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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 Meer vrijhandel, meer groei 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
 Het zegt niets over de verdeling van het inkomen over de inwoners. 
 Het zegt niets over de koopkracht van het inkomen.  
 Het zegt niets over de welvaart in ruime zin. 
 Het zegt niets over de informele economie. 
 

 7 maximumscore 2 
• conjunctuur: 

een uitleg waaruit blijkt dat de investeringen leiden tot extra 
bestedingen (bestedingseffect) 1 

• economische structuur: 
een uitleg waaruit blijkt dat de investeringen leiden tot grotere 
productiecapaciteit (capaciteitseffect) / tot hogere productiviteit 1 

 
 8 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juiste benadering is: 
• nominale groei bbp ≈ reële groei + inflatie 

= 48,2% + 40,8% = 89,0% 1 

• indexcijfer bevolkingsomvang: 1.342
1.264

  100  106,2 1 

• de nominale groei per hoofd van de bevolking was ongeveer 
189,0 100 78,0%
106,2

   / 89,0% ‒ 6,2% = 82,8% 

Conclusie: een stijging van circa 80% / dus bijna een verdubbeling 1 
 
Een voorbeeld van een juiste exacte berekening is: 

• indexcijfer nominaal bbp: 148,2  140,8
100

  208,7 1 

• indexcijfer bevolkingsomvang: 1.342
1.264

  100  106,2 1 

• 208,7
106,2

  100  196,5  

Conclusie: een stijging van 96,5% / dus bijna een verdubbeling 1 
 
Opmerking 
Het laatste deel van de berekening en de vermelding van de conclusie zijn 
beide noodzakelijk voor het toekennen van het derde scorepunt.  
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 9 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

nieuw - oud(percentage verandering =  × 100%
oud   

De huidige prijs is 100% + 120% = 220% van de nieuw prijs) 

   
    

100 220 120100% 100% 54,5% / 54,5% goedkoper
220 220     

 
 10 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• De dominante strategie van India is het afschaffen van de 

protectionistische maatregelen, want als EU deze ‘afschaft’ dan 
2% > 0,5% en als EU deze ‘handhaaft’ dan 1% > 0%.   
De dominante strategie van EU is het afschaffen van de 
protectionistische maatregelen, want als India deze ‘afschaft’ dan 
1,5% > 0,5% en als India deze ‘handhaaft’ dan 1% > 0%. 1 

• (Het volgen van) de dominante strategie leidt tot de hoogste extra 
economische groei voor beide handelspartners / is ook de optimale 
uitkomst (dus is er geen sprake van een gevangenendilemma) 1 

 


