacht van het 
publiek gebracht. Niet zelden leiden die feiten vanuit verschillende invalshoeken tot 
discussies over de vraag hoe die feiten dienen te worden geïnterpreteerd. Hieronder staan 
vier van zulke feiten die op één dag in dezelfde krant als kop boven een artikel staan. 
 

kop 1 
Recessiedreiging in Duitsland 

  

  kop 2 
FED verlaagt rente met 0,5 
procentpunt 
ECB verlaagt rente niet 

kop 3 
Inflatie in EU stijgt tot boven 
de grens van 2 procent 

  

  kop 4 
Euro zwak tegenover dollar 

  
FED: centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika (VS) 
ECB: Europese Centrale Bank 
EU: Europese Unie 
 
Een journalist stelt naar aanleiding van kop 1 dat de ECB niet ongelukkig zal zijn met die 
situatie gezien het doel van de ECB: prijsstabiliteit in de EU. 
Een beleggingsanalist schrijft naar aanleiding van kop 2 dat de komende tijd een 
ontwikkeling van de wisselkoers mag worden verwacht die de inflatie in de EU zal 
beperken. 
Een econoom waarschuwt naar aanleiding van kop 2 echter voor een toenemende inflatie in 
de EU. 
 

2p 25  Beschrijf de redenering van de journalist. Gebruik daarbij ten minste één andere kop. 
2p 26  Welke kop zal volgens de journalist voor de ECB aanleiding zijn de rente niet te verlagen? 

Verklaar het antwoord. 
2p 27  Beschrijf de redenering van de beleggingsanalist. 
2p 28  Beschrijf de redenering van de econoom. 
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Meer vrouwen aan de slag 
Een econome stelt dat bij de door haar verwachte aanhoudende economische groei, een 
toename van de participatiegraad noodzakelijk is om te voorkomen dat in de toekomst de 
internationale concurrentiepositie van Nederland verslechtert. De regering wil de 
arbeidsparticipatie daarom vergroten, onder andere door meer vrouwen aan het 
arbeidsproces te laten deelnemen. Men verwacht dat vooral een grotere toestroom van 
gehuwde vrouwen naar de arbeidsmarkt invloed zal hebben op het aantal personen per 
arbeidsjaar (de p/a-ratio). 
 

bevolking en arbeidsmarkt in Nederland in 2001 
totale bevolking (personen) 16.040.000 
beroepsgeschikte bevolking (personen) 1) 10.864.000 
beroepsbevolking (personen) 7.543.000 
werkgelegenheid (arbeidsjaren) 5.796.000 
p/a-ratio 1,26 
bruto-participatiegraad 2) 3) 69,4 
netto-participatiegraad 2) 4) ......... 
1) alle personen van 15 tot en met 64 jaar 
2) procenten van de beroepsgeschikte bevolking 
3) bruto-participatiegraad heeft betrekking op de beroepsbevolking 
4) netto-participatiegraad heeft betrekking op de werkgelegenheid 

 
1p 29  Waaruit bestaat het verschil tussen de bruto-participatie en de netto-participatie? 
2p 30  Bereken de netto-participatiegraad in 2001. 
2p 31  Zal de p/a-ratio in Nederland door een toenemende arbeidsparticipatie van gehuwde 

vrouwen stijgen of dalen? Verklaar het antwoord. 
2p 32  Geef een verklaring voor de stelling van de econome. 

 
Einde 

tabel 6 

Pagina: 618Voor 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).



300010  30  Begin 

 

Ec
on

om
ie

 1
,2

 (n
ie

uw
e 

st
ijl

) e
n 

ec
on

om
is

ch
e 

w
et

en
sc

ha
pp

en
 I 

en
 re

ch
t (

ou
de

 s
tij

l) 20 03
Tijdvak 1

Maandag 19 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 9 is een bijlage 
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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Belastingen en bestedingen 
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt onderzocht wat de effecten 
zijn van een wijziging in de tarieven van directe en indirecte belastingen op de vraag naar 
een bepaald goederenpakket. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de 
vraagvergelijkingen van twee huishoudens: een gemiddeld huishouden met een 
minimuminkomen (huishouden 1) en een gemiddeld huishouden met een modaal inkomen 
(huishouden 2). De gezamenlijke vraag van deze twee huishoudens staat in het onderzoek 
model voor de totale vraag naar dit goederenpakket. 
 
qv1 = -2,5p + 0,006y1 + 100 qv1 = gevraagde hoeveelheid door huishouden 1 
 y1 = besteedbaar inkomen van huishouden 1 
qv2 = -1,5p + 0,005y2 + 100 qv2 = gevraagde hoeveelheid door huishouden 2 
 y2 = besteedbaar inkomen van huishouden 2 
 p = prijs van het goederenpakket (inclusief indirecte  
  belastingen) 
In de uitgangssituatie geldt: p = € 30; y1 = € 12.500; y2 = € 25.000. 
 

2p 1  Laat met behulp van een berekening zien dat huishouden 2 aan het onderzochte 
goederenpakket relatief minder besteedt dan huishouden 1. 
 
Vervolgens worden door de regering twee belastingwijzigingen doorgevoerd. Ten eerste 
verlaagt men de tarieven van de inkomstenbelasting, waardoor voor alle inkomensgroepen 
het besteedbaar inkomen met 10% stijgt. Tegelijkertijd verandert de regering de tarieven 
van de indirecte belastingen, waardoor voor dit goederenpakket het totale tarief stijgt van 
6% naar 16,6%. Deze verhoging wordt volledig doorberekend in de prijs van het 
goederenpakket (p). 

2p 2  Leg uit hoe dit pakket van belastingwijzigingen het reëel besteedbaar inkomen van 
huishoudens deels verhoogt en deels verlaagt. 
 

2p 3  Toon met een berekening aan dat door de belastingwijzigingen de gevraagde hoeveelheid 
van huishouden 1 gelijk blijft. 
 

2p 4  Zal de gezamenlijke gevraagde hoeveelheid van huishouden 1 en 2 naar dit goederenpakket 
afnemen, gelijk blijven of toenemen als gevolg van de belastingwijzigingen? Verklaar het 
antwoord. 
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Minimumloon en werkloosheid 
Werkloosheid en het bestaan van een wettelijk minimumloon worden vaak met elkaar in 
verband gebracht. Terecht?  
Figuur 1 en tabel 1 verschaffen daarover enige informatie.  
 

In figuur 1 staat op de verticale as de werkloosheid onder mensen met een lage 
arbeidsproductiviteit in procenten van de totale groep arbeidskrachten met een lage 
arbeidsproductiviteit. Op de horizontale as staat de Kaitz-index: het minimumloon in 
procenten van het gemiddelde loon. 
 
 minimumloon 

(Nederland = 100) 
Kaitz-index: 

minimumloon in % van 
gemiddeld loon 

CAO 
algemeen 

verbindend? 
Nederland (Ned)                  100,0  56 ja 
België (Bel) 107,7  60 ja 
Frankrijk (Fr) 95,7  51 ja 
Spanje (Sp) 39,6  32 ja 
Portugal (Por) 26,9  45 ja 
Verenigd Koninkrijk (Vk) 75,2  40 nee 
Ierland (Ier) 73,9  55 nee 
Italië (Ita) 85,0  71 nee 
Oostenrijk (Oost) 88,0  62 ja 
Noorwegen (Noor) 122,0  64 nee 
Finland (Fin) 63,0  62 ja 
Denemarken (Dk) 148,1  54 nee 

 
2p 5  Bereken de hoogte van het gemiddelde loon in euro’s in Spanje als bekend is dat het 

minimumloon in Nederland € 12.781 bedraagt. 
 
Een onderzoeker doet op basis van figuur 1 en tabel 1 een tweetal uitspraken: 
uitspraak 1 
Een hoge Kaitz-index gaat samen met een relatief hoge werkloosheid onder arbeidskrachten 
met een lage arbeidsproductiviteit. 
uitspraak 2 
Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s kan, bij een gelijk minimumloon, leiden tot 
een relatief lage Kaitz-index. 
 

2p 6  Leg uit hoe een verhoging van het minimumloon kan leiden tot meer werkloosheid onder 
arbeidskrachten met een lage arbeidsproductiviteit. 

2p 7  Is uitspraak 1 juist, op basis van de verstrekte gegevens? Licht het antwoord toe. 
2p 8  Geef een verklaring voor het in uitspraak 2 gegeven verband. 

figuur 1 

tabel 1 
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Milieuvriendelijke productie: een duurzame keuze? 
Consumenten zijn zich steeds meer bewust van milieueffecten van producten die ze kopen. 
Daardoor worden de milieueffecten van het productieproces van een bedrijf steeds 
belangrijker. 
 
Een bedrijf produceert een bepaald consumptiegoed voor de Europese markt en streeft 
daarbij naar maximale totale winst. Het bedrijf staat voor de keuze om over te gaan van de 
huidige, milieuonvriendelijke manier van produceren naar een moderne, meer 
milieuvriendelijke manier. Met deze omschakeling zijn kosten gemoeid en ook de 
opbrengsten zullen veranderen. 
 
Een onderzoek heeft de gegevens opgeleverd die in de bijlage grafisch zijn verwerkt. 
Enkele toelichtingen bij de drie grafieken: 

• grafiek 1 In de huidige situatie legt het productieproces een groot beslag op het milieu. 
• grafiek 2 Tijdens de omschakeling veranderen zowel de constante kosten als de variabele 

kosten.  
• grafiek 3 Op lange termijn keren de constante kosten terug op het oude niveau en blijven de  

variabele kosten gelijk aan de situatie van grafiek 2.  
 
Het directielid dat dit onderzoek heeft ingesteld staat voor de taak de aandeelhouders te 
overtuigen van de wenselijkheid om als eerste bedrijf over te stappen op een meer 
milieuvriendelijke manier van produceren. Op de aandeelhoudersvergadering wil het 
directielid daartoe een betoog houden, waarbij de doelstelling van maximale totale winst 
voor het bedrijf het uitgangspunt blijft. 
 
Het betoog begint als volgt: 
“Geachte aandeelhouders, 
Ons bedrijf staat voor de ingrijpende beslissing het productieproces al dan niet 
milieuvriendelijker op te zetten.” 
 

7p 9  Schrijf het vervolg van het betoog.  
Daarin moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
 
Een eerste gedeelte dat betrekking heeft op de kosten en de opbrengsten met daarin: 
a een verklaring voor de verandering van de constante kosten;  
b een verklaring voor de verandering van de variabele kosten; 
c een verklaring voor de verandering  van de opbrengsten; 
d grafieken waarop de ontwikkeling van de winst met arceringen wordt aangegeven; 
e een conclusie ten aanzien van de ontwikkeling van de winst. 
 
Een tweede gedeelte waarin de aandeelhouders overtuigd moeten worden van de juistheid 
van de nieuwe bedrijfsstrategie. In dit slotgedeelte moeten twee van de onderstaande drie 
aspecten naar keuze als onderbouwing van het betoog gebruikt worden: 
1 mogelijk overheidsingrijpen; 
2 de positie van dit bedrijf op de afzetmarkt; 
3 het gedrag van concurrenten. 
 
Lever de bijlage met de drie grafieken in, voorzien van een arcering van de winst- of 
verliessituatie in elk van de drie grafieken. 
 
Aanwijzing 
Gebruik voor het vervolg van het betoog 150 woorden; een afwijking van 30 woorden is 
toegestaan. 
 

Pagina: 622Voor 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).



300010  30 5 Lees verder 

Opgave 4 
 
 
Groeiscenario 
De Nederlandse overheid maakt bij het uitzetten van economisch beleid veelvuldig gebruik 
van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). 
De gegevens in de tabellen 2 en 3 zijn gebaseerd op de publicatie ‘Economische 
Verkenning 2003-2006’ van het CPB. 
 

staat van middelen en bestedingen   (in miljarden euro’s) 
middelen 2002 2006 in 

prijzen 
van 2002 

2006 in 
prijzen 

van 2006 

bestedingen 2002 2006 in 
prijzen 

van 2002 

2006 in 
prijzen 

van 2006 
BBP,  
marktprijzen 

448 495 546 nationale  
bestedingen 

427 469 518 

invoer, goederen 
en diensten 

261 328 324 uitvoer, goederen 
en diensten 

282 354 352 

totaal  
middelen 

709 823 870 totaal 
bestedingen 

709 823 870 

 
gegevens met betrekking tot de betalingsbalans  (in miljarden euro’s) 
 2002 2006 in prijzen  

van 2006 
betaald aan buitenland 55 66 primaire inkomens 

   ontvangen uit buitenland 58 69 
betaald aan buitenland   9 11 inkomensoverdrachten 
ontvangen uit buitenland   6   7 

 
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat het CPB voor de jaren 2003 tot en met 2006 
uitgaat van een reële groei van het bruto binnenlands product (BBP) tegen marktprijzen van 
2,5% per jaar en een inflatie van 2,5% per jaar. 
 

2p 10  Laat met een berekening op basis van tabel 2 zien dat het CPB bij deze gegevens uitgaat 
van een inflatie van 2,5% per jaar. 

2p 11  Hoe blijkt uit deze gegevens dat het CPB voor deze periode géén geïmporteerde inflatie 
verwacht? 

2p 12  Bepaal het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2006, weergegeven in 
prijzen van 2006. 
 
Deze gegevens van het CPB ontlokten een criticus de volgende opmerking: 
“Wat zijn we toch een spaarzaam volkje. Opnieuw groeit ons nationaal spaarsaldo 
procentueel sterker dan ons BBP.” 

3p 13  Wordt de opmerking van deze criticus ten aanzien van de groei van het nationaal spaarsaldo 
door bovenstaande gegevens ondersteund? Licht het antwoord toe met behulp van een 
berekening. 

tabel 2 

tabel 3 
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Inflatiebestrijding veroorzaakt werkloosheid? 
Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is het handhaven van prijsstabiliteit in de 
Economische en Monetaire Unie (EMU) het hoofddoel van haar monetair beleid. 
Inflatiebestrijding via rentepolitiek door de ECB kan echter de werkloosheid in de 
afzonderlijke landen of regio’s vergroten. 
 
Met behulp van het volgende model van een Europees land kan dit probleem in kaart 
worden gebracht. 
 
(1) C = 0,75Y + 45 C = particuliere consumptie 
(2) Iv = –0,1Y – 3Rg + 90 Iv = voorraadinvesteringen 
(3) Iu = 0,2Y – 3Rk Iu = uitbreidingsinvesteringen 
(4) EV = C + Iv + Iu EV = effectieve vraag 
(5) W = EV W = nationaal product 
(6) Y = W Y = nationaal inkomen  

(7) Av = Y
70

 Av = arbeidsvraag in miljoenen arbeidsjaren 

  Aa = arbeidsaanbod in miljoenen arbeidsjaren 
(8) Aa = 11 Rg = geldmarktrente in % 
  Rk = kapitaalmarktrente in % 
 
Alle eenheden luiden in miljarden euro’s, tenzij anders aangegeven. 
In dit model is er sprake van bestedingsevenwicht bij Y = 735. 
In de uitgangssituatie bedraagt de rente op de geldmarkt 3,75% en op de kapitaalmarkt 
6,25%. 
 

2p 14  Geef een verklaring voor het negatieve verband tussen het nationaal inkomen en de 
voorraadinvesteringen. 
 
De oplossing van de evenwichtsvoorwaarde in dit model levert het volgende op: 
 
(9) Ye = –20Rg – 20Rk + 900 Ye = inkomensevenwicht 
 

2p 15  Toon aan dat in dit land het werkloosheidsprobleem zowel van conjuncturele als van 
structurele aard is. 

2p 16  Leg uit waarom in dit model een verhoging van de geldmarktrente niet leidt tot een 
vergroting van de structurele werkloosheid. 

2p 17  Op welke bestedingscategorie in dit model (C, Iv of Iu) heeft de inflatiebestrijding door de 
ECB direct invloed? Verklaar het antwoord. 
 
Naar aanleiding van speculaties over een mogelijke renteverhoging van de ECB schrijft een 
journalist in zijn commentaar: “Met elk procentpunt waarmee de centrale bankiers in 
Frankfurt de geldmarktrente verhogen, krijgen wij er in dit land méér dan een kwart miljoen 
werklozen bij!” 

2p 18  Wordt de bewering van de journalist door het model ondersteund? Licht het antwoord toe 
met behulp van een berekening. 
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Een kandidaat de maat genomen  
Er zijn verschillende landen die lid willen worden van de Economische en Monetaire Unie 
(EMU). Eén van deze landen is bezig met de overgang van een economie gebaseerd op het 
budgetmechanisme, naar een economie volgens de principes van de vrije markt. 
Om over enkele jaren te kunnen toetreden moet deze kandidaat-lidstaat aan diverse 
voorwaarden voldoen: 

• De inflatie mag niet meer dan 1,5 procentpunt hoger zijn dan een vastgestelde  
referentiewaarde. 

• Het overheidstekort mag niet boven een vastgestelde referentiewaarde komen. 
• De wisselkoers van de eigen valuta in euro’s moet stabiel zijn. 
• Er moet (uiteindelijk) sprake zijn van een vrije markt economie. 

 
Verder zijn de onderstaande gegevens bekend: 
 
 eenheid 2001 2002 2003 
EMU     

referentiewaarde inflatie 
 

prijsstijging in % ten 
opzichte van het 

voorafgaande jaar

3,0 3,1 3,3 

referentiewaarde 
overheidstekort  

 % van het bruto 
binnenlands product (BBP)

2,5 2,2 2,0 

 
kandidaat-lidstaat    

BBP  miljarden euro’s 91 102 111 
totale liquiditeitenmassa  miljarden euro’s 30,2 36 42 
import goederen en diensten  miljarden euro’s 22 29 37 

 waarvan uit EMU % 64 66 67 
export goederen en diensten  miljarden euro’s 18 25 33 

 waarvan naar EMU % 65 64 63 
inflatie prijsstijging in % ten 

opzichte van het 
voorafgaande jaar

4,0 4,6 … 

 
2p 19  Beschrijf een voordeel voor de huidige EMU-lidstaten van deelname van andere landen aan 

de EMU. 
3p 20  Toon met behulp van tabel 4 aan dat dit land mogelijk problemen zal hebben met de 

voorwaarde ten aanzien van de wisselkoers van de eigen valuta. 
 
Het risico bestaat dat dit land in 2003 niet kan voldoen aan de EMU voorwaarde met 
betrekking tot de inflatie.  
Verder geldt in het algemeen dat de overgang naar een vrije markt economie een probleem 
kan veroorzaken bij het realiseren van de toetredingsvoorwaarde met betrekking tot het 
overheidstekort. 

3p 21  Geef, op basis van de ontwikkeling van BBP en totale liquiditeitenmassa in tabel 4, een 
verklaring voor het mogelijke risico met betrekking tot de inflatie. 

2p 22  Leg uit dat de overgang van een economie op basis van het budgetmechanisme naar een 
vrije markt economie het moeilijker kan maken om te voldoen aan de voorwaarde ten 
aanzien van het overheidstekort. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

tabel 4 
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Vermogensmarkt op zijn kop? 
In een land brengt de centrale bank (CB) het chartale geld in omloop. Van de algemene 
banken in dit land is een gedeelte van de gezamenlijke balans vereenvoudigd weergegeven. 
 

 
activa 

balans algemene banken 
per 1-1-2002 (¥ miljard geldeenheden) 

 
passiva 

Kas  28 Rekening-couranttegoeden 126 
Tegoed bij de CB  12 Voorschotten van de CB  10 
Bankcertificaten CB (*)  70 Kortlopende termijndeposito’s 40 
Vreemde valuta 80 Kortlopende spaargelden 62 
Debiteuren 450 Langlopende spaargelden 104 

 
(*) = door de CB uitgeschreven schuldbewijzen met een korte looptijd 
 
Verder is gegeven: 

• De CB eist bij de algemene banken een minimaal liquiditeitspercentage van 25%. 
• De totale maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat voor 10% uit chartaal geld. 

 
2p 23  Hoe groot was in dit land op 1-1-2002 de totale waarde van het in omloop gebrachte 

chartale geld? 
2p 24  Bereken met welk bedrag de girale kredietverlening in dit land maximaal uitgebreid kan 

worden. 
 

In dit land is er sprake van een omgekeerde rentestructuur: de geldmarktrente ligt op een 
hoger niveau dan de kapitaalmarktrente. De CB vindt dit in het kader van haar monetair 
beleid niet wenselijk en probeert met behulp van openmarktpolitiek de geldmarktrente te 
verlagen. 

2p 25  Verklaar waarom normaal de kapitaalmarktrente op een hoger niveau ligt dan de 
geldmarktrente. 

2p 26  Leg uit hoe een omgekeerde rentestructuur kan leiden tot een stijging van de binnenlandse 
liquiditeitenmassa. 

2p 27  Noem een post op de bovenstaande balans die kan veranderen indien de CB via 
openmarktpolitiek probeert de geldmarktrente te verlagen. Verklaar het antwoord en 
vermeld daarbij of het bedrag van deze balanspost zal toenemen of afnemen. 
 

Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

13.30-16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

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 
 
 
Van protectie naar vrijhandel 
De overheid in een opkomend industrieland wil de economische ontwikkeling stimuleren. 
Daartoe is een aantal jaren geleden een auto-industrie opgezet. Een dergelijke industrie 
heeft namelijk grote uitstralingseffecten naar andere bedrijfstakken. Alhoewel de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) sterk voorstander is van vrijhandel, kreeg dit land toch 
toestemming enige jaren lang importheffingen op auto’s uit het buitenland te heffen. 
Andere vormen van protectie werden niet toegestaan omdat die in de ogen van de WTO niet 
marktconform* zijn. De WTO dringt er nu op aan ook de importheffingen af te schaffen. 
 
* Marktconform wil zeggen ‘via het marktmechanisme’.  
 

1p 1  Welk argument zal de WTO gebruiken om in dit geval protectie toe te staan? Verklaar het 
antwoord.  

1p 2  Leg uit waarom importheffingen gezien kunnen worden als een marktconforme vorm van 
protectie. 

2p 3  Beschrijf een manier van protectie die niet marktconform is. 
2p 4  Leg uit waarom economen in het algemeen verwachten dat vrijhandel tot een grotere 

productie leidt dan protectie. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Het mes in de belasting 
Met ingang van 2001 is in Nederland het stelsel van de inkomstenbelasting herzien. Enkele 
veranderingen zijn in tabel 1 schematisch en vereenvoudigd weergegeven. De 
stelselherziening had gevolgen voor onder andere de netto inkomens, de 
inkomensverdeling, de werkgelegenheid en het aanbod van arbeid.  
 

stelsel inkomstenbelasting tot 2001 
 
Een deel van het belastbaar inkomen is 
vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dit 
belastingvrij bedrag bedraagt € 4.000 per 
persoon. 
 
 
schijfbedragen belastingpercentage 
eerste € 20.000 30% 
volgende € 25.000 50% 
elke volgende € 60% 

  

stelsel inkomstenbelasting vanaf 2001 
 
Het belastingvrij bedrag is vervangen door 
een korting op de te betalen 
inkomstenbelasting (heffingskorting). De 
heffingskorting bedraagt € 2.500 per 
persoon. 
 
schijfbedragen belastingpercentage 
eerste € 25.000 30% 
volgende € 20.000 45% 
elke volgende € 55%  

 
Janssen had zowel in 2000 als in 2001 een belastbaar inkomen van € 52.000.  

3p 5  Bereken of de stelselherziening voor Janssen financieel voordelig is. 
 

2p 6  Heeft de vervanging van het belastingvrij bedrag door de heffingskorting een 
inkomensnivellerend of een inkomensdenivellerend effect? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7  Leg uit dat de verandering van de belastingpercentages kan leiden tot een vergroting van de 
werkgelegenheid. 
 

2p 8  Leg uit dat de stelselherziening kan leiden tot zowel een vergroting als een verkleining van 
het aanbod van arbeid.

tabel 1 
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Opgave 3 
 
 
Productief Nederland 
Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn Amerikanen de productiefste 
mensen ter wereld. 
De ILO heeft berekend dat Amerikanen in 2000 per persoon een toegevoegde waarde 
realiseerden van $ 49.905. In Nederland bedroeg volgens de ILO in 2000 de toegevoegde 
waarde per persoon ‘slechts’ $ 41.453, dat is 19,6% hoger dan in 1985. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat in Nederland in 2000 de 
toegevoegde waarde per arbeidsjaar $ 51.620 bedroeg, dat is 29,5% hoger dan in 1985. 
Dergelijke vergelijkingen zeggen echter weinig omdat Amerikanen gemiddeld genomen per 
jaar 345 uur meer werken dan Nederlanders. Kijken we naar de arbeidsproductiviteit per 
uur, dan is Nederland in 2000 wereldkampioen met een toegevoegde waarde van $ 32,20. 
Sommige economen stellen dat deze hoge arbeidsproductiviteit onder andere te verklaren 
valt uit het feit dat in Nederland relatief veel gebruik wordt gemaakt van 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
 

3p 9  Laat met een berekening zien dat de arbeidsproductiviteit per uur in Amerika in 2000 lager 
is dan in Nederland. 
 
Het aantal personen per arbeidsjaar (de p/a-ratio) bedroeg in 2000 in Nederland 1,25. In 
1985 was de p/a-ratio aanzienlijk lager. 

3p 10  Bereken de p/a-ratio in Nederland in 1985. 
2p 11  Welke conclusie met betrekking tot de gemiddelde lengte van de werkweek kan uit de 

ontwikkeling van de p/a-ratio worden getrokken? Verklaar het antwoord. 
 

2p 12  Geef voor de stelling van de economen een verklaring. 
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Opgave 4 
 
Wel of niet stimuleren? 

 
Tijdens een opgaande conjunctuur kan er sprake zijn van toenemende bedrijfsinvesteringen. 
Econoom A en econoom B verschillen van mening over het beleid dat de overheid in een 
dergelijke situatie zou moeten voeren. Zij maken bij het formuleren van hun opvattingen 
beiden gebruik van het pijlenschema in figuur 1.  
Econoom A stelt dat de overheid tijdens een opgaande conjunctuur de bedrijfsinvesteringen 
moet afremmen om zo de kans op overbesteding te verminderen. 
Econoom B stelt dat de overheid tijdens een opgaande conjunctuur de bedrijfsinvesteringen 
moet stimuleren omdat: 

• juist een toename van de investeringen de kans op overbesteding in de toekomst vermindert; 
• investeringen de kans op toekomstige loonstijgingen beperken. 

 
2p 13  Welke twee pijlen brengen tot uitdrukking dat een opgaande conjunctuur leidt tot 

toenemende bedrijfsinvesteringen? Verklaar het antwoord. 
2p 14  Is het uitgangspunt van de stelling van econoom A pijl 1 of pijl 8? Verklaar het antwoord. 
2p 15  Geef op basis van figuur 1 een verklaring voor het eerste argument van econoom B. 
2p 16  Doelt econoom B met zijn tweede argument op breedte-investeringen of op diepte-

investeringen? Verklaar het antwoord. 

kapitaalgoederenvoorraad

beroepsbevolking

investeringen bedrijven overheidsbestedingen

effectieve vraag

nationaal product

bezettingsgraad

productiecapaciteit

nationaal inkomen

consumptie gezinnen
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figuur 1 
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Opgave 5 
 
 
uit een krant (november 2001): 
FED en ECB op verschillend spoor 
De Amerikaanse centrale bank (FED) heeft in korte tijd de rente diverse keren verlaagd. De 
FED doet verwoede pogingen met haar rentebeleid een inzinking van de Amerikaanse 
economie te voorkomen. Ook in de Europese Unie (EU) is de groei van de economie sterk 
teruggevallen. De Europese Centrale Bank (ECB) is echter veel terughoudender geweest 
met renteverlagingen. Hieruit blijkt een verschil in doelstelling: de FED richt zich vooral op 
economische groei en de ECB op prijsstabiliteit. De rente-ontwikkeling heeft de koers van 
de euro ten opzichte van de dollar niet ongemoeid gelaten en langs die weg bijgedragen tot 
een beperking van de inflatie in de EU.   
 

2p 17  Leg uit hoe de FED met haar rentebeleid een inzinking van de Amerikaanse economie 
probeerde te voorkomen. 

