1. Van een onderneming zijn met betrekking tot de investeringen de navolgende
gegevens bekend:
Afschrijvingen
10
Netto investeringen
25
Uitbreidingsinvesteringen
30
De bruto investeringen en voorraadmutaties bedragen dan respectievelijk:
A
B
C
D

25 en -5
35 en 5
35 en -5
55 en 5

2. Van een economie is de volgende vergelijking van toepassing:
(S - I) + (B - O) < 0
In dit land is sprake van:
A een negatief spaarsaldo en een negatief saldo op de handelsbalans.
B een negatief spaarsaldo en een positief saldo op de handelsbalans.
C een positief spaarsaldo en een negatief saldo op de handelsbalans.
D een positief spaarsaldo en een positief saldo op de handelsbalans.
3. De groei van het bruto binnenlands produkt (BBP) is onder meer afhankelijk van de
groei van de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit. Stel dat het BBP met 3%
stijgt en dat de arbeidsproduktiviteit met 1% daalt. Wat zal er dan met de
werkgelegenheid gebeuren?
A De werkgelegenheid stijgt met 2%.
B De werkgelegenheid stijgt met 3%.
C De werkgelegenheid stijgt met 4%.
D De werkgelegenheidsstijging is op grond van de verstrekte gegevens niet te
bepalen.
4. De resultatenrekening van een onderneming ziet er als volgt uit (bedragen in
miljoenen):
Omzet (incl.BTW)
175
Inkopen
100
Loonkosten
45
Afschrijvingen
10 +
Totaal kosten
155 –
Bedrijfsresultaat
20
Rente
5–
Winst
15
Verder is bekend dat de indirecte belastingen van deze onderneming € 25 miljoen
bedragen. De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen van deze onderneming
bedraagt:
A 40
B 150
C 100
D 50

5. Het BBP per hoofd van de bevolking gebruikt men vaak als maatstaf voor:
A de hoogte van de welvaart
B de koopkracht van een werknemer
C het welzijn van een land
6. De overheid van een land koopt voor € 60 miljard bij bedrijven aan producten. De
ambtenarensalarissen bedragen € 90 miljard. De toegevoegde waarde van de
overheid bedraagt:
A.
B.
C.
D.

€ 60 miljard
€ 90 miljard
€ 150 miljard
€ 30 miljard

7. De productiebenadering van het bepalen van het BBP is:
A het optellen van de beloningen die de productiefactoren ontvangen
B het sommeren van de bestedingen
C het optellen van alle toegevoegde waarde van ondernemingen en overheden
binnen de grenzen

Opgave 2

Meerkeuzevragen OUDE EN NIEUWE STIJL 16 punten

1. Op welke rekening van de betalingsbalans boekt men:
I noodhulp aan Pakistan, bestemd voor de vluchtelingenkampen aan de grens met
Afghanistan;
II rentebetalingen vanuit Argentinië aan Rabobank?
A I = inkomensoverdrachtenrekening II = kapitaalrekening
B I = inkomensoverdrachtenrekening II = inkomensrekening
C I = vermogensoverdrachtenrekening II = kapitaalrekening
D I = vermogensoverdrachtenrekening II = inkomensrekening

2. Van de Nederlandse betalingsbalans over 2007 weten we de saldi (bron CBS);
goederenrekening +20,2 miljard euro
dienstenrekening - 0,4 miljard euro
inkomensrekening + 1,7 miljard euro
financiële rekening - 3,1 miljard euro
vermogensoverdrachtenrekening + 0,7 miljard euro
inkomensoverdrachtenrekening - 6,8 miljard euro

A
B
C
D

De lopende rekening vertoonde in 2007 een overschot van:
12,3 miljard euro
14,7 miljard euro
18,4 miljard euro
21,5 miljard euro

3. Van de Nederlandse betalingsbalans over 2007 weten we de saldi (bron CBS);
goederenrekening +16,8 miljard euro
dienstenrekening + 2,3 miljard euro
inkomensrekening + 1,0 miljard euro
financiële rekening - 23,3 miljard euro
vermogensoverdrachtenrekening - 0,2 miljard euro
inkomensoverdrachtenrekening - 6,0 miljard euro
lopende rekening +14,1 miljard euro
De goud- en deviezenvoorraad veranderde in 2007 met:
A - 9,4 miljard euro
B - 15,4 miljard euro
C - 23,3 miljard euro
D + 4,7 miljard euro

4. We weten dat van een land de goud- en deviezenvoorraad is afgenomen.
Dat is mogelijk veroorzaakt door:
A een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.
B een tekort op de inkomensrekening van de betalingsbalans.
C een tekort op de goederenrekening van de betalingsbalans.
D een materieel tekort op de betalingsbalans.