2p 18  Was in 2001 de inflatie in de EU - gezien de opstelling van de ECB - aan de hoge of aan 
de lage kant? Verklaar het antwoord. 

2p 19  Geef op basis van figuur 2 een verklaring voor de in figuur 3 weergegeven 
koersontwikkeling van de euro in de eerste helft van 2001. 

2p 20  Leg uit hoe deze koersontwikkeling de inflatie in de EU kon beperken. 
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Opgave 6 
 
 
Handel via de veiling 
Asperges worden geoogst tussen half april en half juni. Het grootste deel van de oogst 
wordt via een veiling verhandeld. Verondersteld wordt dat op dit deel van de markt voor 
asperges sprake is van volledige mededinging. 
De collectieve vraag naar asperges op de veiling is: 
Qv = -100.000P + 750.000 
 Qv is de gevraagde hoeveelheid asperges in kilo’s per week. 
 P is de prijs van asperges in euro’s per kilo. 
Het aanbod van asperges op de veiling is onafhankelijk van de prijs. 
In de eerste week van mei worden er op deze veiling 400.000 kilo asperges aangeboden. In 
de tweede week van mei is het aanbod zo groot dat de prijs 30% lager ligt dan in de week 
daarvoor. Die prijs ligt echter nog boven de minimumprijs van € 2,10 per kilo die de veiling 
voor asperges hanteert. In de derde week van mei is het aanbod echter zo groot dat de 
veiling een deel van het aanbod moet vernietigen om de minimumprijs te kunnen realiseren. 
Zonder het vernietigen zou de prijs € 2,- per kilo zijn gaan bedragen. De kosten van het 
vernietigen worden buiten beschouwing gelaten. 
 

1p 21  Is een veiling een voorbeeld van een abstracte of van een concrete markt? Verklaar het 
antwoord. 
 

3p 22  Bereken de omzet op deze veiling in de tweede week van mei. 
2p 23  Levert het vernietigen van asperges in de derde week van mei de gezamenlijke aanbieders 

een hogere of een lagere totale omzet op? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
Een klein deel van de asperges wordt door de telers thuis rechtstreeks aan mensen verkocht. 
Op dat deel van de markt is er volgens sommigen geen volledige mededinging omdat er 
geen sprake is van homogeniteit en transparantie. 

1p 24  Leg uit waarom er op dit deel van de markt geen sprake van homogeniteit hoeft te zijn. 
1p 25  Leg uit waarom er op dit deel van de markt geen sprake van transparantie hoeft te zijn. 
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Opgave 7 
 
 
Stagflatie 
In 2001 groeide de Nederlandse economie aanzienlijk minder hard dan in 2000 en dreigde 
er zelfs een recessie. Desondanks steeg het prijsniveau in 2001 aanzienlijk sneller dan in 
2000. De inflatie in Nederland lag daarmee hoger dan in de overige landen van de 
Europese Unie. Deze combinatie van stagnerende economische groei en oplopende inflatie 
wordt door economen aangeduid met de term stagflatie. De stagflatie werd weerspiegeld in 
de ontwikkeling van het volume van de consumptieve bestedingen.           

2p 26  Leg uit dat er bij stagflatie doorgaans geen sprake zal zijn van bestedingsinflatie. 
2p 27  Leg uit dat oplopende inflatie oorzaak kan zijn van stagnerende groei in een open economie 

als de Nederlandse. 
2p 28  Bereken de gemiddelde prijsstijging in 2001 ten opzichte van 2000. 
2p 29  Beschrijf hoe uit figuur 4 blijkt dat het volume van de consumptieve bestedingen in 2001 

minder groeide dan in 2000. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 8 
 
 
Verfrissende belastingen 
In een land wordt de nodige alcoholhoudende drank genuttigd. In verband met de 
volksgezondheid wil de overheid dat gebruik terugdringen. Daartoe wordt de belasting op 
alcoholhoudende drank, die voorheen € 2,00 per liter bedroeg, fors verhoogd. Tegelijkertijd 
wordt de belasting op frisdrank aanzienlijk verlaagd. De effecten van beide 
belastingmaatregelen op de markt van alcoholhoudende drank zijn in figuur 5 weergegeven.     
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1p 30  Met welk bedrag per liter is de belasting op alcoholhoudende drank verhoogd? 
2p 31  Verklaar de verschuiving van de vraaglijn van alcoholhoudende drank. 
1p 32  Welke prijs voor alcoholhoudende drank komt er na de belastingmaatregelen tot stand? 
2p 33  Neemt de totale opbrengst van de belasting op alcoholhoudende drank toe of juist af? 

Verklaar het antwoord met een berekening. 
 

Einde 

figuur 5 
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Tijdvak 2

Woensdag 18 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 7 is een bijlage 
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 
 
 
Zorgen in Duitsland 
De groei van de Duitse productie bleef in 2000 achter bij de gemiddelde groei in de 
Economische en Monetaire Unie (EMU). De organisatie van Duitse banken (BdB) stelde:  
“Uitblijvende hervormingen op de Duitse arbeidsmarkt zijn de belangrijkste oorzaak van 
deze achterblijvende groei. Ook in andere landen van de EMU vonden er onvoldoende 
veranderingen op de arbeidsmarkt plaats, hetgeen één van de oorzaken is voor de dalende 
koers van de euro in dollars.” 
De BdB adviseerde de Duitse regering het aandeel van belastingen en premies in de 
loonkosten terug te brengen tot onder de 40%. Tabel 1 werd gebruikt om de beschreven 
situatie te illustreren. 
 

samenstelling van de loonkosten in de industrie in euro’s per uur 
 netto loon belastingen en premies totaal loonkosten 
Duitsland 13,87  11,31  25,18  
Frankrijk 8,95  8,32  17,27  
Italië 9,46  7,73  17,19  
Spanje 7,34  6,06  13,40  

 
2p 1  Leg uit hoe de hoogte van de loonkosten per uur in Duitsland de oorzaak kon zijn van een  

lagere productiegroei dan het EMU-gemiddelde. 
2p 2  Toon met behulp van tabel 1 aan dat deze relatief lage productiegroei in Duitsland niet kan 

zijn veroorzaakt door een relatief hoog aandeel van de belastingen en premies in het totaal 
van de loonkosten. 
 
In een reactie op de uitspraken van de BdB wezen de Duitse vakbonden erop dat de 
arbeidsproductiviteit in de industrie in Duitsland veel hoger was dan in de andere landen 
van de EMU. Zij zagen geen noodzaak tot hervormingen op de arbeidsmarkt. Bovendien 
stelden de bonden dat de dalende eurokoers ook voordelen bood voor bedrijven in de EMU. 

2p 3  Bereken hoeveel procent de arbeidsproductiviteit per uur in Duitsland hoger had moeten 
zijn dan in Frankrijk om tot een zelfde niveau van loonkosten per eenheid product in beide 
landen te leiden. 

4p 4  Leg uit dat een daling van de koers van de euro in dollars voor bedrijven in de EMU zowel 
voordelig als nadelig kan zijn als het gaat om hun internationale concurrentiepositie. 
 
 
 

tabel 1 
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Opgave 2 
 
 
Winst of verlies op het internet 
Netwinst is één van de internetaanbieders. Het bedrijf biedt zijn klanten voor een vast 
bedrag per minuut internetgebruik. De klant betaalt daarbij geen telefoonkosten, want die 
worden door Netwinst vergoed aan de telefoonmaatschappij Ringbel.  
Ringbel rekent een prijs van 30 geldeenheden voor een minuut telefoonverbinding en 
Netwinst stelt op basis daarvan een prijs vast per minuut internetgebruik. Eén minuut 
internetgebruik staat gelijk aan één minuut telefoonverbinding. Verder heeft Netwinst 
uitsluitend constante kosten. Het bedrijf streeft naar maximale totale winst.  
 
In figuur 1 is de vraag naar internetgebruik voor Netwinst weergegeven door de lijn AC. 
Tevens is met de lijn AQ4 de marginale opbrengst voor Netwinst weergegeven. 
 

Verder is gegeven dat de gemiddelde totale kostprijs voor Netwinst 35 geldeenheden 
bedraagt bij de afzet Q1. 
 

2p 5  Leg uit dat Netwinst zich alleen zal richten op het gedeelte AB van de prijs-afzetlijn. Maak 
in het antwoord gebruik van het begrip ‘gemiddelde variabele kosten’. 

2p 6  Leg uit dat Netwinst maximale totale winst behaalt bij de afzet Q1. 
2p 7  Arceer in de grafiek op de bijlage deze maximale totale winst. 

 
Een aantal leden van de directie van Netwinst denkt de winst nog te vergroten door 
voortaan te kiezen voor een systeem waarbij de klant een vast bedrag per jaar betaalt, 
ongeacht de hoeveelheid gebruik. Netwinst blijft aan Ringbel een vergoeding van 30 
geldeenheden betalen voor elke minuut telefoonverbinding van haar klanten. 
Een kritisch directielid stelt: “Een dergelijk systeem zou wel eens kunnen leiden tot een 
daling van de winst van ons bedrijf!”  

3p 8  Verklaar de stelling van dit directielid. 
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Opgave 3 
 
 
Extra aflossen of extra besteden? 
In tijden van een minder gunstige economische ontwikkeling is de overheid van een land 
vaak op de kapitaalmarkt aangewezen om tekorten in de overheidsinkomsten aan te vullen. 
Aanhoudende financieringstekorten hebben tot gevolg dat er een steeds grotere staatsschuld 
ontstaat. Bij een gunstige economische ontwikkeling heeft die overheid daarentegen te 
maken met meevallers bij de inkomsten.  
Veronderstel dat politici in deze laatste situatie voor de keuze staan: gaan we die meevallers 
gebruiken om een extra deel van de staatsschuld af te lossen of nemen we in de begroting 
extra uitgaven op? 
 
Voorstanders van extra aflossen op de staatsschuld baseren hun standpunt op de volgende 
aspecten: 
a het toekomstig overheidsbeleid;  
b de conjunctuurveranderingen; 
c de arbeidsmarkt. 
 
Voorstanders van extra overheidsuitgaven baseren hun standpunt op de volgende aspecten: 
d de internationale concurrentiepositie; 
e de relatieve omvang van de staatsschuld; 
f de arbeidsmarkt. 
 
Van dit land zijn de volgende vijf macro-economische kenmerken gegeven:  
1 De gemiddelde economische groei is nu 2,5% per jaar en zal naar verwachting de 
komende jaren afnemen. 
2 De inflatie bedraagt meer dan 2% en zal naar verwachting eerder toe- dan afnemen. 
3 De werkloosheid is minder dan 3% en in veel sectoren van de arbeidsmarkt is er  sprake 
van een tekort aan arbeidskrachten. 
4 Het aantal arbeidsongeschikten is groot en de arbeidsparticipatie van een deel van de 
beroepsgeschikte bevolking is laag. 
5 Door ‘vergrijzing’ zullen in de toekomst steeds meer ouderen een beroep gaan doen op 
uitkeringen die gefinancierd worden volgens het omslagstelsel. 
 
Het bestuur van een politieke partij vraagt jou om voor het aanstaande partijcongres een 
bijdrage te leveren aan het discussiestuk onder de titel: “De staatsschuld extra aflossen of 
extra overheidsuitgaven?” 
 

6p 9  Schrijf deze bijdrage. 
• Kies één van beide standpunten en schrijf een betoog waarin de bij dat standpunt vermelde 

drie aspecten worden uitgewerkt ter verdediging van dat standpunt. 
• In het betoog moet bij de uitwerking van ieder aspect in elk geval één van de vijf macro-

economische kenmerken verwerkt worden. 
 
Aanwijzingen 

• Vermeld in de eerste zin van het betoog voor welk standpunt is gekozen. 
• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het betoog 160 woorden; een afwijking van 30 woorden is toegestaan. 
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Opgave 4 
 
Economia Atlantika 
In haar economische politiek geeft de regering van Atlantika prioriteit aan twee 
doelstellingen: 

• het verhogen van het nationaal inkomen; 
• het wegwerken van het tekort op de overheidsbegroting. 

Het onderstaande korte termijn vraagmodel kan worden gebruikt om de economische 
situatie in Atlantika te analyseren. 
 
(1)  C = 0,8(Y1 - B1) + 0,2(Y2 – B2) + 30 C = gezinsconsumptie 
(2)  Y1 = 0,7Y Y1 = arbeidsinkomens 
(3)  Y = Y1 + Y2 Y2 = overige primaire inkomens 
(4)  B1 = b1Y1 Y = nationaal inkomen 
(5)  B2 = b2Y2 B1 = belastingontvangsten uit  
    arbeidsinkomens 
(6)  B = B1 + B2 B2 = belastingontvangsten uit overige  
    primaire inkomens 
(7)  O = 130 O = overheidsbestedingen 
(8)  R = 0,1(O - B) + 6 R = kapitaalmarktrente (in %) 
(9)  I = 0,45Y2 - 5R + 40 I = particuliere investeringen 
(10) EV = C + I + O EV = effectieve vraag 
(11) W = EV W = nationaal product 
(12) Y = W b1 = marginale belastingquote  
    arbeidsinkomens 
  b2 = marginale belastingquote overige  
    primaire inkomens 
 
Alle grootheden luiden in miljarden geldeenheden, tenzij anders is aangegeven. 
 
In het kader van deze economische politiek vinden economen in Atlantika de gemiddelde 
investeringsquote te laag. Medewerkers van het economisch planbureau komen desgevraagd 
met twee voorstellen die moeten leiden tot een verhoging van deze quote: 
voorstel 1 
De belastingtarieven op de overige primaire inkomens worden verhoogd en de 
belastingtarieven op de arbeidsinkomens blijven gelijk.  
voorstel 2 
De belastingtarieven op de arbeidsinkomens worden verhoogd en de belastingtarieven op de 
overige primaire inkomens blijven gelijk.  
 
Tabel 2 geeft voor een aantal grootheden en parameters de waarden in de verschillende 
situaties. 
 

 b1 b2 Y B C I I/Y R 
uitgangssituatie 0,30 0,35 380 120 194 56 0,15 7,0 
         
voorstel 1 0,30 0,45 393 135 197 66 0,17 5,5 
voorstel 2 0,40 0,35 353 136 162 61 0,17 5,4 

 
2p 10  Verklaar het negatieve verband tussen R en I in vergelijking (9). 
3p 11  Leg met behulp van de vergelijkingen en de uitkomsten (tabel 2) van het model uit waarom  

voorstel 1 leidt tot een stijging van het nationaal inkomen, terwijl bij voorstel 2 het 
nationaal inkomen juist zal dalen. 

2p 12  Leg uit waarom in voorstel 1 de particuliere investeringen méér toenemen dan in voorstel 2. 
 
Uitgaande van de twee genoemde doelstellingen van economische politiek geeft de regering 
van Atlantika de voorkeur aan voorstel 1 boven voorstel 2. 

2p 13  Beschrijf het argument van de regering voor deze voorkeur. 

tabel 2 
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Opgave 5 
 
 
Verschil moet er wezen? 
Een veelgehoorde opvatting omtrent beloningsverschillen van arbeid, ook wel 
loondifferentiatie genoemd, is dat ze een teken zijn van een goed functionerende 
arbeidsmarkt. Loondifferentiatie kan leiden tot lagere werkloosheid. 
In deze opgave wordt loondifferentiatie bekeken in de Verenigde Staten (VS), drie EU-
landen (EU1, EU2 en EU3) en een denkbeeldig land X. Door de ontvangers van brutolonen 
in tien gelijke groepen te verdelen ontstaan er loondecielen. De indeling is gebaseerd op de 
hoogte van het gemiddelde brutoloon, oplopend van laag naar hoog. De mate van 
loondifferentiatie wordt vaak gemeten door het gemiddelde brutoloon in het tiende 
loondeciel te delen door het gemiddelde brutoloon in het eerste loondeciel.   
 
In figuur 2 is voor de genoemde landen de samenhang weergegeven tussen 
loondifferentiatie en werkloosheid. Tabel 3 geeft nadere informatie met betrekking tot 
loondifferentiatie in deze landen. 
 

 
 
gemiddeld brutoloon in eerste en tiende loondeciel in vier landen 
(indexcijfers) 
 eerste loondeciel 

(VS = 100) 
tiende loondeciel 
(VS = 100) 

VS 100 100 
EU1 110   85 
EU2 140   75 
EU3 150   60 

 
In EU2 gelden de volgende loonverhoudingen: 
 

 

mediane brutoloon*  = 1,4
gemiddeld brutoloon eerste loondeciel

 

 
 gemiddeld brutoloon tiende loondeciel = 1,72

mediane brutoloon*
 

 
* Het mediane brutoloon is het loon op de grens van de 5 laagste en de 5 hoogste 
loondecielen. 
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2p 14  Leg uit hoe loondifferentiatie kan leiden tot vermindering van kwalitatieve 
structuurwerkloosheid. 
 
Een econoom beweert: “Alleen al op basis van tabel 3 kan ik concluderen dat van deze vier 
landen de mate van loondifferentiatie het grootst is in de VS.” 

2p 15  Is de bewering van de econoom juist? Verklaar het antwoord met behulp van tabel 3. 
2p 16  Is er in land X sprake van loondifferentiatie? Verklaar je antwoord. 
2p 17  Laat met een berekening zien hoe de loonverhouding tiende/eerste loondeciel voor EU2 is 

bepaald.  
 
Voor één land in figuur 2 blijkt dat de veelgehoorde opvatting omtrent het verband tussen 
loondifferentiatie en werkloosheid niet opgaat. Dit hangt samen met het niveau van de 
loonkosten in dat land. 

2p 18  Noem dat land en leg uit hoe de relatieve hoogte van de loonkosten een verklaring kan zijn 
voor het niet opgaan van het genoemde verband. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
Groothandel in wereldvaluta 
Koersveranderingen van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar worden vooral 
veroorzaakt door kapitaalstromen tussen de landen van de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) en de Verenigde Staten (VS). De invloed van de onderlinge handel in goederen en 
diensten tussen beide economische grootmachten op deze koers wordt in deze opgave buiten 
beschouwing gelaten. 
In het onderstaande model van een deel van de valutamarkt worden vraag en aanbod van 
euro’s beschreven. 
 
Qv = -50P + 86 Qv = gevraagde hoeveelheid euro’s in miljarden  
Qa = 25P + 17 Qa = aangeboden hoeveelheid euro’s in miljarden  
Qv = Qa P = koers van de euro in dollars ($) 
 

3p 19  Bereken voor welk bedrag in dollars er euro’s worden verhandeld op deze markt. 
 
Stel dat vanwege sterk dalende aandelenkoersen op Wallstreet grote concerns uit de EMU-
landen besluiten tot overname van een aantal Amerikaanse bedrijven. Hierdoor ontstaat een 
kapitaalstroom met een totale waarde van 3 miljard euro. 

2p 20  Bereken met hoeveel procent hierdoor de koers van de euro in dollars zal veranderen. 
2p 21  Was bij een minder elastische vraag naar euro’s de koersverandering, zoals deze optreedt 

als gevolg van de genoemde kapitaalstroom, groter of kleiner geweest? Licht het antwoord 
toe. 
 
De toetreding van China tot de wereldhandelsorganisatie WTO zal waarschijnlijk leiden tot 
een toename van de buitenlandse investeringen van de VS in China. De totale buitenlandse 
investeringen van de VS zullen echter, naar verwachting, gelijkblijven. 

2p 22  Leg uit op welke manier hierdoor de koers van de euro in dollars zou kunnen dalen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
In deze opgave wordt met ‘minimumloon’ het ‘wettelijk bruto minimumloon’ bedoeld. 
 
Plussen en minnen 
In de jaren negentig van de vorige eeuw was er sprake van een forse groei van de 
werkgelegenheid in Nederland. Volgens economen had die groei nog groter kunnen zijn als 
het minimumloon lager was geweest.  
 
In figuur 3 is een aantal mogelijke verbanden tussen het minimumloon en de 
werkgelegenheid in beeld gebracht. De pijlen geven een oorzakelijk verband weer. Een + 
wijst op een positief verband en een – op een negatief verband. Bij pijl 1, 4, 5 en 6 is de + 
of – weggelaten en door ... vervangen. 
Een verlaging van het minimumloon heeft volgens pijl 1 een direct effect op de 
werkgelegenheid. Of dat effect positief (+) of negatief (–) is hangt onder andere af van de 
vraag of men dat verband vanuit de klassieke of vanuit de keynesiaanse opvatting 
beschouwt. 
Economische adviseurs van een grote politieke partij zagen een verband tussen 
minimumloon en werkgelegenheid via de sociale zekerheid. 

2p 23  Beschrijf het verband dat met de pijlen 2 en 3 is uitgedrukt. Geef daarbij aan waarom er bij 
de deze pijlen een + dan wel een – staat. 

3p 24  Beschrijf de redenering van de economische adviseurs en vermeld daarbij welke tekens 
(+ of –) er moeten staan bij de pijlen 4, 5 en 6. 

2p 25  Zou er, vanuit de keynesiaanse opvatting beschouwd, bij pijl 1 een + of een – worden 
geplaatst? Verklaar het antwoord. 
 

minimumloon

kapitaal/arbeid
verhouding

loonkosten

sociale premies

sociale
uitkeringen

werkgelegenheid

1 ...

4 ...

5 ...
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figuur 3 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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 62 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Opgave 1 
 
 
Huizenprijs in Nederland torenhoog 
Tussen 1997 en 2000 zijn de prijzen van 
koopwoningen en de inflatie gestegen 
(figuur 1). Twee belangrijke oorzaken van de 
gestegen huizenprijzen zijn de daling van de 
rente en het groeiend aantal tweeverdieners. 
Zo is in 2000 de rente gedaald van 5,25% tot 
4,5%. 
Een econoom die de woningmarkt heeft 
onderzocht komt tot de volgende conclusies: 
conclusie 1 
De kruiselingse elasticiteit van de vraag naar 
koopwoningen ten opzichte van de rente is 
-0,80.  
conclusie 2 
Onder invloed van het groeiend aantal 
tweeverdieners is de collectieve vraaglijn van 
koopwoningen verschoven (figuur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 1  Bereken de procentuele stijging van de reële prijs van een koopwoning in 2000 ten opzichte van 
1998. 
 

2p 2  Bereken met hoeveel procent de vraag naar koopwoningen in 2000 is toegenomen als 
gevolg van de rentedaling. 
 

2p 3  Verklaar het in conclusie 2 gegeven verband. 
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Opgave 2 
 
 
Euro glijdt weg 
De Europese Centrale Bank (ECB) moet zorgen voor prijsstabiliteit binnen het eurogebied. 
Volgens de ECB is daarvan sprake als de inflatie in het eurogebied beperkt blijft tot 2% op 
jaarbasis. Het instrument waarmee de ECB dat doel probeert te bereiken is rentepolitiek. 
Wisselkoersstabilisatie is geen officiële doelstelling van de ECB. Toch kan de ECB 
besluiten - met name als van de koersontwikkeling van de euro serieuze inflatiedreiging 
uitgaat - de eurokoers te beïnvloeden. De ECB gaat ervan uit dat elk procent koersdaling 
van de euro ten opzichte van de dollar leidt tot 0,2 procentpunt inflatie in het eurogebied. 
Ter beïnvloeding van de eurokoers kan de ECB eveneens rentepolitiek gebruiken. 
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2p 4  Leg uit hoe in het eurogebied inflatie kan ontstaan door een dalende koers van de euro. 
 

2p 5  Zou de ECB in 1999 de rente hebben moeten verhogen of verlagen om de koersdaling van 
de euro te beperken? Verklaar het antwoord. 
 

2p 6  Bracht de koersdaling van de euro in 1999 het realiseren van de inflatiedoelstelling in 
gevaar? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 
De ECB heeft in 1999 geen rentemaatregel genomen ter ondersteuning van de koers van de 
euro. Volgens sommige economen hield dat verband met de verwachte toename van de 
werkloosheid in het eurogebied.  

2p 7  Geef voor de opvatting van deze economen een verklaring. 
 

figuur 3 
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Opgave 3 
 
 
Armoedeval 
Als een laaggeschoolde uitkeringsgerechtigde werk aanvaardt, stijgt diens bruto-inkomen. Maar 
omdat daardoor het recht op inkomensondersteunende tegemoetkomingen voor een deel verloren 
gaat, is de stijging van het beschikbaar inkomen uiteindelijk zeer beperkt. Dat noemt men de 
armoedeval. 
 

 
Een laaggeschoolde uitkeringsgerechtigde heeft gemiddeld een bruto-uitkering van 77,5% 
van het bruto wettelijk minimumloon (WML). Dat WML bedraagt € 1.110,80 per maand. 
Stel dat werkaanvaarding geschiedt tegen een brutoloon dat gemiddeld 30% boven het 
WML ligt. De regering wil dat 35.000 laaggeschoolde uitkeringsgerechtigden betaald werk 
aanvaarden. Om dat te bereiken moet de armoedeval kleiner worden. Daartoe worden twee 
maatregelen overwogen: 

• een verhoging van de arbeidskorting (= een belastingkorting voor mensen met inkomen uit 
arbeid); 

• een verlaging van de huursubsidie voor alle mensen die voor huursubsidie in aanmerking 
komen. 
 

2p 8  Bereken met welk bedrag het beschikbaar inkomen van een laaggeschoolde 
uitkeringsgerechtigde gemiddeld per maand toeneemt bij het aanvaarden van werk. 
 

2p 9  Bereken met welk bedrag de arbeidskorting op jaarbasis verhoogd zou moeten worden om 
het streefaantal van 35.000 te bereiken. 
 

2p 10  Leg uit hoe de verlaging van de huursubsidie de armoedeval kan verkleinen. 
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Grensloze arbeidsmarkt 
In 1995 hadden in land A 6 miljoen mensen een baan en waren 460.000 mensen werkloos. 
In 2000 was de werkloosheid afgenomen tot 290.000. In 1995 was 4% van de 
beroepsbevolking in land B werkloos. Land A en land B zijn buurlanden met een onderlinge 
vaste wisselkoers. Beide landen hebben onderling vrij verkeer van goederen en kapitaal. De 
regeringen van beide landen overwegen om ook vrij verkeer van arbeid toe te staan. 
Sommige politici stellen dat er in dat geval een omvangrijke migratie van arbeid1) zal 
ontstaan van land A naar land B. Als argument daarvoor wijzen ze op het feit dat in land 
B de reële lonen sneller zijn gestegen dan in land A. 
 
1) Migratie van arbeid is in dit verband wonen in het ene land en werken in het andere land 

(grensarbeid). 
 

kerngegevens 2000 ten opzichte van 1995 (index: 1995 = 100) 
 Land A Land B 
werkgelegenheid (arbeidsjaren) 100,0 102,4 
werkgelegenheid (personen) 102,0 103,3 
arbeidsaanbod (personen) .....2) 103,4 
productievolume (nationaal product) 104,2 103,6 
loonsom per werknemer 119,0 112,0 
inflatie 115,0 105,0 

 

2) Dit gegeven is niet ingevuld. 
 

2p 11  In welk van beide landen is de arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar in 2000 vergeleken met 
1995 het meest gestegen? Licht het antwoord toe. 
 

2p 12  Is in land B de gemiddelde arbeidstijd per persoon in 2000 vergeleken met 1995 
toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe. 
 

2p 13  Bereken het ontbrekende indexcijfer in tabel 1 (in ten minste één decimaal). 
 

2p 14  Leg uit waarom het argument van de politici geen onderbouwing van hun stelling is. 
 
 

tabel1 

Pagina: 650Voor 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).



200018  30 6 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
ICT-bedrijven in het rood 
BitCom, een ICT-bedrijf, levert software aan het midden- en kleinbedrijf. In 2000 nam 
BitCom van de totale afzet op deze markt 16% voor haar rekening. Begin 2001 verlaagde 
BitCom de prijs van haar producten met 15%. Terwijl de totale marktafzet in de branche in 
2001 met 12% groeide, nam het marktaandeel van Bitcom toe tot 20%. In 2001 waren de 
totale kosten van BitCom 17,5% hoger dan in 2000. Zowel in 2000 als in 2001 maakte 
BitCom verlies. Bij de presentatie van het jaarverslag kwam de directie van BitCom daarom 
met de volgende plannen voor 2002: 

• om de klantenbinding te vergroten worden naast software ook servicecontracten aangeboden; 
• naast software gaat het bedrijf zich toeleggen op bedrijfsadvisering en scholing. 

 
2p 15  Bereken met hoeveel procent de afzet van BitCom in 2001 gestegen is vergeleken met 2000. 

 
2p 16  Toon met een berekening aan of het verlies van BitCom in 2001 groter of kleiner is dan in 2000. 

 
2p 17  Wordt de afzet van Bitcom door een grotere klantenbinding meer of juist minder prijselastisch? 

Verklaar het antwoord. 
 

2p 18  Is er bij de voorgenomen bedrijfsadvisering en scholing sprake van integratie, differentiatie, 
parallellisatie of specialisatie? Licht het antwoord toe. 
 
 
Opgave 6 
 
 
Ruilvoet grondstoffen en industrieproducten 
In 1999 zijn de dollarprijzen van grondstoffen op de wereldmarkt sterk gedaald. Dat is 
vooral veroorzaakt door de oplopende rente die het in voorraad hebben van grondstoffen 
duurder maakte. In 2000 hebben de grondstofprijzen een opgaande lijn ingezet hetgeen in 
2000 en 2001 een bijdrage leverde aan een stijging van de ruilvoet van de niet-
industrielanden. Niet-industrielanden exporteren grondstoffen terwijl hun import uit 
industrieproducten bestaat. Een econoom stelt dat deze ruilvoetontwikkeling nadelig is voor 
de volume-ontwikkeling op de lopende rekening van de betalingsbalans van de niet-
industrielanden. 
 
 

indexcijfers (1998 = 100) 1999 2000 2001 
dollarprijzen industrieproducten op de wereldmarkt 96,7 93,5 95,4 
dollarprijzen grondstoffen op de wereldmarkt 91,3 96,5 101,6 
uitvoervolume lopende rekening niet-industrielanden 107,8 121,0 130,8 
invoervolume lopende rekening niet-industrielanden 104,0 119,6 132,0 

 
2p 19  Leg uit hoe het duurder worden van het in voorraad hebben van grondstoffen kan leiden tot 

een daling van grondstofprijzen. 
 

2p 20  Bereken met hoeveel procent de ruilvoet van de niet-industrielanden in 2001 is gestegen ten 
opzichte van 2000. 
 

2p 21  Leg uit dat de stijging van de ruilvoet van een land een positief effect kan hebben op de 
welvaart van dat land. 
 

2p 22  Ondersteunt tabel 2 de stelling van de econoom voor het jaar 2001? Licht het antwoord toe. 

tabel 2 
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uit een krant: 
Zorgen over loonstijging 
In 2001 stijgen de CAO-lonen met 3,5%. Dat is meer dan de 3% waar het kabinet vanuit was 
gegaan. In 2001 is het netto-inkomen van een modale werknemer 5% hoger dan in 2000 hetgeen bij 
een inflatie van 2,5% een stijging van de koopkracht betekent. Behalve door de verhoging van de 
CAO-lonen komt dit ook door de verlaging van de inkomstenbelasting. Voor het modaal inkomen1) 
komt de gemiddelde belastingquote2) in 2001 lager uit dan de 40% van 2000. Voor de minister van 
financiën levert de loonontwikkeling een strop op van  0,5 miljard. De werkgevers waarschuwen 
dat door de loonontwikkeling de exportpositie in gevaar komt. 
 
1) In 2000 bedroeg het modaal inkomen bruto € 30.000. 
2) Belasting bestaat hier uit inkomstenbelasting plus sociale premies. 
 

1p 23  Hoeveel procent bedraagt in 2001 de initiële loonstijging? 
 

2p 24  Leg uit dat de meer dan verwachte stijging van de CAO-lonen de minister van financiën 
zowel voordeel als nadeel zou kunnen opleveren. 
 

2p 25  Geef een verklaring voor de waarschuwing van de werkgevers met betrekking tot de 
exportpositie. 
 

3p 26  Bereken de gemiddelde belastingquote in 2001 voor het modaal inkomen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Profijt van de overheid 
De overheid in een land verstrekt haar burgers diverse voorzieningen zoals uitkeringen bij 
arbeidsongeschiktheid, onderwijs en gezondheidszorg. Tegenover dit profijt staat dat de 
burgers afdrachten aan de overheid moeten betalen. Figuur 6 brengt het netto-profijt 
(= saldo van voorzieningen en afdrachten) in beeld. Omdat de overheid verwacht dat er in 
de toekomst een groter beroep op de voorzieningen wordt gedaan, wil zij het draagvlak 
vergroten door het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid. Bovendien wil de overheid 
de financiering van de voorzieningen herzien. Een werkgroep brengt hieromtrent een 
verdeeld advies uit. Een deel van de werkgroep adviseert de overheid de afdrachten van de 
burgers meer inkomensafhankelijk te maken. Een ander deel adviseert de afdrachten meer 
leeftijdsafhankelijk te maken. 
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1p 27  Hoe groot is gemiddeld per persoon het verschil in netto-profijt in de leeftijdsgroep 40-50 
vergeleken met de leeftijdsgroep 10-20? 
 

2p 28  Hoe blijkt uit figuur 6 dat de overheid in dit land niet uitsluitend het profijtbeginsel 
hanteert? Licht het antwoord toe. 
 

2p 29  Waardoor kan uit figuur 6 niet worden afgeleid dat de overheid in dit land in totaal meer 
geld aan voorzieningen voor de burgers uitgeeft dan zij van de burgers aan afdrachten 
ontvangt? 
 

2p 30  Op welke manier zal de in de tekst bedoelde vergroting van het draagvlak in figuur 6 tot 
uitdrukking komen? 
 

2p 31  Welk advies van de werkgroep zal de overheid overnemen als zij het draagkrachtbeginsel 
als uitgangspunt neemt? Verklaar het antwoord. 
 
 

figuur 6 

Einde 
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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 61 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Opgave 1 
 
 
Wie gaat de tol betalen? 
In de Randstad ontstaan elke werkdag files. De overheid zoekt naar maatregelen om deze 
filevorming tegen te gaan. Daarbij wordt onder andere gedacht aan vormen van 
rekeningrijden. Eén zo’n vorm is: een voertuig dat in de spits via de hoofdwegen de 
Randstad inrijdt wordt elektronisch geregistreerd en moet vervolgens een tarief betalen. 
Deze vorm van rekeningrijden zal naar verwachting invloed hebben op het gemotoriseerde 
woon-werkverkeer naar de Randstad, hier verder het forensenverkeer genoemd. 
 
De overheid laat onderzoeken welke effecten rekeningrijden zal hebben op het 
forensenverkeer dat de Randstad binnenrijdt. Uit dit onderzoek komen voor de ochtendspits 
enkele gegevens zoals vermeld in tabel 1. Deze gegevens hebben betrekking op de situatie 
vóór het invoeren van rekeningrijden. 
 

Gemiddelde afstand per forensenrit  25 kilometer 
Gemiddelde prijs per forensenkilometer1)  0,32 euro 
Gemiddeld aantal reisdagen per forens per week 4 
Prijselasticiteit van de vraag naar forensenkilometers –0,57 

1)  
met prijs wordt in dit geval bedoeld: totale vervoerskosten 

 
In haar plannen gaat de overheid vervolgens uit van de volgende prognoses voor de situatie 
in de ochtendspits, na invoering van het rekeningrijden. Per forensenreisdag zal er sprake 
zijn van één passage in de ochtendspits.  
 

Gemiddelde prijs per forensenkilometer  0,46 euro 
Verwachte verandering van het totaal aantal kilometers 
tijdens de ochtendspits2) 

forensenverkeer:  – 25% 
zakelijk verkeer:  + 27% 
ander verkeer:      – 61% 

2)  het totale verkeer wordt onderverdeeld in forensenverkeer, zakelijk verkeer en ander verkeer 
 

2p 1  Geef een verklaring voor de verwachting dat het zakelijk verkeer toeneemt, indien deze 
vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd. 

2p 2  Laat met een berekening op basis van tabel 1 zien hoe de verwachte afname van het 
forensenverkeer uit tabel 2 bepaald is.  
 
Als tarief per passage (het spitstarief) gaat de overheid uit van 3,5 euro. Belangenorganisaties 
van automobilisten zien liever een spitsvignet: een soort jaarabonnement voor het 
binnenrijden van de Randstad op werkdagen in de ochtendspits. Zij denken aan een vignet 
voor 742 euro per jaar. 
De minister van Verkeer en Waterstaat is tegenstander van het vignet. Zij zegt: „Een 
spitsvignet past niet in ons beleid gericht op variabilisering van de autokosten.” 

3p 3  Wat zal voor de forens met een gemiddeld aantal reisdagen voordeliger zijn: het spitstarief 
of het spitsvignet? Verklaar het antwoord met een berekening. 

2p 4  Leg het standpunt van de minister uit. Maak in het antwoord gebruik van het begrip 
’marginaal tarief per passage’. 
 
 

tabel 1 

tabel 2 
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Hoe hard mag het gaan? 
De Centrale Bank (CB) van een land heeft onder andere tot taak de interne waarde van de 
eigen munt te bewaken. Hierbij let de CB op de ontwikkeling van de totale liquiditeitenmassa 
(M3). De feitelijke groei van M3 wordt dan vergeleken met een referentiewaarde. Deze 
referentiewaarde is opgebouwd uit de verwachte reële economische groei (ongeveer 2,5%) en 
de aanvaardbaar geachte inflatie (ongeveer 1,5%). De CB gebruikt de referentiewaarde om na 
te gaan of er sprake is van overmatige groei van M3 waardoor de inflatie vergroot zou kunnen 
worden. 
 

Legenda:
feitelijke groei
prognose
referentiewaarde

M3 in 2002

j f m a m j j a s o n d

6,0

5,5
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Rond de referentiewaarde voor de groei van M3 heeft de CB een bandbreedte ingesteld van 
3 procentpunt. Indien de feitelijke groei van M3 buiten de bandbreedte komt zal de CB 
ingrijpen met behulp van het instrument van de kasreserve: een door banken verplicht aan te 
houden tegoed bij de CB.  
Critici stellen dat bandbreedte en interventie niet nodig zijn en dat, vanwege een structurele 
jaarlijkse daling van de gemiddelde omloopsnelheid van het geld, aanpassing van de 
referentiewaarde nodig is. 
 

2p 5  Geef een verklaring voor het opnemen van zowel de verwachte economische groei als ook 
de aanvaardbaar geachte inflatie in de opbouw van de referentiewaarde van M3. 

2p 6  Toon aan dat de CB in december 2002 zal ingrijpen indien de verwachting ten aanzien van 
de groei van M3 zal uitkomen. 

2p 7  Leg uit hoe de CB het instrument van de kasreserve zal inzetten om de groei van M3 weer 
binnen de bandbreedte te krijgen. 

2p 8  Zou de referentiewaarde hoger of lager vastgesteld moeten worden volgens de stelling van 
de critici? Licht het antwoord toe. 
 
Een groei van M3 betekent niet altijd dat er sprake is van een groei van de maatschappelijke 
geldhoeveelheid. 

2p 9  Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat een groei van M3 niet samengaat met een groei van 
de maatschappelijke geldhoeveelheid. 
 
 

figuur 1 
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Bij deze opgave moet je gebruik maken van de gegevens uit figuur 2, figuur 3 en tabel 3. 
 
Kansen kunnen keren op de arbeidsmarkt 
Er heerst krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is 
tot nu toe vooral gericht geweest op de werkloze beroepsbevolking. Echter, in een situatie 
van krapte op de arbeidsmarkt zijn maatregelen gewenst die zorgen voor vergroting van het 
arbeidsaanbod om daarmee te zorgen voor het behoud van een evenwichtige economische 
groei. 
De overheid heeft diverse instrumenten ter beschikking om de situatie op de arbeidsmarkt te 
beïnvloeden. 
 
De overheid wil een advies dat zowel aangeeft waarom vergroting van het arbeidsaanbod 
nodig is als ook hoe zij het best ervoor kan zorgen dat deze vergroting optreedt. 
Hiertoe heeft ze een onderzoek laten doen waaruit de gegevens op de volgende pagina naar 
voren zijn gekomen. De kans op betaald werk (figuur 3 en tabel 3) wordt daarbij bepaald 
door de vraag op de arbeidsmarkt.  
 

8p 10  Schrijf het advies waarin de volgende aspecten naar voren komen. 
 
a Een argument waaruit blijkt dat vergroting van het arbeidsaanbod in een situatie van 
krapte op de arbeidsmarkt nodig is om te zorgen voor het behoud van economische groei. 
b Een argument waaruit blijkt dat er, gegeven de situatie aan de aanbodkant van de 
arbeidsmarkt, vergroting van het arbeidsaanbod mogelijk is. Gebruik hierbij figuur 2. 
c Een argument waaruit blijkt dat het, gegeven de situatie aan de vraagkant van de 
arbeidsmarkt, realistisch is het beleid te richten op vergroting van het arbeidsaanbod. 
Gebruik hierbij de gegevens op de volgende pagina. 
 
Hieronder staan vijf maatregelen die de overheid kan nemen. Uitgaande van de gegevens in 
tabel 3 zijn echter maar twee van de vijf maatregelen geschikt om op te nemen in dit advies. 
1 verlaging van de hoogste schijftarieven van de loonbelasting;  
2 mogelijkheden vergroten voor flexibele werktijden; 
3 strengere keuringseisen bij de toelating tot de WAO; 
4 subsidies gericht op verbeteren van kinderopvang; 
5 werven van buitenlandse werknemers. 
 
d Kies de juiste twee maatregelen en neem ze met een toelichting op in het advies. 
 
Aanwijzingen 

• De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten. 
• Gebruik voor het advies 125 woorden. Een afwijking van 25 woorden is toegestaan. 
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Kengetallen arbeidsmarkt Nederland (in duizenden personen) 
beroepsgeschikte bevolking

(15-65 jarigen)
10.663

werkzame
beroepsbevolking

6.805

wil betaald werk van 12 uur
of meer per week

805

is direct beschikbaar
551

is niet direct beschikbaar
254

wil of kan niet 12 uur of meer
per week betaald werken

3.053

werkloze beroepsbevolking:
is actief op zoek naar

betaald werk
292

is niet actief op zoek naar
betaald werk

259
 

 

0

200
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600

800
kansarme werkloze
beroepsbevolking
kansarm extra
arbeidsaanbod
kansrijke werkloze
beroepsbevolking
kansrijk extra
arbeidsaanbod

personen
(x1.000)

Legenda:84

177

208

336

personen die willen werken voor 12 uur of
meer per week: de kans op betaald werk

 
 
Kenmerken van de kansrijken in de werkloze beroepsbevolking respectievelijk het extra 
arbeidsaanbod 

    totaal  
kansrijken 

kansrijken in de werkloze 
beroepsbevolking 

kansrijken in het 
extra arbeidsaanbod 

totaal in duizenden 
personen 

544 208 336 

totaal in duizenden 
arbeidsjaren 

410 168 242 

in procenten van het totaal 
naar geslacht    
• man 30% 38% 25% 
• vrouw 70% 62% 75% 
naar leefvorm    
• eenpersoonshuishouden 17% 19% 15% 
• lid van kinderloos paar 17% 19% 16% 
• lid van ouderpaar 50% 44% 54% 
• alleenstaande ouder   9%   7% 10% 
• overige leefvormen   7% 11%   5% 
naar gewenste arbeidsduur    
• 12 – 19 uur per week 24% 17% 29% 
• 20 – 35 uur per week 42% 37% 46% 
• > 35 uur per week 32% 45% 24% 
• onbekend    2%   1%   1% 

figuur 2 

figuur 3 

tabel 3 
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Opgave 4 
 
 
Lasten en lusten 
In een bepaald land heeft de overheid in 2001 een overschot van € 4 miljard. Diverse 
politieke partijen doen voorstellen om dat geld te gebruiken. 
Twee van deze voorstellen, lastenverlichting en hogere overheidsinvesteringen, zijn met 
behulp van een model uitgewerkt. Lastenverlichting wordt in dit model bereikt door lagere 
autonome belastingen, hogere overheidsinvesteringen door een verhoging van de autonome 
overheidsbestedingen. Beide overheidsmaatregelen hebben gevolgen voor de bestedingen in 
dit land. Van de aanbodkant van dit model is gegeven dat arbeid de knelpuntfactor is. 
 
Het vraagmodel 
 

 Uitkomsten 
2001 

Uitkomsten 2002  

  bij lastenverlichting bij hogere 
overheidsinvesteringen 

 

Bestedingen  (bedragen in miljarden euro’s)  
C = 0,75(Y-B)+33 237  249  243 C = consumptie 
B = 0,2Y+12   83 B = 0,2Y+5,6   79    85 B = belastingontvangsten 
I = 39   39    39    39 I = particuliere investeringen 
O = 79   79    79 O = 83   83 O = overheidsbestedingen 
EV = C+I+O      EV = effectieve vraag 
EV = Y 355  367  365 Y = nationaal inkomen 

 
Een econoom, die voorstander is van zo weinig mogelijk inflatie, heeft tabel 4 bekeken. Hij 
stelt dat van de twee overheidsmaatregelen de verhoging van de overheidsinvesteringen de 
beste keuze is gelet op inflatiebeperking. Hij onderbouwt zijn visie met enkele aanvullende 
gegevens zoals vermeld in tabel 5. 
 
De productiecapaciteit 
 

 Uitkomsten 
2001 

Uitkomsten 2002 bij 
lastenverlichting 

Uitkomsten 2002 bij hogere 
overheidsinvesteringen 

 

Arbeidsaanbod   +1%  – jaarlijkse groei 
Arbeidsproductiviteit   –  +2% jaarlijkse groei 
Bezettingsgraad 97,5%      

 
3p 11  Leg met behulp van het model uit waarom de autonome belasting met méér dan € 4 miljard 

verlaagd moet worden om de totale belastingontvangsten met € 4 miljard te verlagen.  
2p 12  Welke van de twee overheidsmaatregelen heeft het sterkste multipliereffect? Licht het 

antwoord toe met behulp van tabel 4. 
2p 13  Bereken de bezettingsgraad in 2002 indien gekozen wordt voor lastenverlichting (in tenminste 

één decimaal). 
3p 14  Geef op basis van de gegevens uit de tabellen 4 en 5 een argument voor de keuze van de 

econoom. 
 
 

tabel 4 

tabel 5 
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Opgave 5 
 
 
Betaald voetbal kijken 
In een land zijn alle uitzendrechten van binnenlandse voetbalwedstrijden in handen van de 
televisiezender Sport Totaal. De kijker betaalt aan Sport Totaal een prijs (vast bedrag) per 
gekeken wedstrijd. De opbrengsten voor Sport Totaal komen voort uit de betalingen door de 
kijker en uit reclame-inkomsten. De zender heeft twee soorten kosten: de betalingen voor 
het verkrijgen van de uitzendrechten aan de voetbalorganisatie en de productiekosten van de 
uitzendingen. Beide soorten kosten houden geen verband met het aantal betalende kijkers.  
 
In figuur 4 is een overzicht van de betrokken kosten en opbrengsten getekend. 
 

0

bedrag in
euro's

MOtot

MOrec

MK

MObet

GObet

GOtot

q1 q2 q4q3 q5 q6
q

 
 
GObet = gemiddelde opbrengst uit betalingen door kijkers 
MObet = marginale opbrengst uit betalingen door kijkers 
MOrec = marginale opbrengst uit reclame 
MOtot = MObet + MOrec 
GOtot = GObet + GOrec 

GOrec = gemiddelde opbrengst uit reclame 
MK = marginale kosten (MK valt samen met de horizontale as) 
q = aantal betalende kijkers 
 

1p 15  Hoe blijkt uit de tekst vóór figuur 4 dat voor Sport Totaal de marginale kosten nul zijn? 
2p 16  Geef een economische verklaring voor het feit dat de marginale opbrengst uit reclame 

(MOrec) voor Sport Totaal positief is. 
2p 17  Bij welk aantal betalende kijkers zal voor Sport Totaal de totale winst maximaal zijn?  

Kies uit q1, q2, q3, q4, q5 of q6. 
 
De voetbalbond die de uitzendrechten aanbiedt zou graag zien dat Sport Totaal een zo groot 
mogelijk aantal kijkers weet te bereiken. Sport Totaal brengt daar tegen in dat ze geen 
winstmogelijkheden ziet bij een prijs van nul. De voetbalbond bestrijdt dat laatste. 

2p 18  Onder welke voorwaarde kan Sport Totaal bij een prijs per gekeken wedstrijd van nul toch 
winst behalen? 
 
 

figuur 4 
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Opgave 6 
 
 
Sociale (on)zekerheid 
Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog een omvangrijk stelsel voor sociale zekerheid 
opgebouwd. Een onderdeel van dit stelsel is de Algemene Ouderdomswet (AOW). De 
financiering van de uitkeringen voor de AOW vindt plaats via het omslagstelsel. Die 
financiering kan in de toekomst problematisch worden. 
De gegevens in tabel 6 geven voor dit probleem enige onderbouwing. In deze opgave 
veronderstellen we dat alleen de groep 20-64 jarigen premies AOW betaalt. 
 

 2000 2010*) 2040*) 
aantal 20-64 jarigen  (× 1000 personen) 9.881 9.997 10.104 
aantal 65+-ers  (× 1000 personen) 2.176 2.678   4.048 
alleenstaande 65+-ers  (in % van alle 65+-ers) 44 47 54 
AOW-uitkering per persoon (in euro’s per jaar) 
• alleenstaanden 
• gehuwden/samenwonenden 

 
€ 10.300 
€   7.200 

  

consumentenprijsindex (1992 = 100) 125 152  
*)  = prognose 
 

2p 19  Beschrijf de werking van het omslagstelsel. 
2p 20  Leg uit, door minstens twee verschillende gegevens uit tabel 6 te gebruiken, hoe de 

financiering van de AOW na 2000 een probleem kan worden. 
 
In 2000 is in de groep 20-64 jaar het inkomen per persoon waarover deze premie betaald 
wordt (het premie-inkomen) gemiddeld 10.525 euro. Het premiepercentage voor de AOW 
bedraagt in dat jaar 17,9%. 
Veronderstel dat het reële premie-inkomen per persoon in de groep 20-64 jaar in 2010 
(gemiddeld) gelijk blijft ten opzichte van 2000 en dat de AOW-uitkering waardevast blijft. 

2p 21  Toon met een berekening aan dat de collectieve sector in 2010 in totaal 28,2 miljard euro 
AOW moet uitkeren. 

3p 22  Bereken het premiepercentage dat nodig is om in 2010 alle AOW-uitkeringen te kunnen 
financieren. 
 

tabel 6 
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Opgave 7 
 
 
In deze opgave wordt de totale internationale handel in goederen en diensten in en tussen de 
werelddelen Amerika, Europa en Azië samen de ’wereldhandel’ genoemd. 
 
Wereldeconomie in onbalans 
Er zijn economen die beweren dat Amerika de ’motor van de wereldeconomie’ is. De Bank 
voor Internationale Betalingen (BIB) maakt zich echter zorgen over de groeiende 
onevenwichtigheden in de wereldhandel. Er is een groot Amerikaans handelstekort. Dit 
tekort vindt zijn spiegelbeeld in een handelsoverschot van Europa en Azië. Een dergelijke 
onevenwichtigheid kan worden gecorrigeerd door wisselkoersbewegingen. Maar die 
correctie blijft nu uit. Daarom stelt de BIB:  
„Op deze manier groeien de schuldverhoudingen in de wereld scheef.” 
 
De totale waarde van de wereldhandel bedraagt in een bepaald jaar $ 8.000 miljard. In tabel 7 
is voor de drie genoemde werelddelen de waarde van de onderlinge import en export 
weergegeven. 
Het betreft uitsluitend de handel in goederen en diensten. 
 

miljarden $ importwaarde van 
 Amerika Europa Azië totaal 

1.000 
1.100 

Amerika 
Europa 
Azië 

   –    600 400 
   700    – 400 
   500    400 –    900 

 
exportwaarde 

van 

totaal 1.200 1.000 800 3.000 
 

2p 23  Verklaar het feit dat het totaal in tabel 7 (3.000) kleiner is dan het totaal van de wereldhandel. 
2p 24  Hoeveel miljard dollar bedraagt het Amerikaanse saldo op de goederen- en dienstenrekening? 
2p 25  Geef voor de bewering van de economen een verklaring met behulp van tabel 7. 
2p 26  Verklaar de stelling van de BIB.  

 

tabel 7 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 

Concertgebouw moet harde noot kraken 

Concertgebouw ’Het Nationaal’ is een fraai 18de eeuws gebouw. Dat levert weliswaar een 

uitzonderlijke akoestiek op maar ook hoge kosten. De kosten van het gebouw zijn constant 

en bedragen € 4.500.000 per jaar. De capaciteit van het gebouw is 2.000 plaatsen. De prijs 

van de 500 luxe plaatsen bedraagt € 100 en die van de 1.500 minder luxe plaatsen € 50. 

’Het Nationaal’ heeft een contract gesloten met het Groot Symfonie Orkest (GSO): het GSO 

verzorgt per jaar 100 concerten en ontvangt daarvoor € 50.000 per concert. De luxe plaatsen 

zijn gemiddeld voor 85% bezet en de minder luxe plaatsen voor 70%. ’Het Nationaal’ heeft 

geen andere opbrengsten en kosten en is precies kostendekkend. De overheid heeft echter 

laten weten dat de subsidies aan de acht symfonieorkesten in het land zullen worden 

verminderd waardoor voor ’Het Nationaal’ financiële problemen dreigen te ontstaan.  

’Het Nationaal’ vraagt een adviesbureau hoe die problemen kunnen worden voorkomen. 

2p 1  Maakt ’Het Nationaal’ gebruik van prijsdiscriminatie of van prijsdifferentiatie? Licht het 

antwoord toe. 

2p 2  Hoe blijkt uit de tekst dat er op de markt waarop het GSO opereert, gesproken zou kunnen 

worden van een heterogeen oligopolie? Betrek in het antwoord zowel het aspect heterogeen 

als het aspect oligopolie. 

2p 3  Leg uit hoe ’Het Nationaal’ financiële problemen kan krijgen als het GSO minder subsidie 

ontvangt. 

Het ingeschakelde adviesbureau doet twee suggesties: 

• verlaag de prijs van de minder luxe plaatsen tot € 40 hetgeen bij die plaatsen 

naar verwachting een bezetting van 90% oplevert bij gelijkblijvende bezetting 

van de luxe plaatsen; 

• gebruik het concertgebouw ook voor exposities, vergaderingen en diners hetgeen 

de naamsbekendheid zal vergroten. 

2p 4  Bereken of de voorgestelde prijsverlaging ’Het Nationaal’ verlies of winst oplevert. 

2p 5  Gaat het vergroten van de naamsbekendheid gepaard met specialisatie, integratie, 

differentiatie of parallellisatie? Licht het antwoord toe. 

Opgave 2 

Koopsubsidie 

Er komen verkiezingen aan in Nederland! In het verkiezingsprogramma van politieke 

partij A wordt voorgesteld om het eigen woningbezit te stimuleren door middel van een 

eenmalige subsidie van € 12.500 voor mensen met een laag inkomen. De subsidie geldt 

uitsluitend voor de aankoop van woningen in de laagste prijsklasse (prijsklasse I). Partij A 

denkt dat de overheid een groot deel van de hiermee gepaard gaande uitgaven via een 

bezuiniging op andere uitgaven kan ’terugverdienen’. Partij B vindt deze subsidie onnodig, 

ineffectief en ongewenst. Onnodig omdat het eigen woningbezit fiscaal reeds voldoende 

wordt gestimuleerd. Ineffectief omdat het profijt van de subsidie voor de doelgroep beperkt 

is. Ongewenst omdat de subsidie het marktevenwicht op andere delen van de woningmarkt 

beïnvloedt. 

1p 6  Op welk ’terugverdieneffect’ doelt partij A? 

1p 7  Op welke fiscale regeling doelt partij B? 
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Opgave 4 

Loon naar werken? 