5.
I
II
A
B
C
D

Twee beweringen:
Kapitaaltransacties beïnvloeden indirect het nationaal inkomen.
Transacties in het handelsverkeer beïnvloeden indirect het nationaal inkomen.
Beide zijn goed
I is goed en II is fout
I is fout en II is goed
Beide zijn fout

6. Doordat de koers van het Britse Pond tegenover de euro is gestegen, en de verwachting
bestaat dat deze stijging zich zal voortzetten, hebben veel beleggers bedragen van hun
rekening-couranttegoeden in euro's laten overschrijven naar rekeningen in Ponden. Dit
alles met de bedoeling op korte termijn te profiteren van de koersstijging.
De Britse centrale bank (the Bank of Engeland) wil, met het oog op de concurrentiepositie
van het bedrijfsleven, de koersstijging tegengaan.
Welke maatregel moet the Bank of Engeland nemen?
A Een rentestijging of extra vraag naar euro's.
B Een rentestijging of extra vraag naar Britse ponden.
C Een rentedaling of extra aanbod van euro's.
D Een rentedaling of extra aanbod van Britse ponden.

7.
A
B
C
D

Een stijging van de export vanuit Europa naar de Verenigde Staten leidt tot een:
appreciatie van de euro tegenover de dollar.
depreciatie van de euro tegenover de dollar.
revaluatie van de euro tegenover de dollar.
devaluatie van de euro tegenover de dollar.

8.
A
B
C
D

Een daling van de export vanuit Europa naar de Verenigde Staten leidt tot een:
appreciatie van de euro tegenover de dollar.
depreciatie van de euro tegenover de dollar.
revaluatie van de euro tegenover de dollar.
devaluatie van de euro tegenover de dollar.

9.
A
B
C
D

Wanneer in de Europese Unie (in dit geval de EMU) de import vanuit de VS stijgt, zal:
zal de koers van de euro tegenover de dollar stijgen, omdat de vraag naar euro's toeneemt.
zal de koers van de euro tegenover de dollar stijgen, omdat het aanbod van euro's afneemt.
zal de koers van de euro tegenover de dollar dalen, omdat de vraag naar euro's afneemt.
zal de koers van de euro tegenover de dollar dalen, omdat het aanbod van euro's
toeneemt.

10. Een overschot op de betalingsbalans van Japan tegenover de Verenigde Staten leidt tot
een .........I.......... van de Japanse yen tegenover de Amerikaanse dollar, want het aanbod
van dollars is in dat geval .........II......... dan de vraag naar dollars.
A I = koersdaling II = kleiner
B I = koersdaling II = groter
C I = koersstijging II = kleiner
D I = koersstijging II = groter

11. Bij vaste wisselkoersen is de term spilkoers gebruikelijk.
Een ander woord hiervoor is:
A pariteit
B evenwichtskoers
C interventiekoers

12. Bekijk de onderstaande tekst en controleer of de onderstreepte woorden juist zijn.

A
B
C
D

Door een appreciatie van de euro tegenover de Amerikaanse dollar zal het importvolume
van de Europese Monetaire Unie stijgen, want door de appreciatie van de euro worden de
invoerproducten uitgedrukt in dollars een stukje goedkoper.
Stijgen moet zijn: dalen.
Dollars moet zijn: euro's.
Goedkoper moet zijn: duurder.
Het hele stuk tekst is juist.

13. Welk koerssysteem is hiernaast afgebeeld (zie bron)?

A
B
C
D

Een systeem met flexibele wisselkoersen.
Een systeem met beheerst zwevende wisselkoersen.
Een systeem met vaste wisselkoersen.
Een systeem met vaste wisselkoersen met bandbreedte.

14. Wanneer de koers van de Deense Kroon onder de interventiekoers terechtkomt en
aanhoudende interventies niet helpen, kan in het EMS II de spilkoers worden aangepast. In
dit geval is dat een:
A devaluatie.
B revaluatie.
C appreciatie.
D depreciatie.

15. De lopende rekening van Groot-Brittannië ten opzichte van de Verenigde Staten van
Amerika vertoont een overschot. Toch verandert de koers van het Britse Pond tegenover de
Amerikaanse Dollar niet.
Hoe komt dat?
A De lopende rekening heeft niets te maken met de koers van een munteenheid.
B De Britse kapitaalrekening vertoont een tekort ten opzichte van de VS.
C Er bestaat een vaste wisselkoersafspraak tussen de twee landen.
D Het Britse Pond reageert alleen op een koerswijziging van de euro.

16. In de grafiek hieronder staat een verandering op de valutamarkt beschreven.
P is de koers van de euro, uitgedrukt in dollars.
Q is de hoeveelheid euro's.
A is het aanbod en V is de vraag.
Welke ontwikkeling, bezien vanuit het eurogebied, is daarvan de mogelijke oorzaak?

A
B
C
D

Een toename van de Europese export naar de VS.
Een afname van de Europese export naar de VS.
Een toename van de Europese import uit de VS.
Een afname van de Europese import uit de VS.
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