Als een uitkeringsgerechtigde een baan aanvaardt, stijgt zijn bruto-inkomen meestal. Zoals 

de figuren 4 en 5 laten zien, is de stijging van het netto-inkomen uiteindelijk beperkt. Dat 

noemt men de armoedeval. De armoedeval ontstaat doordat er bij een hoger inkomen meer 

belasting moet worden betaald en het recht op inkomensondersteunende tegemoetkomingen 

(zoals bijdrage kinderopvang) en gemeentelijke regelingen (zoals kwijtschelding 

reinigingsrecht) minder wordt. Er kan zelfs sprake zijn van een totale marginale druk van 

meer dan 100%. De regering wil maatregelen nemen om de armoedeval te verkleinen.  

  figuur 4 figuur 5 

-91

2.995

545

1.815

stijging netto-inkomen na gemeentelijke
regelingen

stijging netto-inkomen na inkomensonder-
steunende tegemoetkomingen

stijging netto-inkomen na belasting

stijging bruto-inkomen

7.078

4.175

1.997
1.361

Legenda:

euro's
per jaar

euro's
per jaar

Waar gaat de stijging van het bruto-inkomen naartoe
als een baan wordt aanvaard op minimumloonniveau?

Waar gaat de stijging van het bruto-inkomen naartoe
als een baan wordt aanvaard op 130% van het

minimumloonniveau?

2p 14  Bereken in de gegeven situatie het bedrag van het wettelijk minimumloon per jaar. 

2p 15  Toon met een berekening aan dat de marginale druk van de belasting toeneemt bij een 

stijging van het brutoloon. 

2p 16  Uit welk van de twee figuren blijkt dat de totale marginale druk meer dan 100% kan zijn? 

Licht het antwoord toe. 

2p 17  Zal de regering in de gegeven situatie de inkomensondersteunende tegemoetkomingen meer 

of juist minder inkomensafhankelijk willen maken? Verklaar het antwoord. 

figuren 4  

en 5 
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Opgave 5 

Koersen in euro’s 

Vóór de invoering van de euro streefden de landen van de Europese Unie (EU) naar vaste 

onderlinge wisselkoersen. Inmiddels zijn in het eurogebied die onderlinge wisselkoersen 

verdwenen: er is immers nog maar één munteenheid, de euro, in gebruik. De koers van de 

euro ten opzichte van de andere valuta’s in de wereld is veranderlijk. Belangrijke factoren 

die de koers van de euro beïnvloeden, zijn verschillen in inflatie, rentestand en 

economische groei. De Europese Centrale Bank (ECB) laat de koers van de euro in principe 

ongemoeid. Haar centrale doelstelling is immers prijsstabiliteit waarbij de rente als 

instrument wordt gebruikt. 

2p 18  Leg uit dat de invoering van de euro de internationale handel in het eurogebied kan 

bevorderen. 

2p 19  Zal bij een relatief hoge inflatie in het eurogebied de koers van de euro via de lopende 

rekening van het eurogebied stijgen of dalen? Verklaar het antwoord. 

2p 20  Zal door een anti-inflatiebeleid van de ECB de koers van de euro via de kapitaalrekening 

van het eurogebied stijgen of dalen? Verklaar het antwoord. 

2p 21  Leg uit dat een relatief hoge economische groei in de Verenigde Staten van Amerika (VS) 

via de lopende rekening van het eurogebied kan leiden tot een hogere koers van de euro. 

2p 22  Leg uit dat een relatief hoge economische groei in de VS via de kapitaalrekening van het 

eurogebied kan leiden tot een lagere koers van de euro. 
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Opgave 6 

Uit de file?

Met de groei van de economie is ook de 

fileproblematiek op de autowegen de afgelopen 

jaren explosief toegenomen. Een oplossing hoopt 

de overheid onder andere te vinden in het duurder 

maken van de automobiliteit: niet het bezit maar 

het gebruik van de personenauto moet duurder 

worden. Om dat te bereiken gebruikt de overheid 

de belastingen. 

Bij ongewijzigd beleid bedroegen in 2001 de 

kosten in verband met het gebruik € 3.500 en die 

in verband met het bezit € 4.200 per 

personenauto per jaar. De kosten in verband met 

het gebruik bestonden voor 75% uit belastingen 

en die in verband met het bezit voor 50%. 

De overheid overwoog om per 1 januari 2001 de 

belastingen in verband met het gebruik van een 

personenauto met 30% te verhogen. De 

belastingen in verband met het bezit van een 

personenauto zouden zover worden verlaagd dat 

de overheid in 2001 in totaal per personenauto 

evenveel zou blijven ontvangen. 

Een verkeersdeskundige stelt dat de groei van het gebruik van personenauto’s leidt tot een 

meer dan evenredige groei van de fileproblematiek. 

3p 23  Ondersteunen de gegevens in figuur 6 deze stelling? Licht het antwoord toe met behulp van 

een berekening. 

Een voorbeeld van een belasting in verband met het gebruik van personenauto’s is de 

benzineaccijns. 

2p 24  Leg uit dat bij de benzineaccijns het profijtbeginsel van toepassing is. 

1p 25  Geef een voorbeeld van een belasting in verband met bezit van personenauto’s. 

3p 26  Bereken met behulp van de beschikbare gegevens met hoeveel procent de belastingen in 

verband met het bezit van een personenauto per 1 januari 2001 verlaagd hadden moeten 

worden. 

figuur 6

22.000 24.000 26.000

aantal kilometers file

aantal personenauto's (x1 miljoen)

afgelegde afstand per personenauto (kilometers)

28.000 30.000

1998

1999

24.560

29.226

0
1
2
3
4
5
6
7

19991998

6,25,8

1998 1999

15.000 14.800
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Opgave 7 

Groei en werkgelegenheid 

Tussen 1990 en 2000 groeide de productie in de landen van de Europese Unie (EU) 

behoorlijk. Daardoor nam ook de werkgelegenheid toe. De mate waarin de productiegroei 

leidde tot meer werkgelegenheid, is niet in alle landen gelijk. Het verschil in W/P-ratio* 

tussen Nederland en de EU (tabel 1) wordt voor een deel veroorzaakt doordat in Nederland 

74% van de mensen in de dienstensector werkt tegenover 56% in de EU als geheel.

gemiddelde jaarlijkse W/P-

ratio* (1990-2000) 

gemiddelde jaarlijkse groei van 

de werkgelegenheid in personen 

(1990-2000) 

Nederland 0,65 1,8% 

Europese Unie 0,40 0,4% 

* W/P-ratio: procentuele groei werkgelegenheid in personen gedeeld door procentuele groei 

productie 

2p 27  Welke conclusie met betrekking tot de arbeidsproductiviteit per persoon kan men trekken 

als de W/P-ratio 1 is? Licht het antwoord toe. 

2p 28  Toon met behulp van een berekening aan dat tussen 1990 en 2000 de gemiddelde jaarlijkse 

productiegroei in Nederland groter was dan die in de EU.  

2p 29  Leg uit hoe de relatieve omvang van de dienstensector het verschil in W/P-ratio tussen 

Nederland en de EU kan verklaren. 

Opgave 8 

Seizoensperikelen 

Het nationale product van een Caribisch eiland wordt vrijwel geheel bepaald door het 

toerisme uit de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie. De natuurlijke 

omstandigheden zijn uitmuntend voor mensen die zon, zee en strand zoeken. Hoewel deze 

omstandigheden zich gedurende het hele jaar voordoen, is er toch sprake van sterke 

seizoensfluctuaties in de werkgelegenheid. De werkloosheid op dit eiland is daarentegen 

vrijwel stabiel. Tabel 2 laat dat zien. 

geregistreerde werkgelegenheid en werkloosheid op 4 peildata in 2000 

 31 maart 30 juni 30 september 31 december 

werkgelegenheid (personen) 86.272 56.175 53.315 83.080 

werkloosheid (personen) 12.340 12.345 12.320 12.330 

seizoensindex werkgelegenheid 

(geen seizoensinvloed = 100) 

160 105 100 155 

1p 30  Geef een verklaring voor het seizoenspatroon in de werkgelegenheid van dit eiland. 

2p 31  Bereken hoeveel personen in het tweede kwartaal van 2000 onder invloed van het seizoen 

werk kwijtraken. 

2p 32  Geef een verklaring voor het feit dat de geregistreerde werkloosheid stabiel blijft terwijl 

veel mensen werk kwijtraken. 

tabel 1 

tabel 2 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 25 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 
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Opgave 1 

In deze opgave hebben de gegevens over kosten, opbrengsten en productiecapaciteit uitsluitend 

betrekking op de ochtendspits. 

Welke spoorweg leidt naar Rome? 

In een land is het personenrailvervoer in handen van één spoorwegmaatschappij die volledig 

eigendom is van de overheid. De productiecapaciteit van dit bedrijf bedraagt 4 miljoen 

reizigerskilometers (rkm). In de uitgangssituatie heeft de overheid een vaste prijs vastgesteld 

van € 0,20 per rkm. Bij deze prijs bestaat er een capaciteitstekort.  

Onderstaand worden voor deze uitgangssituatie de kosten en opbrengsten weergegeven: 

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

aantal rkm (x miljoen)

bedrag
in euro's

GTK

MK

GOMO

GO = gemiddelde opbrengst GTK = gemiddelde totale kosten 

MO = marginale opbrengst MK = marginale kosten 

De overheid en de directie van de spoorwegmaatschappij verschillen van visie over het beleid 

op korte termijn: 

• De overheid wil dat de vastgestelde prijs blijft gelden als een maximumprijs in het belang van 

de reiziger. Verder stelt de overheid dat de spoorwegmaatschappij moet streven naar een zo 

groot mogelijke afzet tegen een prijs die kostendekkend is. 

• De directie van de spoorwegmaatschappij vindt dat de overheid de vaste prijs moet loslaten. 

De directie blijft, net als in de uitgangssituatie, streven naar maximale totale winst.  

2p 1  Welke prijs zal er op deze markt tot stand komen als de visie van de overheid wordt gevolgd? 

Verklaar het antwoord met behulp van figuur 1. 

2p 2  Leg uit waarom het voorstel van de overheid op korte termijn het capaciteitstekort niet kleiner 

maar groter maakt. 

2p 3  Zal het capaciteitstekort opgelost zijn als de visie van de directie van de 

spoorwegmaatschappij wordt gevolgd? Verklaar het antwoord. 

3p 4  Zal de totale winst van de spoorwegmaatschappij toenemen als haar visie wordt gevolgd? 

Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 

figuur 1 
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Opgave 2 

Kopzorgen in Japan 

Een Nederlandse journalist volgt de economische ontwikkelingen in Japan. Van de door hem 

in 1999 geschreven artikelen heeft hij een aantal krantenkoppen verzameld: 

Rente van Japanse centrale

bank nadert de 0%

Hoge koers van de yen

bedreigt herstel Japanse

economie

Andere G7-landen dringen

aan op een ruimgeldbeleid

van de Japanse centrale bank

Japanse regering vraagt

centrale banken van andere

landen om in te grijpen op

de valutamarkt

Handelsbalans van Japan met de VS vertoont een tekort

krantenkop 1

krantenkop 3

krantenkop 4

krantenkop 5

krantenkop 2

De G7-landen zijn: Verenigde Staten, Canada, Japan, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Duitsland en Italië. 

2p 5  Leg uit hoe een hoge koers van de yen het economisch herstel in Japan kan bedreigen. 

2p 6  Verklaar krantenkop 3 met behulp van de krantenkoppen 1 en 2. 

Bij de krantenkoppen 2, 4 en 5 vormt er één een verklaring voor een andere kop. 

3p 7  Welke krantenkoppen betreft dit? Licht de keuze toe. 

De journalist stelt vast dat de Japanse regering kopzorgen heeft over haar economisch beleid. 

Hij concludeert: „Omdat uit deze berichten duidelijk blijkt dat andere oplossingen niet 

mogelijk zijn, is Japan aangewezen op het begrotingsbeleid van de overheid om de 

economische groei te stimuleren.” 

2p 8  Verklaar de conclusie van de journalist met behulp van informatie uit de krantenkoppen. 
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Opgave 3 

Het hemd is nader dan de rok 

In een land doet het Sociaal en Economisch Planbureau (SEP) de volgende voorspellingen voor 

de ontwikkeling van de economie in het komende jaar: 

1 De inflatie zal met 2,5% wat hoger liggen dan de inflatie van de belangrijkste 

handelspartners. 

2 De arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar zal niet toenemen. 

3 Er zal sprake zijn van krapte op de arbeidsmarkt. 

4 De arbeidsinkomensquote zal verder stijgen. 

5 De invoering van een nieuw stelsel voor de inkomstenbelasting zal leiden tot een lagere 

gemiddelde belastingdruk. 

6 De participatiegraad van vrouwen zal ongeveer 55% bedragen en daarmee nog steeds 

beduidend lager zijn dan die van de mannen (ongeveer 85%). 

7 Door de hoge werkdruk zal het ziekteverzuim onder werknemers verder stijgen. 

8 De werkloosheidsuitkeringen zullen waardevast blijven. 

De werknemerscentrale en de werkgeverscentrale in dit land overleggen elk jaar over de 

hoofdlijnen van de komende CAO-onderhandelingen. Voorafgaand aan dit overleg heeft elke 

centrale zijn eigen voorstel ingediend. Beide centrales kennen de voorspellingen van het SEP. 

De werknemerscentrale stelt voor: 

a een loonsverhoging van 4%; 

b arbeidstijdverkorting met volledige herbezetting; 

c scheppen van meer deeltijdbanen door werkgevers. 

De werkgeverscentrale stelt voor: 

a een loonsverhoging van 1,5%; 

b arbeidstijdverlenging; 

c meer tijdelijke/minder vaste arbeidscontracten, in combinatie met bedrijfstijdverlenging. 

Beide organisaties hebben macro-economen in dienst die voor hun eigen organisatie een 

betoog moeten schrijven waarin zij de onderdelen a, b en c van beide voorstellen vergelijken. 

In dit betoog maken de economen selectief gebruik van de voorspellingen van het SEP. 

6p 9  Schrijf het betoog van één van de macro-economen. 

• Maak zelf de keuze of je als macro-econoom van de werknemerscentrale of juist van de  

werkgeverscentrale wilt schrijven en vermeld deze keuze bij aanvang van het betoog. 

• Geef voor elk onderdeel van het voorstel (a, b en c) aan waarom het eigen standpunt de 

voorkeur verdient boven het standpunt van de andere centrale. 

• Betrek bij elk onderdeel van het voorstel minimaal één van de acht voorspellingen van het 

SEP. Elke voorspelling mag in het totale betoog maar één keer gebruikt worden. 

Aanwijzingen: 

• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten. 

• Gebruik voor het betoog 125 woorden; een afwijking van 25 woorden is toegestaan. 
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Opgave 4 

Het kookpunt van de economie 

In tijden van hoogconjunctuur waarschuwen centrale banken vaak voor ’oververhitting’ van de 

economie. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de groei van de totale liquiditeitenmassa 

(M3) daarvoor een belangrijke indicator. De feitelijke groei van M3 wordt vergeleken met een 

door de ECB vastgestelde referentiewaarde. 

De referentiewaarde is opgebouwd uit de norm voor prijsstabiliteit (prijsstijging minder dan 2%) en 

de reële productiegroei. Indien de feitelijke groei van M3 boven deze referentiewaarde komt, kan 

hierdoor de inflatie toenemen. 

In figuur 2 wordt een aantal relaties op de geldmarkt in enge zin van de Eurozone in beeld 

gebracht. 

Alle pijlen geven oorzakelijke verbanden weer (ceteris paribus). Een + geeft een positief 

verband aan en een – een negatief verband. 

totale waarde
bankbiljetten in omloop

ruimte op de geldmarkt
in enge zin

voorraad waarde-
papieren bij ECB

tegoeden overheden
eurolanden bij ECB

- -

a

2p 10  Verklaar het negatieve verband tussen de totale waarde van de bankbiljetten in omloop en de 

ruimte op de geldmarkt in enge zin. 

3p 11  Leg uit dat een feitelijke groei van M3 die de referentiewaarde overtreft kan leiden tot een 

toename van de inflatie. 

Om het gevaar van oplopende inflatie te bestrijden kan de ECB meerdere maatregelen nemen. 

De ECB kan waardepapieren verkopen aan de geldscheppende banken met als doel het 

beïnvloeden van de ruimte op de geldmarkt. Hierdoor kan de rentestand veranderen. Ook kan 

de ECB ingrijpen door aanpassing van het officiële rentetarief. 

2p 12  Welk teken (+ of –) hoort er bij pijl a in figuur 2 te staan? Licht het antwoord toe. 

2p 13  Welke aanpassing van het officiële rentetarief door de ECB is nodig om dit inflatiegevaar te 

bestrijden? Licht het antwoord toe. 

figuur 2 
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Opgave 5 

Werken aan evenwicht  

De overheid van een land stelt zich in haar economisch beleid ten doel de werkgelegenheid te 

vergroten met 400.000 personen. Daartoe overweegt ze een verhoging van de 

overheidsbestedingen, door middel van investeringen in de infrastructuur in het land. 

Volgens critici van dit beleid komt hierdoor het handhaven van het evenwicht op de lopende 

rekening van de betalingsbalans in gevaar. 

Met behulp van een Keynesiaans, korte-termijnmodel, is dit probleem te onderzoeken. 

(1) C = 0,7  +17 C = particuliere consumptie 

(2) B = 0,2Y B = belastingopbrengsten 

(3) I = 45 I = particuliere investeringen 

(4) O = 70 O = overheidsbestedingen 

(5) E = 0,01Hw +21 E = export lopende rekening 

(6) Hw = 10.000 Hw = omvang wereldhandel 

(7) M = 0,35Y + 16 M = import lopende rekening 

(8) EV = C + I + O +E-M EV = effectieve vraag 

(9) W = EV W = netto nationaal product 

(10) Y = W Y = netto nationaal inkomen 

(11) Av =  Av = arbeidsvraag (in miljoen personen) 

(12) ap = 50 ap = arbeidsproductiviteit per persoon (in duizend euro) 

• Alle bedragen luiden in miljarden euro’s, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 

• In het model bedraagt de multiplier van de overheidsbestedingen 1,27 (afgerond). 

• In de uitgangssituatie bedraagt het evenwichtsinkomen 300 miljard euro. 

2p 14  Bereken het bedrag waarmee de overheidsbestedingen moeten toenemen om de gewenste 

vergroting van de werkgelegenheid te bereiken. 

2p 15  Beredeneer met behulp van het model op welke wijze een bestedingsimpuls door de overheid 

het evenwicht op de lopende rekening verstoort. 

De verstorende werking van de bestedingsimpuls op het evenwicht op de lopende rekening 

wordt niet door iedereen even zwaar ingeschat. 

De minister van financiën stelt: „Door het gevoerde overheidsbeleid zal de exportvergelijking 

veranderen in E = 0,011Hw + 21.” 

2p 16  Geef een verklaring voor de stelling van de minister. 

3p 17  Is volgens de minister een grotere, kleinere of gelijke bestedingsimpuls nodig dan de bij 

vraag 14 bedoelde? Verklaar het antwoord zonder een berekening te maken. 

Y B-

W

ap
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Opgave 6 

Te koop: luchtkastelen 

In 2000 verkocht de Nederlandse overheid via een veiling (bij opbod) vijf vergunningen voor 

UMTS-frequenties. Elke aanbieder van mobiele telefonie, mobiel internet en mobiel video  

– verder kortweg aan te duiden als MTIV – heeft daarvoor één vergunning nodig.  

Het aanleggen van het voor deze dienstverlening vereiste netwerk kost nieuwe aanbieders 

enige miljarden euro’s maar voor bestaande aanbieders van mobiele telefonie (GSM) liggen 

deze kosten aanzienlijk lager. Het beperkte aantal aanbieders en de aard van het product zijn 

twee redenen waarom er op de markt voor MTIV géén sprake zal zijn van volkomen 

concurrentie. 

2p 18  Van welke marktvorm was er sprake op de markt waar vergunningen voor UMTS-frequenties 

in Nederland aangeboden werden?  

2p 19  Noem, op basis van bovenstaande gegevens, nog een derde reden waarom er op de markt voor 

MTIV geen sprake zal zijn van volkomen concurrentie. Licht het antwoord toe.  

De veiling van UMTS-frequenties bracht, gemeten naar opbrengst per inwoner, erg weinig op 

voor de overheid als we dit vergelijken met de opbrengst in bijvoorbeeld het 

Verenigd Koninkrijk. Op deze veiling kon geboden worden door bestaande aanbieders (GSM) 

en nieuwe aanbieders. De markt voor mobiele telefonie (GSM) was in Nederland tot dan toe in 

handen van vijf aanbieders.  

In de discussie na afloop van de veiling stonden twee beweringen centraal: 

bewering 1  

• De lage opbrengst van de veiling voor de overheid is te wijten aan het samengaan van twee 

factoren: de relatief hoge investeringskosten voor nieuwe aanbieders en het feit dat de overheid 

besloot het aantal te veilen vergunningen vast te stellen op vijf. 

bewering 2 

• De prijs per eenheid MTIV zal in Nederland lager worden dan in andere landen, omdat de lage 

opbrengst van de veiling leidt tot (relatief) lage constante kosten voor de aanbieders. 

2p 20  Verklaar bewering 1 op basis van de gegevens over mobiele telefonie. 

3p 21  Leg uit waarom bewering 2 niet juist hoeft te zijn. 

Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Opgave 7 

Maken overdrachten recht wat krom is? 

De personele inkomensverdeling kan op verschillende manieren onderzocht worden. Eén van 

die onderzoeken in Nederland vergelijkt de verdeling van de primaire inkomens met de 

verdeling van de sociale uitkeringen. Hieruit kan dan de verdeling van de totale bruto 

inkomens (primaire inkomens + sociale uitkeringen) bepaald worden. 

In figuur 3 is zowel de verdelingscurve van de primaire inkomens als de verdelingscurve van 

de sociale uitkeringen over de huishoudens in Nederland in een bepaald jaar gegeven. Hierbij 

is op volgorde van laag naar hoog primair inkomen steeds bij een groep van 10% van het 

aantal huishoudens (= deciel) gekeken naar het aandeel in zowel het primair inkomen als ook 

in de sociale uitkeringen. 

Verdelingscurve primair inkomen (I) en verdelingscurve sociale uitkeringen (II)  
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Met betrekking tot de verdeling van de sociale uitkeringen veronderstelt één van de onderzoekers: 

„De huishoudens in het derde deciel ontvangen uitkeringen op basis van werknemersverzekeringen en 

de huishoudens in het eerste deciel ontvangen bijstandsuitkeringen, terwijl in beide decielen het 

gemiddeld aantal uitkeringen per huishouden gelijk is.” 

2p 22  Neem onderstaande tabel over en vul de ontbrekende waarden in. 

eerste 10% van de 

huishoudens ontvangt 

derde 10% van de 

huishoudens ontvangt 

% van het primair inkomen …. …. 

% van de sociale uitkeringen …. …. 

2p 23  Is het gemiddelde bedrag van een sociale uitkering bij een werknemersverzekering hoger of 

lager dan bij een bijstandsuitkering? Verklaar het antwoord uitsluitend op basis van figuur 3 en 

de veronderstelling van de onderzoeker. 

2p 24  Is er sprake van nivellering, van denivellering of van geen van beide gelet op de invloed van de 

sociale uitkeringen op het totale bruto inkomen? Licht het antwoord toe op basis van figuur 3. 

De lijn die de verdelingscurve van de totale bruto inkomens zou aangeven loopt door één van 

de punten A, B, C of D. 

3p 25  Welk punt is dat? Licht de keuze toe. 

figuur 3 

Einde 
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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 65 punten te
behalen; het examen bestaat uit 31 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van vraag 5 is een bijlage
toegevoegd.
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Hoge druk op de arbeidsmarkt
Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op
de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees
voor een oplopende inflatie ontstaan. Er werden maatregelen voorgesteld om de
beschikbare arbeidsreserve aan te spreken; van de beroepsgeschikte bevolking is namelijk
een deel niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktgegevens in tabel 1
illustreren dat.

tabel 1 arbeidsmarktgegevens 1990 1995 1998
(× 1000 personen) 

beroepsgeschikte bevolking * 10.228 10.498 10.604
beroepsbevolking 6.063 6.596 6.957
werkzame beroepsbevolking 5.644 6.063 6.609

* alle Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar

In de tekst is er sprake van een toenemend personeelstekort. Uit tabel 1 is af te leiden dat
er sprake is van werkloosheid.

2p 1 �� Leg uit hoe er sprake kan zijn van een toenemend personeelstekort als er tegelijkertijd
werkloosheid is.

2p 2 �� Leg uit dat een toenemend personeelstekort tot oplopende inflatie kan leiden.

2p 3 �� Geef twee oorzaken waardoor de beroepsbevolking kleiner is dan de beroepsgeschikte
bevolking.

2p 4 �� Is de arbeidsreserve tussen 1995 en 1998 toe- of afgenomen? Verklaar het antwoord met
behulp van een berekening.

���� Opgave 2

Zorgen voor de bankpresident?
Nederlanders besteedden in de jaren 1996-1998 fors. Zoals tabel 2 laat zien is de totale
geldhoeveelheid in die periode sterk gegroeid. Tegenover de groei van de totale
geldhoeveelheid stond een groei van de productie. Toch maakte de president van de
centrale bank zich zorgen over de vraag of hij de centrale doelstelling van de bank
(prijsstabiliteit) wel kon realiseren.

tabel 2 (miljoenen euro’s) 1996 1997 1998

chartaal geld 17.363 18.997 18.506
giraal geld 83.593 ........... 107.243
totale geldhoeveelheid 100.956 ........... 125.749
nationaal product 340.827 360.735 381.013

2p 5 �� Teken op de bijlage bij deze opgave de lijn die de groei van het nationaal product zodanig
weergeeft dat die vergeleken kan worden met de groei van de totale geldhoeveelheid.
Geef de berekeningen.

In 1997 bedroeg het aandeel van de chartale geldhoeveelheid in de totale
geldhoeveelheid 17,33%.

2p 6 �� Bereken de girale geldhoeveelheid in 1997.

2p 7 �� Leg aan de hand van de gegevens uit of de president van de centrale bank zich terecht
zorgen maakte.

100015 39 2 Lees verder

Pagina: 679Voor 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 3

Winstmarge industrie onder druk?
De industrievakbonden stellen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg voor een komend jaar
een looneis van 3%. Deze looneis is onder andere gebaseerd op de volgende gegevens:

• stijging van de kosten van levensonderhoud 2,25%
• stijging van de arbeidsproductiviteit in de industrie 1,75%
• stijging van de verkoopprijzen in de industrie 1,40%

De industriewerkgevers vinden de looneis te hoog en willen niet verder gaan dan behoud
van koopkracht. Ze pleiten voor een gematigde loonontwikkeling omdat de winstmarge
(= winst per  product) toch al onder druk zou staan. Daarbij verwijzen ze naar een
rapport over de Nederlandse economie waarin de volgende ontwikkelingen worden
gesignaleerd:

• De arbeidsproductiviteitsgroei in de Nederlandse industrie blijft achter bij het landelijk
gemiddelde.

• De arbeidsproductiviteitsgroei in de Nederlandse industrie blijft achter bij die in de
industrie in het buitenland.

• Door de sterke economische groei in de Verenigde Staten van Amerika stijgt de koers
van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

2p 8 �� Is het in de tekst genoemde arbeidsvoorwaardenoverleg gericht op het bereiken van een
CAO of op het bereiken van een Centraal Akkoord? Licht het antwoord toe.

In het rapport over de Nederlandse economie worden drie ontwikkelingen gesignaleerd.
3p 9 �� Kies één van deze drie ontwikkelingen en beschrijf hoe daardoor de winstmarge in de

Nederlandse industrie onder druk kan komen te staan.

1p 10 �� Met hoeveel procent zullen de lonen in de industrie stijgen als de werkgevers hun zin
krijgen?

2p 11 �� Zal het inwilligen van de looneis van de vakbonden leiden tot een lagere winstmarge in
de Nederlandse industrie? Verklaar het antwoord met een berekening aan de hand van de
verstrekte gegevens.
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Economie VS trekpaard

figuur 1 De Verenigde Staten van Amerika (VS) waren in
de tweede helft van de jaren negentig het
trekpaard van de Europese economie. De groei in
de VS was hoger dan die in Europa zodat de
Amerikaanse economie een sterke internationale
uitstraling had. Figuur 1 illustreert dat. De dollar
wist zich goed te handhaven. Dat kwam door het
internationale kapitaalverkeer waarbij
renteverschillen een rol hebben gespeeld.

2p 12 �� Leg uit hoe uit figuur 1 kan worden afgeleid dat de economie van de VS ’trekpaard’ was
voor de Europese economie.

2p 13 �� Mocht op grond van figuur 1 en afgezien van het kapitaalverkeer een daling of een
stijging van de dollarkoers ten opzichte van de euro worden verwacht? Verklaar het
antwoord.

3p 14 �� Was de rente in de VS blijkbaar hoger of lager dan die in Europa? Verklaar het antwoord.
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Pak een fiets
Fietsfabrikant Lynx NV brengt een nieuw type fiets op de Europese markt onder de
naam Wapiti. De bedrijfsleiding van Lynx heeft zich aanvankelijk ten doel gesteld een zo
groot mogelijk aantal van deze fietsen te verkopen, echter zonder verlies te maken.
Daartoe is de verkoopprijs vastgesteld op � 1.000. In figuur 2 zijn gegevens over kosten en
opbrengsten van Wapiti weergegeven.

figuur 2

2p 15 �� Waaruit blijkt dat de eigenaren van Lynx beperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van
de onderneming? Licht het antwoord toe.

2p 16 �� Leg uit waarom de bedrijfsleiding van Lynx voor de genoemde doelstelling kan hebben
gekozen.

3p 17 �� Bereken de totale constante kosten voor Wapiti.

De eigenaren van Lynx willen echter dat er winst wordt gemaakt. Daarom besluit de
bedrijfsleiding bij nader inzien de fiets aan te bieden voor de prijs van � 1.250.

2p 18 �� Bereken de totale winst die Lynx maakt bij de prijs van � 1.250.

Lynx krijgt het verzoek van het Amerikaanse bedrijf BikeFit om eenmalig 2.000 Wapiti’s
te leveren. BikeFit wil per fiets � 1.100 betalen. Omdat BikeFit enkele speciale
aanpassingen wil, gaat uitvoering van deze order in totaal � 1.275.000 aan extra variabele
kosten met zich meebrengen. De bedrijfsleiding van Lynx wil de order alleen uitvoeren
als deze extra winst oplevert.

2p 19 �� Bereken of deze order zal worden uitgevoerd.
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Japan kampt met recessie en deflatie
In de laatste jaren van het vorige decennium kampte Japan met een recessie die in 1998
met een negatieve groei van het nationaal product een dieptepunt bereikte. Een in 1998
gestart omvangrijk stimuleringsprogramma had slechts in beperkte mate resultaat. In
tabel 3 is de macro-economische ontwikkeling in Japan weergegeven.

tabel 3 1995 1996 1997 1998 1999 2000

volume nationaal product1 1,5 5,1 1,4 -2,8 0,5 0 
prijspeil consumptie1 -0,5 0,1 1,4 0,4 -0,3 -0,5
volume consumptie1 2,1 2,9 1,0 -1,1 0 -0,3
volume export1 5,4 6,3 11,6 -2,3 0 4,0
werkloosheid2 3,1 3,4 3,4 4,1 5,0 5,3
overheidstekort3 3,6 4,3 3,4 6,1 7,8 8,0
bedrijfsinvesteringen3 16,8 17,2 17,5 15,8 14,8 14,3
rente (%) 3,4 3,1 2,4 1,5 1,8 1,8

1 mutatie in procenten ten opzichte van het voorafgaande jaar
2 in procenten van de totale beroepsbevolking
3 in procenten van het nationaal product  

1p 20 �� In welk jaar of in welke jaren is er in Japan blijkens tabel 3 sprake geweest van deflatie?

Typerend voor Japan is volgens analisten de internationaal gezien hoge investeringsquote.
Ook tijdens de recessie blijft die opvallend hoog. Volgens deze analisten is het effect van
die hoge investeringsquote op de productiecapaciteit een oorzaak van de Japanse deflatie.

2p 21 �� Leg uit hoe de hoge investeringsquote volgens de analisten de deflatie heeft veroorzaakt.

In Japan is er sprake geweest van oppotting. Sommige analisten stellen dat die oppotting
de oorzaak van de deflatie is. Anderen stellen dat die oppotting juist het gevolg is van de
deflatie.

2p 22 �� Leg uit dat oppotting het gevolg van deflatie kan zijn.

Oppotting kan behalve deflatie diverse andere oorzaken hebben.
2p 23 �� Noem een van die andere oorzaken. Licht het antwoord toe.
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Elektriciteitsmarkt vrij?
Elektriciteit wordt in Nederland geleverd door elektriciteitsbedrijven die nu nog elk in
een bepaald gebied een monopoliepositie hebben. Als de overheidsplannen doorgaan,
worden deze monopolieposities vanaf 2003 doorbroken. Bedrijven en particulieren
kunnen dan gaan kiezen van welk elektriciteitsbedrijf zij hun stroom willen betrekken. Zij
kunnen dan desgewenst ook steeds van leverancier veranderen. Figuur 3 verstrekt
gegevens over het elektriciteitsverbruik in Nederland.

figuur 3

2p 24 �� Bereken het elektriciteitsverbruik in kilowattuur per dag per kleinverbruikeraansluiting
in 1999.

Sommige economen stellen dat bij een vrije elektriciteitsmarkt een daling van de
elektriciteitsprijs mag worden verwacht. Andere economen verwachten dan echter een
stijging van de elektriciteitsprijs.

4p 25 �� Geef voor beide opvattingen een verklaring.

Iemand stelt dat de overheid verwacht dat het verbruik van milieuvriendelijk opgewekte
elektriciteit in 2020 twintig keer zo groot is als in 2000.

2p 26 �� Is die bewering juist? Licht het antwoord toe.

De overheid meent dat bij een vrije elektriciteitsmarkt het aandeel van milieuvriendelijk
opgewekte elektriciteit zal groeien. Critici menen dat een vrije elektriciteitsmarkt de kans
daarop juist kleiner maakt.

2p 27 �� Geef een verklaring voor de opvatting van de overheid.
2p 28 �� Geef een verklaring voor de opvatting van de critici.

Let op: de laatste opgave van dit examen staat op de volgende pagina.
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Dijkdoorbraak in de polder?
Het ’poldermodel’, de afspraak tussen overheid, werkgevers en werknemers om de lonen
te matigen in ruil voor winst, lastenverlichting en werkgelegenheid, staat onder druk.
Nederlandse werknemers willen profiteren van de hoge economische groei. Mede
daardoor stijgen de loonkosten per product in Nederland sinds 1998 sneller dan die in de
overige landen van de Europese Unie. Sommige economen zien daarin een bedreiging
van de Nederlandse werkgelegenheid. Voor het behoud van werkgelegenheid pleiten zij
voor maatregelen gericht op een vergaande verkleining van het begrotingstekort om
zodoende de lasten voor het bedrijfsleven te verlagen en de bedrijfsinvesteringen te
bevorderen.

2p 29 �� Leg uit dat de overheid, juist vanwege de hoge economische groei, een bijdrage kon
leveren aan loonmatiging in het bedrijfsleven.

2p 30 �� Leg uit dat maatregelen gericht op een vergaande verkleining van het begrotingstekort op
korte termijn juist kunnen leiden tot een toename van de werkloosheid.

2p 31 �� Leg uit dat een groei van de bedrijfsinvesteringen ook een negatief effect op de
werkgelegenheid kan hebben.

Einde
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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 82 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 de vragen 10 en 11 is
een bijlage toegevoegd.
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In de afgelopen jaren was het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid voortdurend
onderwerp van discussie. Vooral hoge financieringslasten en oneigenlijk gebruik waren
redenen om naar alternatieven te zoeken.

De overheid zocht de oplossing onder andere in het verlagen van de verhouding
inactieven/actieven (i/a-ratio). Ze dacht dit te bereiken door het verschil tussen de hoogte
van de uitkeringen en de hoogte van de lonen te vergroten. De koppeling loon-uitkering
kon losgelaten worden.

3p 1 �� Beschrijf op welke manier het loslaten van deze koppeling de i/a-ratio kan verlagen.

De Vereniging Basisinkomen Nederland (VBI) stelde voor om alle sociale uitkeringen en
inkomensafhankelijke subsidies af te schaffen en te vervangen door een basisinkomen.
In een in 1998 gepubliceerde studie deed de VBI, in vereenvoudigde vorm, het volgende
voorstel:

• Elke Nederlander van 23 jaar en ouder ontvangt een basisinkomen van 600 euro per
maand.

• Om de basisinkomens te financieren wordt voorgesteld:

tabel 1

2p 2 �� Geef een voorbeeld van een inkomensafhankelijke subsidie.
2p 3 �� Noem een onderdeel van de voorgestelde vereenvoudiging van de inkomstenbelasting dat

denivellerend kan werken op de secundaire inkomensverdeling.
3p 4 �� Leg uit op welke manier een ander onderdeel van de voorgestelde vereenvoudiging van de

inkomstenbelasting nivellerend kan werken op de secundaire inkomensverdeling.

Volgens de studie van de VBI zouden in 1998 12 miljoen mensen recht hebben op een
basisinkomen. De genoemde maatregelen zouden niet genoeg opbrengen om deze
basisinkomens te financieren. Derhalve werd voorgesteld een milieuheffing op
kapitaalgoederen in te voeren om het financieringsgat te dichten. Een dergelijke heffing
zou tevens kunnen leiden tot een verlaging van de i/a-ratio.

3p 5 �� Bereken het bedrag dat de milieuheffing in 1998 moest opbrengen om de financiering van
het basisinkomen rond te krijgen.

3p 6 �� Leg uit waarom een milieuheffing op kapitaalgoederen past in een beleid dat er op
gericht is de i/a-ratio te verlagen.

maatregel ’opbrengst’ in euro’s

vereenvoudiging van de inkomstenbelasting:
a: de bestaande schijven van 38%, 50% en 60%

vervangen door één tarief van 44% 8 miljard
b: afschaffing van alle aftrekposten 15 miljard
c: afschaffing van de belastingvrije som 13 miljard

afschaffing van alle sociale uitkeringen en
inkomensafhankelijke subsidies 32 miljard
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De laatste jaren vinden er ingrijpende veranderingen plaats op de Europese wijnmarkt.
De Europese wijnboeren krijgen steeds meer concurrentie van niet-Europese
producenten uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Australië en Chili.

In één van de ’nieuwe’ wijnlanden is de binnenlandse markt voor rode wijn in handen van
vijf aanbieders. Deze zijn een productiekartel overeengekomen, waarbij afgesproken wordt
dat er een beperkte hoeveelheid rode wijn aangeboden wordt op de binnenlandse markt.
Volgens een econoom kan zo’n kartelafspraak investeringen bevorderen.

3p 7 �� Beschrijf de redenering van deze econoom.

Een van de vijf aanbieders is Shiraz Cape. Een marktonderzoeker gaat voor dit bedrijf de
huidige marktsituatie en de toekomstmogelijkheden bekijken. Hij beschouwt rode wijn
als een homogeen product.

De collectieve vraag naar rode wijn op de binnenlandse markt en de kostensituatie van
Shiraz Cape zijn weergegeven in figuur 1. MK staat voor marginale kosten en GTK staat
voor gemiddelde totale kosten.

figuur 1

Het kartel besluit het aanbod van rode wijn te beperken tot 200 miljoen liter.
3p 8 �� Welke hoeveelheid rode wijn levert Shiraz Cape maximale totale winst op? Licht het

antwoord toe met behulp van figuur 1.

Verder is van Shiraz Cape gegeven dat de totale kosten worden weergegeven door:
TK = 0,05 q2 + 180 q  = hoeveelheid rode wijn in miljoenen liters (q ≤ 100)

TK = totale kosten in miljoenen euro’s
3p 9 �� Bereken de omvang van de maximale totale winst.

Shiraz Cape wil meer rode wijn produceren en verkopen. De onderzoeker gaat na welke
mogelijkheden er zijn voor export naar de Europese Unie (EU). Hij presenteert een
schets van de marktsituatie voor rode wijn in de EU zoals weergegeven in de bijlage.
De EU legt aan rode wijn uit niet-EU-landen een invoerheffing op.

3p 10 �� Is hier sprake van een invoerheffing in euro’s of in procenten? Verklaar het antwoord.
3p 11 �� Arceer in de grafiek op de bijlage het bedrag dat de EU door de invoerheffing ontvangt.

Verder blijkt uit het rapport van de onderzoeker dat de buitenlandse activiteiten van
Shiraz Cape gedurende de eerste jaren verliesgevend zullen zijn. Toch adviseert de
onderzoeker Shiraz Cape om rode wijn naar de EU te gaan exporteren.

3p 12 �� Geef een economische redenering die de onderzoeker kan gebruiken om zijn advies te
ondersteunen.
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Op 1 januari 1999 wordt de Economische en Monetaire Unie (EMU) een feit. De
wisselkoersen van de gulden ten opzichte van de valuta van een aantal handelspartners
binnen de Europese Unie (EU) worden via de euro vastgezet.

Denemarken treedt (nog) niet toe, maar blijft wel deelnemen aan een systeem van vaste,
maar aanpasbare wisselkoersen. De centrale bank van Denemarken kan met valuta-
interventies en een aanpassing van de geldmarktrente invloed uitoefenen op de koers van
de Deense kroon.

2p 13 �� Leg uit hoe de Deense centrale bank valuta-interventie moet toepassen als de koers van
de Deense kroon ten opzichte van de euro onder de bandbreedte dreigt te komen.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk (VK) voldoet aan de toelatingscriteria, treedt het niet
toe tot de EMU. De wisselkoers van het Britse pond ten opzichte van de euro kan „vrij
zweven”.

3p 14 �� Zal het uitvoervolume van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk stijgen of dalen
wanneer het Britse pond in koers stijgt ten opzichte van de euro? Verklaar het antwoord.

De Britten willen hun pond niet inruilen voor de euro, mede omdat het monetaire beleid
van de Europese Centrale Bank (ECB) niet aansluit bij de Britse conjunctuurcyclus. Wel
hebben beide centrale banken – de Bank of England en de ECB – een zelfde doelstelling:
prijsstabiliteit.

3p 15 �� Leg uit waarom er bij een hoogconjunctuur in het VK en een laagconjunctuur in het
eurogebied sprake is van een verschil in het rentebeleid van de beide centrale banken.

Stel dat het VK wel zou toetreden tot de EMU en dat het beleid van de ECB gericht blijft
op de conjunctuurfase waarin de overige EMU-landen zich op dat moment bevinden.
Indien het VK toetreedt tot de EMU geldt voor het VK het rentebeleid van de ECB.

3p 16 �� Zou de inflatie in het VK toenemen of juist afnemen wanneer bij het geschetste verschil
in conjunctuurfase het VK wel toetreedt tot de EMU? Licht het antwoord toe.

Ook verschillen in economische structuur verhinderen de Britse toetreding. Er is al jaren
sprake van een tekort op de goederenrekening van de betalingsbalans van het VK terwijl
er voor de EU als geheel sprake is van een fors overschot.
Bij toetreding op 1 januari 1999 zou de koers van het pond in euro’s zijn vastgesteld op
een relatief laag niveau. In de loop van 1999 steeg de koers van het pond in euro’s.

3p 17 �� Leg uit hoe de koers van het Britse pond, ondanks het tekort op de goederenrekening, in
de loop van 1999 toch kon stijgen. Betrek in het antwoord één van de andere
deelrekeningen van de betalingsbalans.

3p 18 �� Leg uit hoe toetreding op 1 januari 1999 van het VK tot de EMU had kunnen leiden tot
een hoger uitvoervolume van het VK naar landen binnen de EU.
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Het onderstaande macro-economische model is een vereenvoudigde weergave van de
economie van een land. In dit land streven werkgevers, werknemers en overheid in
overleg een aantal doelen van economische politiek na.

(1) C = 0,8 (Y – B) + 20 C = gezinsconsumptie
(2) B = 0,25 Y B = overheidsontvangsten
(3) O = 175 O = overheidsbestedingen
(4) I = 75 I = bedrijfsinvesteringen

ap  
(5) E =         × 280 E = exportwaarde lopende rekening

apc
(6) M = 0,4 Y M = importwaarde lopende rekening
(7) Y = W Y = nationaal inkomen
(8) W = EV W = nationaal product
(9) EV = C + I + O + E – M EV = effectieve vraag

Y
(10) Av =         ap = binnenlandse arbeidsproductiviteit 

ap in duizenden geldeenheden
(11) Aa = 7
(12) U = Aa – Av apc = gemiddelde arbeidsproductiviteit

van de concurrenten op de wereldmarkt in
duizenden geldeenheden

Aa = arbeidsaanbod in miljoenen personen
Av = arbeidsvraag in miljoenen personen
U = werkloosheid in miljoenen personen

Alle grootheden luiden in miljarden geldeenheden, tenzij anders aangegeven is.

In de uitgangssituatie geldt ap = apc = 100 en bedraagt het evenwichtsinkomen
(Ye) 687,5.

ap
3p 19 �� Verklaar het positieve verband tussen  —— en de omvang van de exportwaarde.

apc

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelstellingen van economische politiek in
dit land en van de criteria waarop beoordeeld wordt of deze doelstellingen bereikt zijn.

tabel 2

Van drie doelstellingen kan met behulp van het model vastgesteld worden of deze
gerealiseerd zijn.

3p 20 �� Welke doelstellingen van economische politiek zijn in de uitgangssituatie gerealiseerd?
Verklaar het antwoord door berekeningen op basis van het model.

Aan de hand van het model kan de volgende oplossingsvergelijking geformuleerd
worden:

ap
Ye = 1,25 (Co + Io + Oo +        × Eo) 

apc
Co, Io, Oo en Eo zijn de autonome bestedingscomponenten van het model.

doelstelling criterium

1 evenwichtige betalingsbalans gelijkheid van ontvangsten en uitgaven op de
lopende rekening

2 evenwichtige overheidsbegroting overheidstekort kleiner dan 3% van het nationaal
inkomen

3 gelijkmatige groei van de economie trendmatige groei van het nationaal inkomen van
2% per jaar

4 volledige werkgelegenheid maximaal 2% van de beroepsbevolking werkloos
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Een internationaal onderzoeksbureau stelt vast dat de arbeidsproductiviteit in de
concurrerende landen met 10% gaat stijgen, terwijl deze in dit land gelijk blijft.

3p 21 �� Bereken de verandering van de werkloosheid in dit land indien de vaststelling van het
bureau in het model wordt verwerkt.

2p 22 �� Bereken het bedrag waarmee de bedrijfsinvesteringen zouden moeten toenemen om dit
effect op de werkloosheid volledig te compenseren.

Het bedrijfsleven in dit land blijkt niet bereid te zijn extra investeringen te doen. Zij vindt
dat de overheid moet zorgen voor de benodigde stimulering van de effectieve vraag.
De overheid is daartoe niet bereid en verwijst daarbij naar de doelstellingen van
economische politiek.

3p 23 �� Noem een doelstelling uit tabel 2 die de overheid in dit geval als argument kan
aanvoeren. Verklaar het antwoord.

De sociale partners zien nu nog maar één oplossing binnen het kader van dit model. Zij
stellen voor de gemiddelde arbeidsduur in het land te verlengen om zo de
arbeidsproductiviteit te veranderen.

2p 24 �� Leg uit op welke manier deze maatregel in dit model de werkgelegenheid kan verlagen.
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Op een markt van heterogeen oligopolie is er in het algemeen weinig prijsconcurrentie.
3p 25 �� Geef hiervoor de verklaring.

Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is gebleken dat in ons
land de verkooppunten van benzine voor een groot deel in handen zijn van de vier grote
oliemaatschappijen. Dit is een voorbeeld van oligopolie.

Stel dat van de 250 verkooppunten langs de snelwegen 80% de vlag voert van Shell,
BP/Mobil, Esso of Texaco. Bij de andere 3.750 verkooppunten langs de overige wegen is
dat 60%.
Men schat dat de gemiddelde benzineomzet van een verkooppunt langs de snelweg het
vijfvoudige bedraagt van de gemiddelde benzineomzet van een verkooppunt langs de
overige wegen.

3p 26 �� Bereken het gezamenlijke marktaandeel (gemeten naar benzineomzet) van de vier grote
oliemaatschappijen op de totale markt voor benzine in Nederland.

Uit dit onderzoek is verder gebleken dat Nederland in West-Europa het grootste verschil
kent tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs van benzine. Onderstaande figuur
illustreert dat.

figuur 2

3p 27 �� Leg uit op welke manier uit figuur 2 afgeleid kan worden dat er op de benzinemarkt in
Nederland, in vergelijking met de andere landen, minder met de verkoopprijs wordt
geconcurreerd.

NMa overweegt maatregelen die de concurrentie op de benzinemarkt in Nederland
kunnen bevorderen. Veronderstel dat deze maatregelen er toe leiden dat de verkoopprijs
in Nederland daalt naar het niveau van België. Als gevolg daarvan zal de totale gevraagde
hoeveelheid benzine in Nederland met 4% stijgen.
Het BTW-percentage voor benzine in Nederland blijft ongewijzigd 17,5%.

3p 28 �� Zullen de totale BTW-inkomsten uit de verkoop van benzine in Nederland stijgen, gelijk
blijven of dalen na de veronderstelde prijsverlaging? Verklaar het antwoord met een
berekening.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Milieuorganisaties vrezen dat de lagere verkoopprijs voor benzine zal leiden tot een
toename van het autogebruik. Zij dringen er bij de NS op aan de prijzen voor het
personenvervoer zodanig te verlagen dat het benzineverbruik op het oude niveau
gehandhaafd blijft.

De prijselasticiteit van de vraag naar reizigerskilometers bedraagt –0,4. Voor de
gevraagde hoeveelheid benzine geldt een kruiselingse prijselasticiteit van 0,12 bij een
prijsverandering van het personenvervoer van de NS (prijs per reizigerskilometer).

3p 29 �� Bereken met hoeveel procent de NS de prijs per reizigerskilometer moet laten dalen om
volledig tegemoet te komen aan de doelstelling van de milieuorganisaties.

Einde
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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,
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Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te
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punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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CAO-overleg: loon of werk?
Bij de CAO-onderhandelingen voor een komend jaar in de industrie wordt uitgegaan van
de volgende prognose:

• inflatie 2,3%
• stijging arbeidsproductiviteit in de industrie 1,8%
• stijging van de verkoopprijs in de industrie 1,5%
• aandeel van de loonkosten in de verkoopprijs in de industrie 75,0%

De vakbondsleiders hebben het niet gemakkelijk. Zij staan voor het dilemma: meer loon
of meer werk? Voor de achterban is een reële loonstijging belangrijk maar een sterke
loonstijging kan ten koste gaan van de bedrijfswinsten en de werkgelegenheid.
Uiteindelijk wordt besloten tot een looneis van 3,5%.

Bij een loonstijging wordt onderscheid gemaakt tussen prijscompensatie, initiële
loonstijging en incidentele loonstijging.

2p 1 �� Is er bij een stijging van het CAO-loon met 3,5% in de gegeven situatie sprake van een
initiële loonstijging? Licht het antwoord toe.

De werkgevers vinden een stijging van het CAO-loon met 3,5% te fors. Zij stellen dat
door een dergelijke loonstijging de winstmarge in de industrie zal dalen.

2p 2 �� Toon met een berekening aan dat de loonkosten per product bij de gegeven loonstijging
met 1,67% toenemen.

2p 3 �� Hebben de werkgevers gelijk met de stelling dat door de gegeven loonstijging de
winstmarge in de industrie zal dalen? Licht het antwoord toe met behulp van een
berekening.

���� Opgave 2 

Nederland vakantieland?
Een marketingbureau heeft onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van Nederland
als vakantieland. Uit dat onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds vaker een buitenlandse
vakantie gaan boeken en dat de vraag naar vakanties in eigen land gaat afnemen.
De onderzoekers noemen daarvoor de volgende oorzaken:

• de invoering van de euro;
• de stijging van de inkomens;
• de toenemende scholingsgraad van de bevolking;
• het toenemend gebruik van internet.

De onderzoekers concluderen dat binnenlandse vakantiereizen voor veel mensen een
inferieur goed gaan worden.

2p 4 �� Hoe blijkt dat uit het onderzoek?

Reisbureau Delta heeft uitsluitend binnenlandse vakantiereizen in het assortiment en
ondervindt in toenemende mate concurrentie van reisbureaus die buitenlandse
vakantiereizen in Europa aanbieden.

2p 5 �� Leg uit dat de invoering van de euro een ongunstig effect kan hebben op de
concurrentiepositie van Delta.

Op korte termijn wordt de concurrentiepositie van Delta vooral bepaald door de prijzen.
Delta beschikt over de volgende gegevens:

• prijselasticiteit van de vraag naar binnenlandse vakantiereizen –0,6
• prijselasticiteit van de vraag naar buitenlandse vakantiereizen –1,4
• kruiselingse prijselasticiteit van de vraag naar binnenlandse vakantiereizen

ten opzichte van de prijs van buitenlandse vakantiereizen +0,8
2p 6 �� Geef een economische verklaring voor het gegeven dat de vraag naar buitenlandse

vakantiereizen prijselastischer is dan de vraag naar binnenlandse vakantiereizen.
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De directie van Delta verwacht dat buitenlandse vakantiereizen 5% goedkoper worden.
De commercieel-directeur van Delta stelt voor de prijzen van Delta-reizen zodanig aan te
passen dat de afzet gelijk blijft. Dat gaat ten koste van de omzet. De financieel-directeur
is daarom tegen dat voorstel. Hij stelt dat de omzetdaling kan worden beperkt door niet
op de prijsdaling van de buitenlandse reizen te reageren.

3p 7 �� Bereken met hoeveel procent de prijs van Delta-reizen moet dalen om de afzet gelijk te
houden.

3p 8 �� Is de stelling van de financieel-directeur juist? Verklaar het antwoord met behulp van de
beschikbare cijfers.

���� Opgave 3

Deeltijdwerk beïnvloedt inkomensverdeling
In de periode 1990–1999 was er sprake van een sterke toename van deeltijdwerk. Mede
hierdoor is de arbeidsparticipatie gestegen. Het deeltijdwerk is echter niet gelijk over alle
inkomensgroepen verdeeld. Daardoor zijn er verschuivingen opgetreden in de primaire
verdeling van de arbeidsinkomens. Dat effect is in figuur 1 met behulp van Lorenzcurven in
beeld gebracht. De getallen bij de zwarte bolletjes (•) hebben betrekking op de verticale as.

figuur 1

2p 9 �� Hoe blijkt uit de getekende Lorenzcurven dat deze betrekking hebben op de totale
beroepsbevolking en niet op de werkzame beroepsbevolking? Licht het antwoord toe.

Sommigen stellen dat de toename van het deeltijdwerk een nivellerende invloed op de
primaire inkomensverdeling heeft. Anderen stellen juist dat de toename van het
deeltijdwerk een denivellerende invloed op de primaire inkomensverdeling heeft.

2p 10 �� Beschrijf hoe uit figuur 1 blijkt dat er zowel sprake is van nivellering als van
denivellering.
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Over 1990 en 1999 zijn in tabel 1 enkele verdere gegevens verstrekt.

tabel 1 totaal arbeidsinkomen (�) beroepsbevolking (personen)

1990 200 miljard 5.750.000
1999 275 miljard 7.250.000

3p 11 �� Bereken met welk bedrag het gemiddeld inkomen van de personen in de vierde 
20%-groep tussen 1990 en 1999 is gedaald.

���� Opgave 4

Franse patrons leggen werk neer
De werkloosheid in de Franse industrie is hoog. De Franse regering heeft daarom het
plan opgevat om in de industrie de 35-urige werkweek in te voeren. Nu werken er in de
industrie 8,5 miljoen personen in een voltijdbaan van 39 uur per week. De regering gaat
ervan uit dat bij invoering van een 35-urige werkweek:

• het volume van de totale industriële productie niet zal veranderen;
• er sprake zal zijn van een herbezettingpercentage van 40;
• de werknemers 2% van het bruto weekloon inleveren.

De werknemersorganisaties zijn enthousiast. De werkgevers hebben massaal geprotesteerd.
Zij vinden dat de regering ten onrechte uitgaat van een ongewijzigd productievolume
omdat de 35-urige werkweek tot een stijging van de loonkosten per eenheid product zal
leiden.

3p 12 �� Bereken hoeveel nieuwe voltijdbanen invoering van de 35-urige werkweek volgens de
regering zal opleveren.

3p 13 �� Toon met behulp van een berekening aan of volgens het regeringsplan de loonkosten per
eenheid product in de Franse industrie stijgen.

2p 14 �� Verklaar de stelling van de werkgevers dat door een stijging van de loonkosten per
eenheid product het volume van de totale productie zal veranderen.

Als extra argument stelt de Franse regering dat invoering van de 35-urige werkweek in de
industrie, tot een daling van de conjunctuurwerkloosheid in de totale Franse economie
kan leiden.

2p 15 �� Geef voor die stelling een verklaring.
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���� Opgave 5

Het gaat Madolia voor de wind figuur 2

Een aanhoudende economische groei en
een ongekend groot vertrouwen bij
consumenten geven aan dat het Madolia,
een met Nederland vergelijkbaar
denkbeeldig land, voor de wind gaat.
Bij het opstellen van de rijksbegroting
wordt bij het vaststellen van de uitgaven
uitgegaan van een verwachte gemiddelde
economische groei over een langere
periode (= trend). Figuur 2 laat zien dat het
feitelijke groeicijfer sinds 1997 aanzienlijk
hoger is. Sommige politieke partijen willen
daarom de overheidsuitgaven verhogen.
Andere partijen willen een versnelde
afname van de staatsschuld realiseren.

De overheidsfinanciën hebben invloed op de ontwikkeling van de conjunctuur terwijl
omgekeerd de conjuncturele ontwikkeling de overheidsfinanciën beïnvloedt.

3p 16 �� Heeft het begrotingsbeleid in Madolia in de periode 1991–1993 een procyclische of een
anticyclische invloed gehad? Verklaar het antwoord.

Elk procentpunt dat de feitelijke economische groei in een jaar boven de trend ligt, levert
de Madoliaanse overheid in dat jaar ��900 miljoen extra inkomsten op. Elk procentpunt
dat de feitelijke economische groei onder de trend ligt, levert de Madoliaanse overheid in
dat jaar � 600 miljoen minder inkomsten op.

3p 17 �� Bereken of de Madoliaanse overheid in de periode 1995 tot en met 1998 in totaal per
saldo een tegenvaller of een meevaller heeft gehad (in miljoenen euro’s).

De partijen die de overheidsuitgaven willen verhogen, wijzen erop dat die hogere
uitgaven voor een deel weer worden terugverdiend.

2p 18 �� Geef voor deze stelling een verklaring. Betrek in het antwoord zowel de ontvangstenkant
als de uitgavenkant van de begroting.

De partijen die de staatsschuld versneld willen aflossen, wijzen erop dat hierdoor de
belastingtarieven kunnen worden verlaagd.

2p 19 �� Geef voor deze stelling een verklaring.
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���� Opgave 6

Economisch herstel Japan blijft uit
In het vorige decennium had Japan met een recessie te maken. In 1998 werd een begin
gemaakt met een omvangrijk stimuleringsprogramma. Aan de negatieve groei werd
daardoor weliswaar een halt toegeroepen, maar van een echt herstel was geen sprake. In
tabel 2 is de macro-economische ontwikkeling van Japan in beeld gebracht.

tabel 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000

volume nationaal product1 1,5 5,1 1,4 –2,8 0,5 0
exportvolume1 5,4 6,3 11,6 –2,3 0 4,0
volume consumptie1 2,1 2,9 1,0 –1,1 0 –0,3
overheidstekort2 3,6 4,3 3,4 6,1 7,8 8,0
saldo lopende rekening2 2,2 1,4 2,0 2,9 2,8 2,8
koers yen ten opzichte van dollar3 100 86,8 78,3 71,7 81,1 86,2
rente(%) 3,4 3,1 2,4 1,5 1,8 2,0

1 mutatie in procenten ten opzichte van voorafgaande jaar
2 in procenten van het nationaal product
3 index: 1995 = 100

2p 20 �� Uit welk gegeven in tabel 2 kan worden afgeleid dat de Japanse overheid in 1998 met een
omvangrijk stimuleringsprogramma is begonnen? Licht het antwoord toe.

Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat er een verband bestaat tussen de ontwikkeling van de
rente in Japan en die van de koers van de yen.

2p 21 �� Geef voor dat verband een verklaring voor de periode 1995-1998.

In een artikel in een dagblad werd gesteld dat de daling van het Japanse exportvolume in
1998 is veroorzaakt door de ontwikkeling van de koers van de yen ten opzichte van de
dollar.

2p 22 �� Wordt deze stelling door tabel 2 ondersteund? Verklaar het antwoord.

In het artikel werd gesteld dat in 2000, vergeleken met 1998, de yen ten opzichte van de
dollar met ruim 20% is geapprecieerd.

2p 23 �� Is deze stelling juist? Licht het antwoord toe met behulp van een berekening.

���� Opgave 7

Snelle markten
Op de micro-elektronicamarkt volgen de nieuwe versies van producten elkaar in razend
snel tempo op. Vaak is een product nog maar net uit of een nieuwere versie met nog meer
snelheid of nog meer mogelijkheden ligt al in de etalages. Op zo’n markt verkoopt Telefax
BV faxapparaten. Telefax heeft een nieuw apparaat ontwikkeld en moet een beslissing
nemen over de verkoopstrategie. Het management komt met twee alternatieve scenario’s:

• scenario 1: verkoopprijs ��550 per stuk waarbij de totale constante kosten ��20 miljoen op
jaarbasis bedragen

• scenario 2: verkoopprijs ��750 per stuk waarbij de totale constante kosten � 30 miljoen op
jaarbasis bedragen
Verder is gegeven dat Telefax maximaal 100.000 van deze faxapparaten per jaar kan
produceren en dat de variabele kosten proportioneel zijn.

De hogere totale constante kosten bij scenario 2 worden veroorzaakt door de hoger
gestelde verkoopprijs.

2p 24 �� Geef daarvoor een verklaring.
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Telefax wil het nieuwe apparaat zodanig produceren dat de break-evenafzet zo laag
mogelijk wordt. Stel dat Telefax in dit verband streeft naar een break-evenafzet van
40.000 faxapparaten.

2p 25 �� Geef op basis van de verstrekte gegevens een verklaring voor het streven van Telefax
naar een zo laag mogelijke break-evenafzet.

2p 26 �� Toon met behulp van een berekening aan dat scenario 2 in dit geval onhaalbaar is.
2p 27 �� Bereken hoe groot bij scenario 1 de variabele kosten per product mogen zijn bij de

nagestreefde break-evenafzet.

���� Opgave 8

Inflatiespook dreigt figuur 3

Het gaat erg goed met de Amerikaanse 
economie. Figuur 3 laat zien dat er sprake
is van een sterke economische groei. Maar
volgens sommige economen dreigt de
Amerikaanse economie slachtoffer te
worden van het eigen succes. Zo stelt Alan
Greenspan, president van de Amerikaanse
centrale bank, dat een aanhoudend snelle
groei zal leiden tot een forse loonstijging.
En die loonstijging kan volgens analisten
leiden tot inflatie.

3p 28 �� Geef voor de stelling van Alan Greenspan een verklaring. Gebruik daarbij beide
gegevens in figuur 3.

Een loonstijging zal alleen onder bepaalde voorwaarden leiden tot inflatie.
2p 29 �� Beschrijf twee voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.

Inflatie zal de internationale concurrentiepositie van Amerika aantasten. Dat kan weer
een extra impuls aan de inflatie geven doordat de Amerikaanse economie te maken krijgt
met hogere prijzen van geïmporteerde producten.

3p 30 �� Beschrijf hoe de verslechtering van de internationale concurrentiepositie kan leiden tot
de hogere prijzen van geïmporteerde producten.
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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 84 punten te
behalen; het examen bestaat uit 30 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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���� Opgave 1

In september 1999 presenteerde de regering haar plannen voor een nieuw belastingstelsel:
„Belastingherziening 2001”. Deze herziening heeft diverse economische gevolgen.

Eén van de directe gevolgen is een verkleining van de wig. Deze verkleining kan
bijdragen aan een vermindering van de krapte op de arbeidsmarkt.

3p 1 �� Leg uit hoe een verkleining van de wig de krapte op de arbeidsmarkt zou kunnen
verminderen.

Het nieuwe stelsel werd gepresenteerd aan de hand van drie boxen waarvan er in figuur 1
twee (gedeeltelijk) zijn weergegeven.

Over de heffingskorting in box 1 schreef een krant: „Omdat dit een vast bedrag is
profiteren lagere inkomens daarvan naar verhouding meer dan de hogere inkomens, die
juist gebaat zijn bij een belastingvrije som.”

3p 2 �� Leg uit waarom lagere inkomens, in verhouding tot hogere inkomens, meer profiteren van
een heffingskorting dan van een belastingvrije som.

3p 3 �� Toon met behulp van de gegevens uit figuur 1 aan dat voor iemand met een belastbaar
arbeidsinkomen van ƒ 30.000,– de gemiddelde belastingdruk 16,7% bedraagt.

In tabel 1 worden de gevolgen van de stelselherziening voor twee arbeidsinkomens met
elkaar vergeleken.

tabel 1

3p 4 �� Leidt het nieuwe systeem van de inkomstenbelasting voor deze twee arbeidsinkomens tot
meer of minder nivellering? Verklaar het antwoord met een berekening op basis van tabel 1.

Een grote verandering van het belastingstelsel is een nieuwe methode voor het belasten
van inkomen uit vermogen. Box 3 laat deze methode zien. In tabel 2 staan de gevolgen
van deze heffing voor diverse vermogensinkomens.

tabel 2

2p 5 �� Leg met behulp van een berekening, op basis van figuur 1, uit waarom in 2001 bij een
fictief inkomen uit vermogen van 1.500 gulden de gemiddelde belastingdruk 0% zal zijn.

Een van de kritiekpunten op Belastingherziening 2001 is dat een fictief inkomen uit
vermogen minder belast wordt dan een even hoog inkomen uit arbeid.

3p 6 �� Toon met behulp van de tabellen 1 en 2 aan dat deze kritiek voor sommige
inkomensbedragen opgaat en voor andere niet.
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figuur 1 Belastingherziening 2001
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Box 1

Betreft

• Winst uit onderneming

• Inkomen uit arbeid

• Inkomen uit uitkering

• Inkomen uit eigen woning
Aftrekposten

onder andere:

• Buitengewone lasten

• Reisaftrek

• Rente op hypotheek eerste woning

Heffingskorting 

Belasting

Schijf 1: van 0 tot ƒ 31.652,– 32,9%
Schijf 2: van ƒ 31.652,– tot  ƒ 53.881,– 36,85%
Schijf 3: van ƒ 53.881,– tot ƒ 101.659,– 42%
Schijf 4: > ƒ 101.659,– 52%

De belastingvrije som wordt vervangen door een
heffingskorting van ƒ 3.321,– per persoon. 
De heffingskorting is een bedrag dat op de te
betalen belasting in mindering wordt gebracht.

Werkenden krijgen een extra heffingskorting van
nog eens ƒ 1.536,– per persoon.

Box 3

Betreft

Inkomen uit vermogen

onder andere inkomen uit:

• Spaartegoeden

• Effecten

• Onroerend goed (niet eigen woning)
Aftrek

• Vrijgesteld vermogensdeel:
ƒ 37.500,– per persoon

Belasting

Het vermogen (saldo van bezittingen
en schulden) wordt geacht jaarlijks een
rendement van 4% op te leveren: dit is
het fictief inkomen uit vermogen.
Over het rendement van het niet-
vrijgestelde vermogensdeel wordt
30% belasting geheven.

Pagina: 704Voor 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 2

In een Europees land is het bedrijf Monergie de enige aanbieder van elektriciteit.
De overheid in dit land vindt de voordelen van dit monopolie opwegen tegen de nadelen,
mits onder toezicht van de overheid. Het bedrijf heeft het wettelijk alleenrecht voor deze
markt verkregen.

2p 7 �� Beschrijf een argument dat de overheid kan hebben voor de instelling van een wettelijk
alleenrecht voor de elektriciteitsmarkt.

Monergie streeft naar maximale totale winst. De totale constante kosten bedragen
2,8 miljard euro. Verder geldt:

GO = –0,1q + 17     (q � 20) q = totale hoeveelheid elektriciteit in miljarden
kilowattuur(kwu)

MK = 5 GO = gemiddelde opbrengst in eurocenten per kwu
MK = marginale kosten in eurocenten per kwu

De overheid stelt als voorwaarde aan Monergie dat de afnemers niet méér mogen betalen
dan 10 eurocent per kwu.

4p 8 �� Bereken de maximale totale winst van Monergie, rekening houdende met de voorwaarde
van de overheid.

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de werking van de elektriciteitsmarkt
in dit land.
De commissie vindt de situatie op de markt voor elektriciteit in dit land in strijd met het
Europese mededingingsbeleid. Zij acht het wenselijk dat er andere producenten worden
toegelaten tot deze markt.

2p 9 �� Geef een argument waarmee de Europese Commissie deze wens kan onderbouwen.

Monergie vreest dat potentiële concurrenten vooral de grootverbruikers zullen weglokken.
Het bedrijf besluit daarom prijsdiscriminatie te gaan toepassen. De overheid laat de
prijsvoorwaarde los.

Monergie gaat voortaan elektriciteit tegen verschillende prijzen aanbieden aan
kleinverbruikers (deelmarkt 1) en aan grootverbruikers (deelmarkt 2). Monergie blijft
streven naar maximale totale winst. De productiekosten veranderen niet ten opzichte van
de uitgangssituatie.
In figuur 2 zijn voor beide, gescheiden, deelmarkten een aantal gegevens vermeld.

figuur 2

q1 = hoeveelheid elektriciteit op deelmarkt 1 q2 = hoeveelheid elektriciteit op deelmarkt 2
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3p 10 �� Bereken de maximale totale winst die Monergie op beide deelmarkten samen kan behalen.

Monergie besluit de klantenbinding naar de kleinverbruikers te versterken door hen naast
de gewone stroom ook natuurstroom aan te bieden. Deze natuurstroom, waarvan de prijs
per kilowattuur iets hoger ligt, is opgewekt met milieuvriendelijke energiebronnen.

2p 11 �� Hoe wordt deze vorm van verkoopbeleid genoemd?

De overheid wil de milieuvervuiling, veroorzaakt door de productie van gewone stroom,
verminderen. De Europese Commissie stelt als voorwaarde dat de overheid niet direct
mag ingrijpen in de marktprijs.

2p 12 �� Geef een voorbeeld van een overheidsmaatregel die niet in strijd is met de voorwaarde
van de Europese Commissie.

���� Opgave 3

Om de euro als eenheidsmunt in te voeren zagen de deelnemende landen stabiele
onderlinge wisselkoersen als een belangrijke voorwaarde.
Daarvoor vonden zij vrij verkeer van kapitaal tussen deze landen wenselijk.

3p 13 �� Leg uit hoe vrij verkeer van kapitaal kan bijdragen aan stabiliteit van de wisselkoersen.

De invoering van de euro in 1999 heeft op dat moment alleen gevolgen voor het girale
betalingsverkeer. In de aanloop naar de chartale invoering van de euro houdt
De Nederlandsche Bank (DNB) haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het
bankbiljettenverkeer in ons land. Onderstaande tabel heeft betrekking op de Nederlandse
bankbiljetten in omloop.

tabel 3

In 1998 is er sprake van een daling van zowel de waarde alsook van het aantal
bankbiljetten.
De centrale bank benadrukt dat dit géén gevolg kan zijn van een beleidswijziging van DNB.
De centrale bank constateert dat de gemiddelde waarde van het bankbiljet in omloop is
gedaald. In 1997 bedroeg deze waarde nog ƒ 102,00.

2p 14 �� Geef een verklaring voor de daling van het aantal bankbiljetten in 1998.
3p 15 �� Bereken de gemiddelde waarde van het bankbiljet in omloop in 1998 (in ten minste twee

decimalen).
3p 16 �� Had het publiek in 1998, vergeleken met 1997, een grotere voorkeur voor bankbiljetten

met een hoge coupure (nominale waarde) of juist voor bankbiljetten met een lage
coupure (nominale waarde)? Verklaar het antwoord.

Het merendeel van de bankbiljetten in omloop behoort tot de maatschappelijke
geldhoeveelheid (M1).

Voor 1999 wordt een groei van M1 van zo’n 16% verwacht. Deze groei gaat de verwachte
groei van het bruto binnenlands product (BBP) van 4,3% ruimschoots te boven. DNB
ziet hierin een mogelijke bron van inflatie.

3p 17 �� Leg uit hoe een groei van M1 die de groei van het BBP overtreft, kan leiden tot inflatie.

Indien deze inflatiedreiging voor de gehele eurozone geldt, kan de Europese Centrale
Bank (ECB) ingrijpen door de rente aan te passen. Een renteaanpassing door ECB kan
van invloed zijn op de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

3p 18 �� Zal de renteaanpassing in de gewenste richting door ECB een neerwaartse of een
opwaartse druk uitoefenen op de koers van de euro ten opzichte van de dollar? Verklaar
het antwoord.
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���� Opgave 4

Om milieuschade te kunnen bestrijden wordt in diverse landen gebruik gemaakt van een
milieuheffing. De opbrengst van zo’n heffing kan geheel of gedeeltelijk gebruikt worden
voor milieuvriendelijke investeringen.
Met behulp van onderstaand macro-economisch model en tabel 4 kunnen de gevolgen
van een milieuheffing nagegaan worden.

(1) C = 0,8 ( Y – B ) + 50 C = particuliere consumptie
(2) B = 0,25 Y B = belastingontvangsten
(3) O = 210 O = overheidsbestedingen
(4) I = 60 I = particuliere investeringen
(5) EV = C + I + O EV = effectieve vraag
(6) EV = W W = nationaal product
(7) Y = W Y = nationaal inkomen

Alle grootheden luiden in miljarden euro’s.
In het bovenstaande model bedraagt het evenwichtsinkomen 800 miljard euro.

Om de milieuschade van diverse bestedingen te vergelijken wordt tabel 4 gebruikt.

tabel 4

Het bovenstaande model bestaat uit meerdere soorten vergelijkingen, waaronder
evenwichts-, gedrags- en definitie-vergelijkingen.

2p 19 �� Van welke soort vergelijking is er sprake bij vergelijking (1)? Licht het antwoord toe.

Uit tabel 4 blijkt dat er een verschil is tussen de milieuschade veroorzaakt door
particuliere investeringen en de milieuschade veroorzaakt door overheidsbestedingen.

3p 20 �� Geef een verklaring voor dit verschil.
3p 21 �� Bereken de hoogte van de totale milieuschade in de uitgangssituatie (in ten minste één

decimaal).

De overheid heeft laten onderzoeken welke gevolgen de instelling van een milieuheffing
zou kunnen hebben op de economie. Er wordt een milieuheffing ingesteld van 5% op het
nationaal inkomen. Een deel van de opbrengst van deze heffing stelt de overheid ter
beschikking aan het bedrijfsleven om dit geld te gebruiken voor milieuvriendelijke
investeringen. Deze investeringen veroorzaken géén milieuschade. In het model
veranderen de vergelijkingen (1) en (4). Ook wordt er een vergelijking toegevoegd voor
de milieuheffing.

De volgende vergelijkingen geven de aanpassingen van het model weer:
(1a) C = 0,8 ( Y – H – B ) + 50
(4a)  I = 0,75 H + 60
(8)   H = 0,05 Y H = opbrengst milieuheffingen
Het model is nu in evenwicht bij Y = 795 miljard euro.

Deze aanpassingen van het model leiden tot een lagere waarde van het evenwichtsinkomen.
3p 22 �� Geef een verklaring voor deze lagere waarde van het evenwichtsinkomen, op basis van de

vergelijkingen uit het model, maar zonder het maken van een berekening.
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De overheid vindt het milieubeleid met behulp van de heffing geslaagd indien de
vermindering van de milieuschade (in procenten) de daling van het nationaal inkomen (in
procenten) overtreft.

4p 23 �� Ga met een berekening na of dit milieubeleid geslaagd is.

Indien de overheid dit milieubeleid uitvoert, zal vergeleken met de uitgangssituatie het
nationaal inkomen in verhouding minder sterk dalen dan de particuliere consumptie.

3p 24 �� Geef hiervoor de verklaring.
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���� Opgave 5

Ook in welvarende landen, zoals Nederland en de Verenigde Staten van Amerika (VS),
zijn er mensen die leven in (relatieve) armoede.

In tabel 5 zijn voor deze twee landen een tweetal armoedemaatstaven opgenomen:
• Maatstaf 1 geeft aan welk deel van alle huishoudens een besteedbaar inkomen heeft dat

minder is dan de helft van het mediaan inkomen��. Dit is een maatstaf om relatieve
armoede binnen een (welvarend) land te meten.

• Maatstaf 2 geeft aan welk deel van alle huishoudens onder de officiële armoedegrens leeft.
Deze grens is een maatstaf uit de VS en gebaseerd op het bruto looninkomen in de VS.
Dit is een maatstaf om relatieve armoede tussen landen te vergelijken.

tabel 5

1) Het mediaan inkomen – in Nederland in 1997 ƒ 43.200,– – is het inkomen waarbij de ene
helft van alle huishoudens meer heeft en de andere helft van alle huishoudens minder.

2) Voor Nederland zijn de inkomensbedragen uit de VS gecorrigeerd voor verschillen in
prijsniveau.

2p 25 �� Leg uit op welke manier Maatstaf 1 een instrument kan zijn om relatieve armoede te
meten.

3p 26 �� Leg uit waarom de vergelijking op basis van Maatstaf 2 geen goede vergelijking vormt
van de armoede in Nederland met die in de VS.

Werkloosheid onder laaggeschoolden is een belangrijke schakel in het proces van
verarming. Volgens sommige onderzoekers wordt deze werkloosheid vooral veroorzaakt
door toename van de internationale handel (globalisering). Anderen wijzen op de rol van
de technologische vooruitgang.

2p 27 �� Leg uit waarom technologische vooruitgang kan leiden tot werkloosheid onder
laaggeschoolden.

In figuur 3 wordt voor Nederland de totale werkgelegenheid van laaggeschoolden
gedeeld door de totale werkgelegenheid van hooggeschoolden. De ontwikkeling van deze
verhouding wordt voor de periode 1969–1993 getoond voor de open sector en voor de
afgeschermde sector.

figuur 3

De open sector bestaat uit bedrijven die deelnemen aan de internationale handel. 
De afgeschermde sector bestaat uit bedrijven die niet deelnemen aan de internationale handel.
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Met behulp van deze figuur onderzoekt een econoom of globalisering en technologische
vooruitgang de werkloosheid onder laaggeschoolden, voor een deel, kunnen verklaren.

4p 28 �� Geef aan waarom figuur 3 de verklaring voor deze werkloosheid op basis van
technologische vooruitgang wel en die op basis van globalisering niet ondersteunt.

Eén van de onderdelen van de oplossing van het armoedeprobleem is het vinden van
betaald werk. Daardoor stijgt het netto inkomen. Maar omdat men geen uitkering meer
heeft, verminderen of verdwijnen allerlei aan de uitkering gekoppelde regelingen.
Daardoor ontstaat een netto inkomensverlies dat armoedeval wordt genoemd.
In tabel 6 wordt dit aan de hand van een voorbeeld toegelicht.

tabel 6 Inkomen, inkomensafhankelijke subsidie en eigen bijdrage voor enkele regelingen voor een
alleenstaande ouder (maandbedragen in euro’s)

Een alleenstaande ouder in de bijstand accepteert een baan tegen 120% van het bruto
minimumloon. De huur van de woning bedraagt 365 euro per maand. Aangezien de
kinderen nog jong zijn wordt gebruik gemaakt van kinderopvang.

3p 29 �� Bereken hoeveel procent van de toename van het netto inkomen verdwijnt door het
(gedeeltelijk) vervallen van de in tabel 6 gegeven regelingen.

Eén van de maatregelen die de overheid zou kunnen nemen om deze armoedeval op te
heffen is het instellen van een extra aftrekpost voor werkenden in het stelsel van loon- en
inkomstenbelasting. Het maximaal aftrekbare bedrag moet dan wel hoger zijn dan het uit
de tabel af te leiden netto inkomensverlies om dit verlies volledig te compenseren.

3p 30 �� Leg uit waarom het bedrag van de extra aftrekpost hoger moet zijn dan de uit tabel 6 af
te leiden armoedeval.
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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 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

Volgens sommige maatstaven kan Suriname gezien worden als een ontwikkelingsland. Een
van die maatstaven is het reëel Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking.

Er zijn economen die vinden dat deze maatstaf beter geschikt is om de welvaart van
ontwikkelde landen als Nederland te bepalen dan de welvaart van ontwikkelingslanden
als Suriname.

3p 1 ■ Geef voor die opvatting een verklaring.

Sommige ontwikkelingsdeskundigen maken zich zorgen over de economische
ontwikkeling van Suriname. Zij baseren dit onder andere op de gegevens in tabel 1.

tabel 1 kerngegevens Suriname 1998

aantal inwoners 437.000
arbeidsaanbod in personen 161.000
werkloosheid 30%
inflatie t.o.v. 1997 35%
BNP per hoofd $ 2.900
ontvangen ontwikkelingshulp per hoofd $ 125
spaarquote 0,06
buitenlandse schuld $ 244 miljoen
exportwaarde goederenrekening $ 450 miljoen waarvan 90% aluminium en bauxiet

bestemming goederenexport Noorwegen 33% van de exportwaarde
Nederland 26% van de exportwaarde
USA 20% van de exportwaarde
Overig 21% van de exportwaarde

importwaarde goederenrekening $ 260 miljoen waarvan 70% halffabricaat en eindproduct
herkomst goederenimport USA 35% van de importwaarde

Nederland 20% van de importwaarde
Trinidad 9% van de importwaarde
Overig 36% van de importwaarde

Suriname is volgens de deskundigen te beschouwen als een monocultuur.
2p 2 ■ Beschrijf hoe die stelling aan de hand van tabel 1 kan worden verdedigd.

Het saldo van de goederenrekening van Suriname levert in 1998 een toename van de
deviezenreserve op.

2p 3 ■ Heeft de goederenrekening van Suriname met de USA geleid tot een toename van de
deviezenreserve? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.

Suriname kan geholpen worden met een stijging van de reële ontwikkelingshulp. In 1997
bedraagt de ontwikkelingshulp per hoofd $ 110. Stel dat de koers van de Surinaamse
gulden in dollars in 1998 5% lager is dan in 1997.

4p 4 ■ Is de reële ontwikkelingshulp per hoofd in Surinaamse guldens in 1998 vergeleken met
1997 gestegen, gedaald of gelijk gebleven? Verklaar het antwoord met behulp van een
berekening.

De deskundigen zijn van mening dat productiegroei in Suriname alleen op gang kan
komen als de arbeidsproductiviteit in Suriname stijgt.

3p 5 ■ Bereken de arbeidsproductiviteit in dollars per werkende in Suriname in 1998.

Een verhoging van de arbeidsproductiviteit vraagt onder andere om een hogere spaarquote.
3p 6 ■ Leg uit hoe een hogere spaarquote kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Door een verhoging van de productiviteit kunnen de exportprijzen lager worden zodat de
concurrentiepositie verbetert.

2p 7 ■ Onder welke voorwaarde zal een verlaging van de exportprijzen leiden tot een toename
van de exportwaarde?
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■■■■ Opgave 2

Op een markt van volkomen concurrentie opereren bedrijven die streven naar maximale
totale winst. Bij het productieproces van deze bedrijven ontstaat afvalwater. Dat kan
ongezuiverd worden geloosd maar ook door de bedrijven zelf met de bestaande
installaties worden gezuiverd. Het zuiveren brengt wel kosten met zich mee.

De overheid verplicht de bedrijven om een deel van het afvalwater te zuiveren.
2p 8 ■ Is het gezuiverde afvalwater een schaars goed of een vrij goed? Verklaar het antwoord.

Deze verplichting verhoogt de kosten van de bedrijven en leidt op deze markt van
volkomen concurrentie tot een hogere marktprijs van het eindproduct.

3p 9 ■ Leg uit hoe deze hogere marktprijs ontstaat.

Op deze markt zijn onder andere bedrijf A en bedrijf B actief. De marginale
zuiveringskosten van beide bedrijven zijn in figuur 1 in beeld gebracht.

figuur 1

MZKa = marginale zuiveringskosten bedrijf A in euro’s per liter gezuiverd afvalwater
MZKb = marginale zuiveringskosten bedrijf B in euro’s per liter gezuiverd afvalwater

2p 10 ■ Hoe groot is de maximale zuiveringscapaciteit van bedrijf A? Verklaar het antwoord.
3p 11 ■ Heeft bedrijf B bij de zuivering van afvalwater te maken met gelijkblijvende, dalende of

stijgende fysieke meeropbrengsten? Verklaar het antwoord.

De overheid schrijft voor dat beide bedrijven in totaal 500.000 liter afvalwater moeten
zuiveren: bedrijf A 300.000 liter en bedrijf B 200.000 liter.

3p 12 ■ Leg uit hoe uit figuur 1 blijkt dat de zuivering van de 500.000 liter afvalwater niet tegen
de laagst mogelijke totale kosten wordt gerealiseerd.
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De welvaart is het hoogst als de zuivering van de 500.000 liter afvalwater tegen de laagst
mogelijke totale kosten wordt gerealiseerd. Uit figuur 1 kan worden afgeleid dat:

2MZKa =    Za + 1
15
2MZKb =   Zb + 1
5

Za = hoeveelheid gezuiverd afvalwater bedrijf A × 100.000 liter per dag
Zb = hoeveelheid gezuiverd afvalwater bedrijf B × 100.000 liter per dag

3p 13 ■ Bereken welke hoeveelheid afvalwater bedrijf A en bedrijf B elk zouden moeten zuiveren
om de gewenste totale zuivering tegen de laagst mogelijke totale kosten te realiseren.
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■■■■ Opgave 3

De ontwikkeling van de rentestand heeft invloed op de economie. Met behulp van het
onderstaande korte-termijnmodel van een denkbeeldig land kan die invloed worden
gedemonstreerd. Alle grootheden behalve Rk, Rg en K luiden in miljarden euro’s.
De suffix o wijst op een autonome grootheid.

(1) Y = W Y = nationaal inkomen
(2) W = EV W = nationaal product
(3) EV = C + I + O + E – X EV = effectieve vraag

6(4) C = (Y – B) – 10Rk + Co C = gezinsconsumptie
7
1(5) B = Y B = belastingopbrengst
3

(6) O = Oo O = overheidsbestedingen
(7) I = Io – 5Rk I = bedrijfsinvesteringen
(8) E = Eo – 3K E = exportwaarde lopende rekening

1        8(9) X = C +   I X = importwaarde lopende rekening
2       10

(10) K = Ko + 3Rg K = wisselkoers euro (in dollars)
(11) Rk = Rko Rk = kapitaalmarktrente (procenten)
(12) Rg = Rgo Rg = geldmarktrente (procenten)

Eén van de vergelijkingen is de evenwichtsvoorwaarde van dit model.
2p 14 ■ Welke vergelijking is dat?

De geldmarktrente is in dit model autonoom. Bij een hogere geldmarktrente ontstaat
uiteindelijk een lagere importwaarde.

4p 15 ■ Beschrijf met behulp van het model hoe die lagere importwaarde ontstaat.

Ook de kapitaalmarktrente is in dit model autonoom. Een hogere kapitaalmarktrente
heeft invloed op het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans.

3p 16 ■ Leidt een hogere kapitaalmarktrente in dit model tot een verbetering of tot een
verslechtering van het saldo van de lopende rekening? Verklaar het antwoord.

Uit het model kan de volgende eindvergelijking worden afgeleid:
∆Y = 0,7∆Co + 0,28∆Io + 1,4∆Oo + 1,4∆Eo – 4,2∆Ko – 8,4∆Rko – 12,6∆Rgo

Uit de eindvergelijking blijkt dat de multipliers van de particuliere autonome bestedingen
(Co en Io) veel kleiner zijn dan de multiplier van de autonome overheidsbestedingen (Oo).

3p 17 ■ Geef daarvoor een verklaring aan de hand van het model.

De overheid van dit land wil met een vergroting van de autonome overheidsbestedingen
160.000 personen extra aan het werk krijgen. De arbeidsproductiviteit per persoon
bedraagt 45.000 euro. Een deel van de benodigde bestedingsimpuls wordt door de
overheid terugverdiend.

3p 18 ■ Bereken welk bedrag van de benodigde bestedingsimpuls wordt terugverdiend.

Het model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo is bijvoorbeeld in de praktijk
de kapitaalmarktrente afhankelijk van de vraag en het aanbod op de kapitaalmarkt.

Als in de praktijk het nationaal inkomen hoger wordt dan verwacht, kan dat via de
overheidsfinanciën leiden tot een lagere kapitaalmarktrente.

3p 19 ■ Geef daarvoor een verklaring.
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■■■■ Opgave 4

In de jaren negentig is de werkgelegenheid in Nederland spectaculair gestegen en is de
werkloosheid tot een laag niveau gedaald.

Een toename van de werkgelegenheid hoeft niet altijd gepaard te gaan met een afname
van de werkloosheid.

2p 20 ■ Onder welke voorwaarde zal een toename van de werkgelegenheid in personen niet
gepaard gaan met een afname van de werkloosheid in personen?

De afname van de werkloosheid in Nederland wordt toegeschreven aan de
hoogconjunctuur. De afnemende werkloosheid kan de hoogconjunctuur versterken.

2p 21 ■ Leg uit dat hoogconjunctuur gepaard kan gaan met afnemende werkloosheid.
3p 22 ■ Leg uit dat afnemende werkloosheid de hoogconjunctuur kan versterken.

De omvang van de werkgelegenheid en die van de werkloosheid kunnen volgens
verschillende definities worden gemeten. Elke definitie levert een ander resultaat op.
In figuur 2 zijn enkele gegevens met betrekking tot werkgelegenheid en werkloosheid in
Nederland in beeld gebracht.

figuur 2

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt de werkloosheid in
Nederland 304.000 personen.

4p 23 ■ Aan welke criteria moet iemand volgens figuur 2 voldoen om door het CBS als werkloze
te worden meegeteld?

Een econoom hanteert vrijwel dezelfde werkloosheidsdefinitie als het CBS: hij vindt het
alleen niet van belang of werkzoekenden zijn ingeschreven bij het arbeidsbureau.

2p 24 ■ Bereken met behulp van figuur 2 hoe groot de beroepsbevolking zal zijn volgens deze
econoom.

totale bevolking van 16 tot en met 64 jaar
(beroepsgeschikte bevolking)

10.929.000

zoekt betaald werk voor
12 uur per week of meer

917.000

heeft betaald werk voor
12 uur per week of meer

6.787.000

kan op korte termijn
beginnen
805.000

kan niet op korte termijn
beginnen
112.000

overig deel van de
beroepsgeschikte bevolking

3.225.000

heeft de afgelopen 4 weken
naar betaald werk gezocht

494.000

heeft de afgelopen 4 weken niet
naar betaald werk gezocht

311.000

ingeschreven bij
het arbeidsbureau

304.000

niet ingeschreven bij
het arbeidsbureau

190.000

ingeschreven bij
het arbeidsbureau

26.000

niet ingeschreven bij
het arbeidsbureau

285.000
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Een minister hanteert blijkbaar een andere werkloosheidsdefinitie dan het CBS als hij
verzucht: „Ruim zeseneenhalf miljoen mensen werken en ruim vier miljoen mensen zitten
werkloos thuis; daar kunnen wij geen genoegen mee nemen!”

2p 25 ■ Geef aan de hand van figuur 2 aan hoe deze minister op een werkloosheid van ruim
vier miljoen kan komen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 5

In Nederland wordt de laatste jaren regelmatig gepleit voor het verschuiven van belasting
op inkomen naar belasting op consumptie. Met name wordt gedacht aan een verlaging
van de loonbelasting gecombineerd met een verhoging van de omzetbelasting (belasting
toegevoegde waarde: BTW).

Deze verschuiving in de belastingdruk kan via een verandering van de bestedingen de
productiegroei in Nederland zowel stimuleren als afremmen.

4p 26 ■ Geef voor elk van beide effecten een verklaring.

Deze verschuiving in de belastingdruk kan leiden tot substitutie tussen de
productiefactoren in Nederland.

3p 27 ■ Geef daarvoor een verklaring.

Een verhoging van de Nederlandse BTW-tarieven past in het streven van de Europese Unie
(EU) naar belastingharmonisatie. Dit streven is gericht op het wegnemen van ongewenste
verschillen in de concurrentiepositie van bedrijven in de lidstaten van de EU. Van enkele
lidstaten van de EU zijn voor een bepaald jaar in tabel 2 de BTW-tarieven vermeld.

tabel 2 normaal tarief verlaagd tarief zeer verlaagd tarief
Duitsland 15,0% 7,0% –
Nederland 17,5% 6,0% –
Italië 19,0% 10,0% 4,0%
Frankrijk 20,8% 5,5% 2,1%
België 21,0% 6,0% 1,0%
Denemarken 25,0% – –

Denemarken kent slechts één BTW-tarief terwijl sommige andere landen drie verschillende
tarieven hanteren.

3p 28 ■ Noem een reden om te kiezen voor verschillende BTW-tarieven. Licht het antwoord toe.

Koffie valt in Nederland onder het verlaagd BTW-tarief. Stel dat de consumentenprijs van
een pak koffie in Nederland 1,80 euro is en in Denemarken 2,12 euro.

2p 29 ■ Laat met behulp van een berekening zien dat na volledige harmonisatie van de BTW-
tarieven de consument voor een pak koffie in beide landen evenveel betaalt.

Met name consumenten in grensstreken kunnen profiteren van verschillen in
verbruiksbelastingen (BTW, accijns en dergelijke).

Stel dat de benzineprijs bij de Nederlandse pomp 1,00 euro per liter is en in Duitsland
0,92 euro. Een Nederlandse automobilist overweegt om in Duitsland te gaan tanken.
Hij rijdt heen met Nederlandse benzine en kan in Duitsland precies een volle tank kopen.
Het benzineverbruik is 1 liter op 12 kilometer. De tankinhoud van de auto bedraagt
90 liter. Met andere kosten en overwegingen houdt hij geen rekening.

4p 30 ■ Bereken hoeveel kilometer deze automobilist maximaal van het Duitse tankstation mag
wonen om voordeliger in Duitsland te kunnen tanken.

De Nederlandse regering overweegt om de Nederlandse pomphouders in de Duitse
grensstreek voor het concurrentienadeel te compenseren met een subsidie waarvan de
hoogte afhankelijk is van de totale jaarafzet én de afstand tot de grens.

3p 31 ■ Zal, bij gelijke afzet, de subsidie voor een pomphouder dicht bij de grens hoger of lager zijn
dan de subsidie voor een pomphouder verder weg van de grens? Licht het antwoord toe.

Een ander voorstel ter compensatie van het concurrentienadeel is een algemene verlaging
van de Nederlandse benzine-accijns waardoor het Duits-Nederlandse prijsverschil
volledig verdwijnt. De minister van financiën die het financieringstekort wil verkleinen,
geeft echter de voorkeur aan de subsidieverstrekking.

3p 32 ■ Verklaar het standpunt van de minister.

Einde
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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 34 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van de vragen 9, 10 en
12 is een bijlage toegevoegd.
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■■■■ Opgave 1

Uit een krant:

Japan beleeft crisis
De Japanse economie krimpt in 1998 met 5 procent. Het hart van het probleem is het financiële
systeem. De Japanse banken hebben in het verleden te veel onverantwoorde kredieten verstrekt
en zitten nu in hun maag met enorme bedragen aan oninbare vorderingen en torenhoge
verliezen.

In de loop van 1998 besluit de Japanse regering de particuliere banken te hulp te komen
door ze grote bedragen beschikbaar te stellen waarmee ze hun verliezen kunnen dekken.
De Japanse regering vreest dat zonder hulp veel banken failliet gaan en dat veel
industriële bedrijven daarin worden meegesleurd.

2p 1 ■ Behoren de particuliere banken tot de primaire, de secundaire, de tertiaire of de quartaire
sector? Licht het antwoord toe.

3p 2 ■ Leg uit op welke wijze industriële bedrijven kunnen worden meegesleurd in een
faillissement van banken.

2p 3 ■ Leg uit dat het beschreven beleid van de Japanse regering een voorbeeld van
structuurbeleid is.

In Europa wordt teleurgesteld gereageerd op het Japanse beleid. Men had gehoopt dat
Japan fiscale en monetaire maatregelen zou nemen gericht op het verhogen van de
bezettingsgraad van het Japanse productieapparaat en het verkleinen van het Japanse
handelsoverschot met Europa.

Een voorbeeld van een fiscale maatregel is het verlagen van de inkomstenbelasting in
Japan. Een voorbeeld van een monetaire maatregel is een devaluatie van de Japanse yen.

4p 4 ■ Door welke van de genoemde maatregelen zal het Japanse handelsoverschot met Europa
kleiner worden? Licht het antwoord toe door van beide maatregelen het effect op het
handelsoverschot te beredeneren.

De Japanse regering heeft ook overwogen om de geldhoeveelheid te vergroten om
zodoende de bestedingen te stimuleren. Zij heeft toch besloten daarvan af te zien omdat
de rentestand in Japan zich reeds op een historisch laagtepunt bevond: geld lenen in Japan
was al bijna gratis.

3p 5 ■ Verklaar het besluit van de Japanse regering vanuit het voorzorgsmotief van de
keynesiaanse liquiditeitsvoorkeurtheorie.

De rente in Japan is in 1998 ongeveer 1,5%, de rente in Europa ongeveer 4,5%.
Dit renteverschil wijst erop dat het internationale kapitaalverkeer met Japan niet vrij is.

3p 6 ■ Zou het renteverschil tussen Japan en Europa kleiner of groter zijn als het internationale
kapitaalverkeer met Japan wel vrij zou zijn? Verklaar het antwoord en betrek daarin
zowel de kapitaalmarkt in Europa als die in Japan.
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■■■■ Opgave 2

In een land is de nationale voetbalbond de enige aanbieder van de televisierechten van
alle wedstrijden uit de topcompetitie. Het bedrijf Voetnet wil deze televisierechten van de
voetbalbond kopen. Die vraagt daarvoor een bedrag van 150 miljoen euro per jaar.
Voetnet denkt deze kosten terug te verdienen door de verkoop van abonnementen aan
televisiekijkers (abonnee-tv). In eerste instantie zijn er verder voor Voetnet geen kosten
en opbrengsten. Figuur 1 heeft betrekking op Voetnet.

figuur 1

MO = de marginale opbrengsten uit abonnementen
MK = de marginale kosten van televisierechten (MK valt samen met de horizontale as)
GO = de gemiddelde opbrengst uit abonnementen waarvoor geldt: P = –50Q + 500
P = de prijs per jaarabonnement in euro’s
Q = het aantal jaarabonnementen

Uit het dalende verloop van de prijsafzetlijn (GO-lijn) kan worden afgeleid dat Voetnet
opereert op een markt met onvolkomen concurrentie. Stel dat Voetnet monopolist is.

2p 7 ■ Waarmee valt in dat geval de prijsafzetlijn samen?

Bij Voetnet valt, zoals vermeld, de lijn van de marginale kosten samen met de horizontale
as in figuur 1.

2p 8 ■ Heeft Voetnet blijkbaar te maken met variabele kosten, met constante kosten of met beide?
Licht het antwoord toe.

De prijs die Voetnet voor de televisierechten aan de voetbalbond moet betalen, is zo hoog
dat Voetnet zich afvraagt of bij de gegeven opbrengsten wel winst kan worden gemaakt.

3p 9 ■ • Leid de vergelijking voor de gemiddelde totale kosten (GTK) af en
• teken de GTK-lijn op de bijlage bij deze opgave.

2p 10 ■ Kan Voetnet in de gegeven situatie winst maken? Verklaar het antwoord met behulp van
de grafiek op de bijlage.

Vervolgens wordt ook rekening gehouden met de productiekosten die Voetnet moet
maken voor de televisie-uitzendingen. Deze kosten bedragen op jaarbasis 25 miljoen euro
en zijn onafhankelijk van het aantal abonnementen. De productiekosten wil Voetnet
terugverdienen door het verkopen van reclamezendtijd aan bedrijven.

Voor de totale opbrengst in euro’s uit de verkoop van reclamezendtijd (TOr) geldt op
jaarbasis: TOr = 100Q

2p 11 ■ Geef een verklaring voor het positieve verband tussen het aantal abonnementen van
Voetnet en de totale reclame-opbrengsten.
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Voetnet heeft geen andere opbrengsten dan die uit abonnementen en reclamezendtijd,
zodat voor de totale gemiddelde opbrengst van Voetnet (GO) nu geldt:
GO = GOa + GOr GOa = de gemiddelde opbrengst uit de verkoop van abonnementen

GOr = de gemiddelde opbrengst uit de verkoop van reclamezendtijd
3p 12 ■ • Leid de vergelijking voor de totale marginale opbrengst voor Voetnet (MO) af en

• teken de MO-lijn op de bijlage bij deze opgave.

Voetnet heeft geen andere kosten dan die van voetbalrechten en televisie-uitzendingen.
Voetnet streeft naar maximale totale winst.

3p 13 ■ Bereken de winst die Voetnet maakt.

De prijs die Voetnet per abonnement wil laten betalen vindt de voetbalbond te hoog.
De bond besluit daarom de uitzendrechten aan meerdere bedrijven te verkopen.
Hierdoor verandert de marktvorm. De voetbalbond blijft in totaal 150 miljoen euro voor
de uitzendrechten ontvangen.

3p 14 ■ Leg uit dat de verdeling van de uitzendrechten over meerdere bedrijven
• tot een lagere prijs voor een abonnement kan leiden maar ook
• tot een hogere prijs voor een abonnement kan leiden.
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■■■■ Opgave 3

De hoogte van de kapitaalmarktrente heeft invloed op het bestedingsgedrag van gezinnen,
bedrijven en overheid en dus op de economische ontwikkeling van een land. Tabel 1
brengt de ontwikkeling van de gemiddelde kapitaalmarktrente in Nederland in beeld.

tabel 1 jaar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
kapitaalmarktrente (%) 8,0 8,0 8,9 8,7 8,1 6,9 6,9 8,1 6,2 5,6 4,8

Sinds 1995 is de kapitaalmarktrente gedaald. Sommige economen brengen deze rentedaling
in verband met afnemende inflatieverwachtingen.

2p 15 ■ Leg uit dat afnemende inflatieverwachtingen kunnen leiden tot een daling van de
kapitaalmarktrente.

De daling van de kapitaalmarktrente heeft gunstige gevolgen voor de rijksfinanciën.
Aan de jarenlange stijging van de rentelasten van de rijksoverheid is een eind gekomen.
Tabel 2 geeft een overzicht van de Nederlandse rijksbegroting. De bedragen hebben
betrekking op 1998.

tabel 2 totale ontvangsten rijksoverheid ƒ 200,5 miljard
totale uitgaven rijksoverheid ƒ 256,8 miljard
aflossingen op de staatsschuld ƒ 37,4 miljard
rentelasten over de staatsschuld ƒ 30,4 miljard

In 1998 neemt de staatsschuld toe.
3p 16 ■ Bereken met welk bedrag de staatsschuld in 1998 toeneemt.

Terwijl de staatsschuld in 1998 toeneemt, nemen de totale rentelasten voor het rijk in 1999
af. Dat komt doordat bestaande staatsschuld vervangen wordt door nieuwe staatsschuld.

Stel dat de staatsleningen aan het eind van ieder jaar worden afgesloten tegen de
gemiddelde kapitaalmarktrente van het desbetreffende jaar. Alle staatsleningen worden
na precies 10 jaar in hun geheel afgelost. De staatsschuld wordt via de kapitaalmarkt
gefinancierd.

3p 17 ■ Bereken met welk bedrag de totale rentelasten voor het rijk in 1999 dalen.

Het gunstige effect van de daling van de kapitaalmarktrente voor de rijksfinanciën, kan
op zijn beurt leiden tot een verdergaande daling van de kapitaalmarktrente.

3p 18 ■ Geef hiervoor een verklaring.

De forse daling van de kapitaalmarktrente sinds 1995 heeft de aanzet gegeven tot een
ongekende stijging van aandelenkoersen op de Amsterdamse effectenbeurs. Een mogelijke
verklaring voor deze samenhang is dat men bij een dalende rente meer krediet opneemt
en dat die kredieten worden gebruikt om aandelen te kopen.

3p 19 ■ Geef een andere verklaring voor de samenhang tussen de dalende kapitaalmarktrente en
de stijgende aandelenkoersen.

Sommige economen spraken in 1998 de verwachting uit dat de kapitaalmarktrente in
1999 zou gaan stijgen. Zij verklaarden dat met een verwijzing naar een toenemende
krapte op de arbeidsmarkt.

3p 20 ■ Leg uit dat een toenemende krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot een stijging van de
kapitaalmarktrente. Ga in het antwoord uit van een ongewijzigd monetair beleid.

000013 19 5 Lees verder

Pagina: 723Voor 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 4

Doelstellingen van economische politiek van de overheid kunnen soms niet tegelijkertijd
worden gerealiseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het tegelijkertijd streven naar
evenwicht op de arbeidsmarkt – verder ’intern evenwicht’ genoemd – en het streven naar
evenwicht op de betalingsbalans – verder ’extern evenwicht’ genoemd – .

2p 21 ■ Noem twee andere doelstellingen van economische politiek die in Nederland algemeen
aanvaard zijn.

Met behulp van het onderstaande model van een land kan het conflict tussen extern en
intern evenwicht worden gedemonstreerd. Alle bedragen luiden in miljarden euro’s.
De rentevoet (R) is uitgedrukt in een perunage (bijvoorbeeld: R = 0,06 als de rente 6% is).

1
(1) S = (Y – B) – 75 S = particuliere besparingen

3
(2) I = –400R + 45 I = particuliere investeringen

1
(3) B = Y B = belastingontvangsten

4
(4) O = 90 O = overheidsbestedingen
(5) E = 210 E = uitvoer lopende rekening

1
(6) X = Y X = invoer lopende rekening

2
(7) S + B + X = I + O + E Y = nationaal inkomen

R = rentevoet

1
(8) L = Y – 240R + 27 L = geldvraag

5
(9) M = 95 M = geldaanbod
(10) L = M

(11) Ke = –400R + 40 Ke = kapitaaluitvoer
(12) Kx = 600R – 10 Kx = kapitaalinvoer

(13) Aa = 7,6 Aa = aanbod van arbeid in miljoenen personen
Y

(14) Av = Av = vraag naar arbeid in miljoenen personen
50

Uit de vergelijkingen (1) tot en met (7) volgt: Y = –400R + 420.
Uit de vergelijkingen (8) tot en met (10) volgt: Y = 1200R + 340.
Voor het saldo van de betalingsbalans (SBB) geldt: SBB = E + Kx – X – Ke.
Bij inkomensevenwicht is er een overschot op de lopende rekening en evenwicht op de
kapitaalrekening van de betalingsbalans.

Volgens vergelijking (11) bestaat er een negatief verband tussen de rentevoet en de
kapitaaluitvoer.

2p 22 ■ Geef voor dit negatieve verband een verklaring.

Bij inkomensevenwicht bedraagt het nationaal inkomen 400.
2p 23 ■ Toon met een berekening aan dat er bij inkomensevenwicht sprake is van een

overspannen arbeidsmarkt.
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De overheid zou graag tegelijkertijd intern evenwicht en extern evenwicht willen
realiseren.
De overheid overweegt daartoe een algehele arbeidstijdverlenging voor alle mensen met
betaald werk in te voeren.

2p 24 ■ Bereken met hoeveel procent de gemiddelde arbeidstijd moet worden verlengd om intern
evenwicht te realiseren.

2p 25 ■ Leg zonder het maken van een berekening uit dat deze verlenging van de arbeidstijd in
dit model op het extern evenwicht geen invloed heeft.

In plaats van een algehele arbeidstijdverlenging besluit de overheid echter tot een
zodanige verlaging van de overheidsbestedingen dat er intern evenwicht ontstaat.

3p 26 ■ Leg aan de hand van het model, zonder het maken van een berekening, uit dat deze
maatregel zal leiden tot een groter overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans.

4p 27 ■ Laat met een berekening zien dat deze maatregel zal leiden tot een overschot op de
betalingsbalans (SBB).

De overheid kan binnen dit model intern en extern evenwicht alleen gelijktijdig realiseren
als de verlaging van haar bestedingen wordt ondersteund door monetair beleid van de
centrale bank.

3p 28 ■ Dient de centrale bank – ter ondersteuning van het bestedingsbeleid – een verruimend of
een verkrappend geldhoeveelheidsbeleid te voeren? Verklaar het antwoord.
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■■■■ Opgave 5

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt regelmatig het vertrouwen van
de consumenten in de economie. Dit consumentenvertrouwen wordt gemeten door aan
een representatieve groep consumenten een aantal ja/nee-vragen over hun koopgedrag te
stellen. Het saldo van het totale aantal positieve (= ja) en negatieve (=nee) antwoorden,
wordt gezien als een maatstaf voor het consumentenvertrouwen.

Stel dat het CBS in het kader van een enquête naar het consumentenvertrouwen aan
2.000 mensen elk 25 ja/nee-vragen stelt. Bij deze enquête is het saldo van het aantal
positieve en negatieve antwoorden +15% van het totaal aantal antwoorden.

3p 29 ■ Bereken het totale aantal negatieve antwoorden dat is gegeven.

In figuur 2 is op basis van de rechteras de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen
af te lezen. Op basis van de linkeras is de groei van de particuliere consumptie af te lezen.

figuur 2

2p 30 ■ Om welke reden wordt bij de consumptiegroei het tweede kwartaal van 1997 vergeleken
met het tweede kwartaal van 1996 en niet met het eerste kwartaal van 1997? Licht het
antwoord toe.

3p 31 ■ Bereken met behulp van figuur 3 hoeveel procent de consumptie in het eerste kwartaal
van 1996 hoger is dan in het eerste kwartaal van 1994 (in ten minste twee decimalen).

Het CBS gebruikt het consumentenvertrouwen als een conjunctuurindicator.
2p 32 ■ Is het consumentenvertrouwen een voorbode of een gevolg van de ontwikkeling van de

conjunctuur? Verklaar het antwoord met behulp van figuur 2.
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Het CBS verzamelt ook gegevens over de inkomensverdeling. In tabel 3 staat de
verdeling van het beschikbare inkomen over personen en huishoudens in 1995.

tabel 3 groep personen (� 1.000) huishoudens (� 1.000) % van het inkomen
1 2.144 1.592 10,3
2 3.383 1.592 18,1
3 4.498 1.592 26,5
4 5.015 1.592 45,1

3p 33 ■ Bereken hoeveel procent het gemiddelde inkomen per persoon in de hoogste
inkomensgroep hoger is dan het gemiddelde inkomen per persoon in de laagste
inkomensgroep.

De groei van de particuliere consumptie in de jaren 1995 - 1997 weerspiegelt de groei van
het inkomen in die periode. Niet alle huishoudens profiteerden echter in gelijke mate van
die inkomensgroei: de inkomensverschillen tussen de huishoudens namen toe. Figuur 3
laat dat zien.

figuur 3

Van één van de vier inkomensgroepen is het inkomensaandeel tussen 1995-1997
toegenomen.

3p 34 ■ Welke van de vier inkomensgroepen is dat? Licht het antwoord toe met behulp van figuur 3.
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■■■■
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■■■■

9 00006 20 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Woensdag 26 mei
13.30–16.30 uur
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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 34 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1

In figuur 1 zijn de begrote inkomsten en de begrote uitgaven van de Nederlandse overheid
voor 1997 in beeld gebracht. Tussen haakjes staan de bedragen in miljarden guldens.

figuur 1

Om de gemiddelde klassengrootte te verkleinen heeft de overheid in 1997 salarisuitgaven
voor extra leerkrachten begroot. Deze uitgaven zijn voor een deel gefinancierd uit de
opbrengst van het schoolgeld.

2p 1 ■ Bij welke pijl horen:
• de salarisuitgaven voor de leerkrachten;
• de opbrengst van het schoolgeld?

In de begroting voor 1997 voorziet de Nederlandse overheid een tekort. Dat tekort wordt
geheel gefinancierd door het uitgeven van staatsobligaties.

Stel dat de aankoop van de staatsobligaties via de kapitaalmarkt wordt gefinancierd. Toch
leidt de financiering van het begrotingstekort in 1997 tot geldschepping.

3p 2 ■ Met welk bedrag leidt de financiering van de aankoop van staatsobligaties in 1997 tot
geldschepping in Nederland? Verklaar het antwoord.

Of geldschepping een verstorende invloed op de economie heeft, is mede afhankelijk van
de conjuncturele situatie.

2p 3 ■ In welke conjuncturele situatie kan geldschepping de internationale concurrentiepositie
schaden? Verklaar het antwoord.

Een aanzienlijk deel van de staatsobligaties wordt door buitenlandse beleggers gekocht.
Voor de Nederlandse overheid een reden te meer om naar een stabiele koers van de
gulden te streven.

3p 4 ■ Verklaar in dit verband het belang voor de Nederlandse overheid van een stabiele koers
van de gulden.

De omvang van de staatsschuld heeft invloed op de samenstelling van de
overheidsuitgaven. Zo leidt een staatsschuld tot rente-uitgaven.

De rente-uitgaven over een jaar worden begroot op 6% van de staatsschuld aan het begin
van dat jaar.

3p 5 ■ Bereken de begrote rente-uitgaven over 1998.

De Nederlandse overheid probeert het aandeel van de overdrachtsuitgaven in de totale
overheidsuitgaven te verkleinen en dat van de investeringen te vergroten.

2p 6 ■ Bereken het aandeel van de overdrachtsuitgaven in de totale overheidsuitgaven in 1997.
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Het aandeel van de investeringen in de totale overheidsuitgaven wordt groter onder
andere doordat de overheid grote infrastructurele werken zoals de Betuwespoorlijn laat
uitvoeren. Door deze infrastructurele werken kunnen volgens sommige economen in de
toekomst overdrachtsuitgaven gemakkelijker worden betaald.

3p 7 ■ Geef voor de opvatting van deze economen een verklaring. Betrek in het antwoord zowel
de inkomsten als ook de uitgaven van de overheid.

■■■■ Opgave 2

Enige tijd geleden is de firma Lovers de exploitatie van de Kennemerland Express gestart,
een treinverbinding tussen Amsterdam en IJmuiden. Eerder hebben de Nederlandse
Spoorwegen (NS) deze verbinding afgestoten omdat deze niet rendabel is.

Door de komst van de Kennemerland Express is de concurrentiepositie van de NS niet
veranderd.

2p 8 ■ Geef daarvoor de verklaring.

Stel dat Lovers verwacht dat de totale constante kosten (TCK) van deze verbinding per
jaar ƒ 100.000 bedragen. De totale variabele kosten (TVK) bedragen naar verwachting:
TVK = 0,25Q, waarbij Q staat voor het aantal reizigerskilometers. Stel verder dat Lovers
in het eerste jaar de prijs (P) vaststelt op ƒ 0,30 per reizigerskilometer, waarbij 200.000
reizigerskilometers (Qv) worden verkocht.

Bij de vastgestelde prijs maakt Lovers verlies. Lovers vindt het blijkbaar niet van belang
om in het eerste jaar al winst te maken.

2p 9 ■ Leg uit waarom Lovers er voor kan hebben gekozen om in het eerste jaar nog niet naar
winst te streven.

Stel dat Lovers tevreden is als in het eerste jaar 50% van de totale kosten worden gedekt.
3p 10 ■ Bereken of Lovers in het eerste jaar 50%-kostendekking realiseert.

Stel dat de marketingafdeling van Lovers voor de Kennemerland Express in het eerste
jaar uitgaat van een lineaire vraagfunctie en van een prijselasticiteit van de vraag van
–0,75.

3p 11 ■ Leid, uitgaande van de gegeven prijselasticiteit, af dat de vergelijking van de collectieve
vraaglijn van de Kennemerland Express in het eerste jaar luidt: Qv = –500.000P + 350.000.

Stel dat Lovers in het tweede jaar een promotie-actie voert die de naamsbekendheid van
de Kennemerland Express moet vergroten. Enige tijd na die actie leert onderzoek dat de
vergelijking van de collectieve vraaglijn van de Kennemerland Express dan luidt:
Qv = –500.000P + 425.000.

2p 12 ■ Heeft de promotie-actie zijn doel bereikt? Verklaar het antwoord met behulp van de
verstrekte gegevens.

Stel dat Lovers vervolgens overweegt om als doelstelling van de Kennemerland Express
maximale totale winst dan wel minimaal totaal verlies te hanteren en wil nagaan welk
gevolg dat heeft voor de prijs per reizigerskilometer. De vergelijking van de gemiddelde 

1
opbrengstlijn (GO) luidt: GO = –               Qv + 0,85.

500.000
4p 13 ■ Bereken op basis van de verstrekte gegevens de prijs die Lovers per reizigerskilometer

voor de Kennemerland Express zou moeten vragen.
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■■■■ Opgave 3

De werking van de arbeidsmarkt in een bepaald land kan worden beschreven met het
pijlenschema in figuur 2. Alle pijlen geven oorzakelijke verbanden weer (ceteris paribus).
Een + geeft een positief verband aan en een – een negatief verband.

figuur 2

In dit pijlenschema wordt onderscheid gemaakt tussen endogene en exogene grootheden.
2p 14 ■ Welke twee grootheden in dit pijlenschema zijn exogeen?

Werkloosheid kan in het algemeen conjunctureel of structureel van aard zijn. In dit
pijlenschema staan onder andere de blokken loonkosten per werknemer en werkloosheid.
Stel dat de werkloosheid verandert door een stijging van de loonkosten per werknemer.

4p 15 ■ Beschrijf hoe uit dit pijlenschema blijkt dat deze verandering van de werkloosheid zowel
conjunctureel als structureel kan zijn.

In dit pijlenschema leidt een afname van de werkloosheid rechtstreeks tot een toename
van het aanbod van arbeid.

3p 16 ■ Geef voor dit verband een verklaring.

In dit pijlenschema leidt productiegroei tot hogere loonkosten per werknemer en tot
hogere loonkosten per eenheid product.

3p 17 ■ Onder welke voorwaarde leiden hogere loonkosten per werknemer tot hogere loonkosten
per eenheid product?
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Met behulp van dit pijlenschema heeft een econoom onderzoek gedaan naar de
prijselasticiteit van de vraag naar arbeid en naar de kruiselingse prijselasticiteit van de
vraag naar arbeid voor de prijs van kapitaal.

De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag naar arbeid voor de prijs van kapitaal blijkt
positief te zijn.

3p 18 ■ Beschrijf hoe dat uit dit pijlenschema blijkt.

De prijselasticiteit van de vraag naar arbeid blijkt –0,4 te bedragen en de kruiselingse
prijselasticiteit van de vraag naar arbeid voor de prijs van kapitaal 0,2. De overheid in dit
land verwacht een prijsdaling van kapitaal van 5%. Zij wil het negatieve effect hiervan op
de vraag naar arbeid compenseren door een verlaging van de prijs van arbeid.

3p 19 ■ Bereken met hoeveel procent de prijs van arbeid daartoe moet worden verlaagd.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren getracht de werkgelegenheid te
stimuleren door de loonkosten per werknemer te verlagen.

2p 20 ■ Noem een manier waarop de Nederlandse overheid de loonkosten per werknemer kan
verlagen. Licht het antwoord toe.
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■■■■ Opgave 4

De rentevoet heeft op diverse manieren invloed op de economie van een land. Met behulp
van het onderstaande model kan dat worden geïllustreerd. In het model is de rentevoet
uitgedrukt in een perunage; de overige grootheden luiden in miljarden guldens.

(1) C = 0,8(Y – B) – 15R + 15 C = particuliere consumptie
(2) B = 0,4Y + 5 Y = netto nationaal inkomen
(3) O = 215 B = belastingontvangsten
(4) I = –120R + 52 R = rentevoet
(5) R = –0,005(B – O) + 0,05 O = overheidsbestedingen
(6) EV = C + I + O I = particuliere investeringen
(7) W = EV EV = effectieve vraag 
(8) Y = W W = netto nationaal product

Dit model is een macro-economisch model.
2p 21 ■ Waaruit blijkt dat het hier om een macro-model gaat?

Bij inkomensevenwicht bedraagt in dit model het netto nationale inkomen 518 miljard
gulden (afgerond op hele miljarden).

3p 22 ■ Bereken de particuliere consumptie bij inkomensevenwicht.

In dit model leidt een verlaging van de autonome belastingen tot een daling van de
particuliere investeringen en tot een stijging van de particuliere consumptie.

3p 23 ■ Geef voor de tegengestelde verandering van de investeringen en de consumptie een
verklaring met behulp van het model maar zonder een berekening te maken.

In de praktijk leidt een belastingverlaging voor consumenten meestal tot een toename van
de investeringen.

2p 24 ■ Geef daarvoor een verklaring.

Door een wijziging in het overheidsbeleid dalen in dit model de autonome belastingen met
5 miljard gulden en stijgen de autonome particuliere investeringen met 6,5 miljard gulden.
De multiplier van de autonome belastingen bedraagt –0,5; die van de autonome
particuliere investeringen 4.

3p 25 ■ Laat met een berekening zien dat er sprake is van een overschot bij de overheid als beide
veranderingen in het model zijn verwerkt.

De impuls is zo sterk dat er overbestedingsinflatie ontstaat. Door maatregelen van de
centrale bank neemt in het model de autonome rentevoet met 0,01 toe tot 0,06. De
rentevoet neemt daardoor toe met meer dan 0,01.

3p 26 ■ Leg zonder berekening uit dat een stijging van de autonome rentevoet met 0,01 in dit
model leidt tot een stijging van de rentevoet met meer dan 0,01.

In het model is er sprake van een gesloten economie.

Stel dat er sprake is van een open economie en zwevende wisselkoersen.
3p 27 ■ Leg uit hoe in dat geval de renteverhoging de overbestedingsinflatie kan afzwakken.
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■■■■ Opgave 5

Een ontwikkelingsland heeft te kampen met een omvangrijke geldontwaarding: in 1996
stijgen de prijzen in dat land met 125% en in 1997 met 110%. Een van de gevolgen van die
inflatie is een sterke groei van de informele economie.

4p 28 ■ Bereken de totale procentuele geldontwaarding in dit land tussen begin 1996 en eind 1997
(in ten minste één decimaal).

3p 29 ■ Leg uit hoe een hoge inflatie kan leiden tot een groei van de informele economie.

Van de betalingsbalans van dit ontwikkelingsland zijn over 1996 en 1997 de gegevens in
tabel 1 verstrekt.

tabel 1 1996 1997
(bedragen in miljarden dollars)

saldo goederen- en dienstenrekening –15,1 –16,7
waarvan: saldo grondstoffenrekening + 8,2 + 6,9

saldo energierekening + 5,6 + 6,8
saldo lopende rekening –24,0 –30,5
saldo totaal –17,6 –12,1

Naast de hoge inflatie en de omvangrijke informele economie, vertoont dit land nog meer
kenmerken van een ontwikkelingsland waardoor een tekort op de goederenrekening kan
ontstaan.

2p 30 ■ Noem een ander kenmerk van ontwikkelingslanden waardoor bij deze landen een tekort
op de goederenrekening kan ontstaan. Verklaar hoe op basis daarvan een tekort op de
goederenrekening kan ontstaan.

Een verandering van het investeringsklimaat in dit ontwikkelingsland leidt tot een
verandering van het saldo van de kapitaalrekening van het land.

2p 31 ■ Is het saldo van de kapitaalrekening van dit ontwikkelingsland in de periode 1996-1997
verbeterd of verslechterd? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.

2p 32 ■ Is het investeringsklimaat in dit ontwikkelingsland in de periode 1996-1997 blijkbaar
verbeterd of verslechterd? Verklaar het antwoord.

De omvang van de deviezenreserve van een land kan een belangrijk gegeven zijn bij de
beoordeling van de economische kracht van een land.

2p 33 ■ Is de deviezenreserve van dit ontwikkelingsland in 1997 toegenomen, afgenomen of gelijk
gebleven? Verklaar het antwoord.

In de periode 1996-1997 heeft dit ontwikkelingsland een tekort op de inkomensrekening.

Voor de jaren na 1997 verwacht de regering van dit land een verbetering van het saldo van
de kapitaalrekening.

2p 34 ■ Zal in de toekomst het saldo van de inkomensrekening van dit land daardoor positief of
negatief beïnvloed worden? Verklaar het antwoord.

Einde
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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 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van opgave 1 is een
bijlage toegevoegd.
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■■■■ Opgave 1

Gezondheidszorg wordt in Nederland aangeboden door zowel bedrijven in de quartaire
sector als door bedrijven in de marktsector. In beide gevallen heeft de overheid invloed op
prijs, beschikbaarheid en kwaliteit van de gezondheidsvoorzieningen.

De doelstelling van de bedrijven in de marktsector is veelal het behalen van maximale
totale winst. De doelstelling van de bedrijven in de quartaire sector is vaak kostendekking.

2p 1 ■ Geef voor bedrijven in de quartaire sector een voorbeeld van een andere doelstelling dan
maximale totale winst en kostendekking.

Stel: voor een bepaalde behandeling kan men op grond van een overheidsbesluit slechts in
één ziekenhuis terecht. De overheid heeft in de uitgangssituatie de prijs vastgesteld op
ƒ 620 per behandeling. Voor deze behandeling geldt in de uitgangssituatie de volgende
kostenfunctie:
TK = 45q2 – 10q + 5.000
TK = totale kosten per dag in guldens
q = aantal behandelingen per dag
Dit ziekenhuis streeft naar maximale totale winst.

Ondanks de doelstelling maakt dit ziekenhuis in de gegeven situatie verlies.
4p 2 ■ Bereken het verlies dat dit ziekenhuis per dag met deze behandeling maakt.

De overheid laat onderzoeken of bij een prijs van ƒ 620 per behandeling kostendekking
mogelijk is. Daartoe moet een besparing op de totale constante kosten per dag worden
gerealiseerd. Die besparing is mogelijk door het aantal behandelingen vast te stellen op
1.000 per jaar en deze gelijkmatig over 250 dagen in het jaar te spreiden.

2p 3 ■ Bereken bij welk bedrag aan totale constante kosten per dag er sprake is van kostendekking.

De overheid laat ook onderzoeken wat de gevolgen zijn van het vrijlaten van de prijs van
deze behandeling. Uit dit onderzoek blijkt onder andere het verloop van de prijsafzetlijn
die dan voor het ziekenhuis ontstaat. Op de bijlage bij deze opgave is die getekend als
prijsafzetlijn 2. De getekende prijsafzetlijn 1 heeft betrekking op de uitgangssituatie. De
kostenlijnen op deze bijlage zijn gebaseerd op de kostenfunctie in de uitgangssituatie. De
doelstelling van het ziekenhuis blijft maximale totale winst.

2p 4 ■ Teken in de grafiek op de bijlage de lijn van de marginale opbrengsten (MO-lijn) bij vrije
prijsvorming.

4p 5 ■ Zijn de gevolgen van het overstappen op vrije prijsvorming in dit geval voor de vragers
naar deze behandeling voordelig of nadelig? Verklaar het antwoord aan de hand van de
grafiek.

De overheid besluit het aanbod van deze behandeling over te laten aan vrije marktwerking.
De marktvorm kan nu veranderen en daardoor ook het marktgedrag van dit ziekenhuis.

4p 6 ■ Leg uit waarom de marktvorm en het marktgedrag kunnen veranderen.
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■■■■ Opgave 2

De valutacrisis in Zuidoost-Azië in 1997 heeft laten zien dat ook wisselkoersafspraken niet
kunnen verhinderen dat de waarde van valuta’s sterk kan gaan schommelen.

In de economie worden wisselkoersveranderingen met verschillende begrippen aangeduid:
appreciatie, depreciatie, revaluatie en devaluatie.

3p 7 ■ Wat is de overeenkomst en wat is het verschil tussen een appreciatie en een revaluatie van
een valuta?

De Indonesische rupiah is tot midden 1997 gekoppeld geweest aan de Amerikaanse dollar.
Tot dat moment heeft de centrale bank van Indonesië de koers gestabiliseerd met
interventies op de valutamarkt. Een voortdurend tekort op de betalingsbalans heeft
Indonesië gedwongen tot het loslaten van de koppeling van de rupiah waarop de koers van
de rupiah is gedaald.

3p 8 ■ Leg uit hoe een voortdurend tekort op de betalingsbalans Indonesië kan hebben
gedwongen de koppeling van de rupiah aan de Amerikaanse dollar los te laten.

Na het loslaten van de koppeling zijn vooral de valutaspeculanten verantwoordelijk
geweest voor een verdere daling van de koers van de rupiah. De Indonesische centrale
bank heeft tevergeefs geprobeerd die koersdaling te voorkomen met een forse verhoging
van de geldmarktrente.

2p 9 ■ Leg uit hoe een verhoging van de Indonesische geldmarktrente via de bestedingen in
Indonesië de koersdaling van de rupiah wellicht had kunnen voorkomen.

Stel dat Indonesië en de Verenigde Staten van Amerika (VS) onderling uitsluitend rubber
en computers verhandelen: andere transacties doen zich op de goederenrekening niet
voor. In de uitgangssituatie verkoopt Indonesië 30.000 ton rubber aan de VS tegen een
prijs van 3.250 rupiah per kilogram (1 ton = 1.000 kilogram). De VS verkopen
30.000 computers aan Indonesië tegen een prijs van 1.500 dollar per stuk. De wisselkoers
bedraagt: 1 dollar = 2.500 rupiah.

Op korte termijn is de prijselasticiteit van de Indonesische invoer en uitvoer nul. Stel dat
de koers van de rupiah ten opzichte van de dollar daalt; voor 1 dollar moet voortaan
2.750 rupiah betaald worden.

3p 10 ■ Toon met een berekening aan dat de goederenrekening van Indonesië, uitgedrukt in
rupiah’s, op korte termijn verslechtert.

Op lange termijn is de prijselasticiteit van de Indonesische invoer –0,5.
3p 11 ■ Toon met een berekening aan dat de waarde van de Indonesische import op de

goederenrekening op lange termijn 117,56 miljard rupiah bedraagt.
2p 12 ■ Bereken de procentuele toename van de uitgevoerde hoeveelheid waarbij de Indonesische

goederenrekening, uitgedrukt in rupiah’s, op lange termijn in evenwicht zou zijn.
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■■■■ Opgave 3

Een taak van De Nederlandsche Bank (DNB) is het beheersen van de geldhoeveelheid.
Uit een jaarverslag van DNB blijkt dat de chartale geldhoeveelheid in Nederland elk jaar
toeneemt. Het aandeel van de chartale geldhoeveelheid in de primaire liquiditeitenmassa
neemt echter al jaren af.

De laatstgenoemde ontwikkeling is een gevolg van een verandering in het betalingsverkeer
in Nederland.

2p 13 ■ Welke verandering is hier bedoeld? Beschrijf waardoor die verandering wordt veroorzaakt.

De relatieve daling van de chartale geldhoeveelheid is in Nederland minder sterk dan in
vergelijkbare andere landen. Volgens DNB komt dit onder andere doordat de oppotting is
toegenomen.

3p 14 ■ Geef vanuit de Keynesiaanse liquiditeitsvoorkeurtheorie een verklaring voor een toename
van de oppotting in een land.

In 1996 is de binnenlandse liquiditeitscreatie groter geweest dan in 1995. Volgens DNB is
dat gekomen door de inflatie.

3p 15 ■ Leg met behulp van de Keynesiaanse liquiditeitsvoorkeurtheorie uit hoe inflatie kan
leiden tot binnenlandse liquiditeitscreatie.

Een andere taak van DNB is het beheren van de goud- en deviezenvoorraad. DNB kan de
goud- en deviezenvoorraad onder andere gebruiken om de geld- en valutamarkt te
beïnvloeden.

2p 16 ■ Noem een andere functie van de goud- en deviezenvoorraad.

In 1996 heeft DNB een deel van de goud- en deviezenvoorraad verkocht aan onder andere
particuliere banken. Hierdoor is uiteindelijk ook de geldmarkt in ruime zin verkrapt.

3p 17 ■ Leg uit hoe deze verkoop uiteindelijk tot een verkrapping van de geldmarkt in ruime zin
heeft geleid.

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren vindt DNB een stabiele situatie op de geldmarkt
van belang. Daartoe kan zij onder andere gebruik maken van de geldmarktkasreserve-
regeling.

Grafiek 1 laat de ontwikkeling van de omvang van de geldmarktkasreserve in 1996 zien.

grafiek 1

De situatie in november is te verklaren vanuit de omvang van het schatkistsaldo.
3p 18 ■ Is er in november blijkbaar sprake geweest van een hoog of juist van een laag

schatkistsaldo? Verklaar het antwoord.

Sinds januari 1997 doet de Nederlandse overheid bijna geen beroep meer op de
geldmarkt. Hierdoor neemt de stabiliteit op de geldmarkt toe waardoor de geldmarktrente
minder schommelt. Dat is van belang voor de koers van de Nederlandse gulden.

3p 19 ■ Leg uit hoe een schommelende geldmarktrente de stabiliteit van de koers van de gulden
kan aantasten.
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■■■■ Opgave 4

De Nederlandse overheid overweegt een verschuiving van belasting op inkomen naar
belasting op consumptie. Daarbij wordt gedacht aan een verlaging van de tarieven van de
inkomstenbelasting bij een gelijktijdige verhoging van de tarieven van de omzetbelasting
(BTW).

De verhoging van de omzetbelasting zal leiden tot een stijging van de consumentenprijzen.
Desondanks verwacht de overheid dat door de combinatie van beide maatregelen de
koopkracht van de gezinnen niet wordt aangetast.

2p 20 ■ Aan welke voorwaarde moet zijn voldaan wil de verwachting van de overheid uitkomen? 

Voor de inkomstenbelasting (inclusief premieheffing voor de volksverzekeringen) staan in
tabel 1 drie varianten weergegeven.

tabel 1 variant 1 variant 2 variant 3

belastbaar inkomen schijven- belastbaar inkomen schijven-
tarief tarief

0 - 7.000 0% 0 - 30.000 18% Over elke gulden
7.000 - 53.000 37% 30.000 - 60.000 36% belastbaar inkomen
53.000 - 104.000 50% meer dan 60.000 48% betaalt men 35%
meer dan 104.000 60% inkomstenbelasting.
Er zijn diverse aftrekposten. De enige aftrekpost is de Er zijn geen aftrekposten.

hypotheekrente.

Een van de discussiepunten is het al dan niet handhaven van de belastingvrije som.
2p 21 ■ In welke variant(en) is er geen sprake van een belastingvrije som? Verklaar het antwoord.

Een ander discussiepunt is de doelmatigheid (is er sprake van lage inningkosten?) versus
de rechtvaardigheid (worden de sterkste schouders het zwaarst belast?).

4p 22 ■ In welke variant domineert het doelmatigheidsprincipe het meest boven het
rechtvaardigheidsprincipe? Verklaar het antwoord en betrek daarin de beide genoemde
principes.

Een derde discussiepunt is de invloed van het belastingstelsel op de werking van de
arbeidsmarkt. In de toekomst wordt krapte op de arbeidsmarkt voor hogergeschoolden
verwacht. Met name van variant 3 wordt verwacht dat deze die krapte kan voorkomen.

2p 23 ■ Leg uit hoe variant 3 deze krapte kan voorkomen.

Wat de gemoederen echter vooral bezighoudt is de invloed van de verschillende varianten
op de inkomensverhoudingen.

Stel: mevrouw Blauw heeft een bruto jaarinkomen van ƒ 110.000; aan diverse aftrekposten
kan zij ƒ 14.500 opvoeren, waarvan ƒ 10.000 hypotheekrente. De heer Rood heeft een
bruto jaarinkomen van ƒ 45.000 en moet het zonder aftrekposten stellen.

4p 24 ■ Laat via een berekening van de verschuldigde belastingbedragen zien of variant 1 in dit
voorbeeld inkomensnivellering tot gevolg heeft.

Mevrouw Blauw moet over haar inkomen van ƒ 110.000 bij variant 3 ƒ 3.100 meer
belasting betalen dan bij variant 2. Als haar inkomen stijgt, zal vanaf een bepaald inkomen
variant 3 voor haar voordeliger zijn dan variant 2.

3p 25 ■ Bereken vanaf welk bruto jaarinkomen variant 3 voor mevrouw Blauw voordeliger is dan
variant 2.

In de discussie over de drie varianten gaat het onder andere om de vraag of variant 3
vergeleken met variant 1 meer of juist minder inkomensnivellering tot gevolg heeft.

3p 26 ■ Welk onderdeel van variant 3 heeft, vergeleken met variant 1, meer inkomensnivellering
tot gevolg? Verklaar het antwoord.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 5

Volgens sommige economen bestaat er een negatief verband tussen de bezettingsgraad
van de productiecapaciteit van een land en de omvang van de goederenexport. Dit
negatieve verband wordt wel het ’Zijlstra-effect’ genoemd.

Het Zijlstra-effect houdt in dat de goederenexport van een land zal afnemen als de
bezettingsgraad van dat land toeneemt.

2p 27 ■ Geef hiervoor een verklaring.

In het onderstaande macro-economische model van een land is het Zijlstra-effect
verwerkt. Tenzij anders is aangegeven, luiden de grootheden in miljarden guldens.

(  1) C = 0,5 (Y – B) + 105 C = particuliere consumptie
(  2) B = 0,3Y B = belasting
(  3) I = 0,05Y + 45 I = netto bedrijfsinvesteringen
(  4) O = 190 O = overheidsbestedingen
(  5) E = –0,03g + 82 E = goederenexport
(  6) X = 0,1Y X = goederenimport
(  7) EV = C + I + O + E – X EV = effectieve vraag
(  8) W = EV W = netto nationaal product
(  9) Y = W Y = netto nationaal inkomen

W
(10) g = × 100% g = bezettingsgraad

Wmax
(11) Wmax = Aa × 90.000 Wmax = productiecapaciteit
(12) Aa = 10.000.000 Aa = arbeidsaanbod (personen)

In de evenwichtssituatie bedraagt het overheidstekort 1,67% van het netto nationaal
inkomen.

3p 28 ■ Bereken het aantal personen dat in dit land in de evenwichtssituatie werkloos is.

De overheid in dit land wil met een bestedingsimpuls de werkloosheid met 1 miljoen
personen terugdringen. De multiplier van de autonome overheidsbestedingen is +1,42.

2p 29 ■ Bereken het bedrag waarmee de overheidsbestedingen moeten worden verhoogd.
3p 30 ■ Zou de bestedingsimpuls groter of kleiner moeten zijn als in het model het Zijlstra-effect

had ontbroken? Verklaar het antwoord zonder een berekening te maken.

De bestedingsimpuls heeft in dit model een inverdieneffect voor de overheid.
2p 31 ■ Bereken het bedrag van dit inverdieneffect.

De bestedingsimpuls vindt in het kader van dit model plaats met het oog op de
stabilisatiefunctie van de overheid.

2p 32 ■ Leg uit dat de bestedingsimpuls past bij de stabilisatiefunctie van de overheid.

De bestedingsimpuls heeft ook gevolgen voor de allocatie.
3p 33 ■ Geef daarvoor een verklaring.

Einde
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