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Hoofdstuk 1. Kredietcrisis 
1.18 1.19 1.20 

A B A 
 
1.21 1: investeren. 

2: consumptie. 
3: investeren. 
4: investeren. 

 
1.22 1. banken zijn te roekeloos met het verstrekken van hypothecaire leningen. 

2. een deel van huizenbezitters kan rente en aflossing niet meer betalen (4) 
3. door gedwongen verkoop dalen de huizenprijzen. (7) 
4. vorderingen van banken worden zo goed als waardeloos. (6) 
5. sommige banken komen in financiële problemen. 
6. banken worden voorzichtiger met geld uitlenen. (1) 
7. gezinnen en bedrijven kunnen moeilijker geld lenen. (5) 
8. gezinnen en bedrijven geven minder uit. (3) 
9. bedrijven krimpen hun productie in. (2) 
10. de werkloosheid stijgt. 

 
1.23 De opbrengsten van het beste, niet gekozen, alternatief. 
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Hoofdstuk 2. Geld en ruil 
2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 

C B B B D C 
 
2.27 De inspanning om te ruilen vermindert. Een visboer die op zoek is naar groente hoeft niet te 

zoeken naar een groenteman die toevallig vis nodig heeft. Hij gaat gewoon naar de 
dichtstbijzijnde groenteman en betaalt met geld. 

 
2.28 a. Banken weten uit ervaring dat hun klanten hun rekening-couranttegoeden nooit volledig 

chartaal opvragen. Daarom lenen ze meer geld uit dan ze aan dekkingsmiddelen hebben en 
komt het liquiditeitspercentage beneden 100%. 

b. Als het vertrouwen in een bank is aangetast, zullen klanten hun geld opeisen waardoor een 
bank failliet kan gaan. 

 
2.29 Ruilmiddel, rekeneenheid en spaarmiddel. 
 
2.30 Als blijkt dat in een zilveren gulden voor 1,50 gulden aan zilver zit, halen handelaren de guldens 

uit roulatie en smelten deze om. Het zilver wordt met winst verkocht tegen de marktprijs.  
 
2.31 a. Nee. Fatima is zowel bij tuin onderhouden als schoonmaken meer uren kwijt dan Paul. 

b. Bij schoonmaken. Tuin onderhouden doet ze twee keer zo lang over en bij schoonmaken is 
de achterstand relatief veel kleiner. 

 Het antwoord kan ook goed zijn met een berekening. 
c. Ja. Fatima's achterstand bij schoonmaken is relatief kleiner dan bij tuin onderhouden. Fatima 

heeft dus een comparatief (relatief) voordeel bij schoonmaken. 
d. 

 Fatima Paul 
tuin onderhouden 2 uur (0,25 taak) 3 uur (0,75 taak) 
schoonmaken 2,67 uur (0,67 taak) 1 uur (0,33 taak) 
totaal 4,67 uur 4 uur

 
2.32 a. 

 
activiteit 

tijd Johan in 
uren 

tijd Joke in 
uren 

% tijd die Joke meer nodig 
heeft dan Johan 

keuzevolg-orde 
voor Johan 

koken 6 10 66,7% 3e 
schoonmaken 6 12 100% 2e 
boodschappen doen 4 4 0% 5e 
wassen, strijken 4 10 150% 1e 
kinderen verzorgen 12 18 50% 4e 
totaal 32 52  

 Schoonmaken: 12/6 × 100% – 100% = 100%. 
 Wassen strijken: 10/4 × 100% − 100% = 150%. 
 Enzovoort. 
b. Zie tabel. Johan richt zich allereerst op die activiteiten waarbij zijn comparatieve (relatieve) 

voordeel het grootst is. Dat zijn de activiteiten waarbij de achterstand van Joke het grootst is. 
c. 

activiteit tijd Johan tijd Joke totaal
koken 6 6
schoonmaken 6 6
boodschappen  4 4
wassen en strijken 4 4
kinderen verzorgen 2 (= 2/12e taak) 15 (10/12e taak) 17
totaal 18 19 37

 Toelichting: Johan kiest voor de drie taken waarin hij het beste is (wassen/strijken, 
schoonmaken en koken). Totaal 16 uur. Hij heeft dan nog twee uur over om kinderen te 
verzorgen. Het resterende werk moet Joke doen. 

d. Omdat haar achterstand (% tijd dat ze er langer over doet) bij 'kinderen verzorgen' na 
boodschappen doen relatief het kleinst is. 
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Hoofdstuk 3. Watercrisis 
3.14 3.15 3.16 

D B A 
 
3.17 A, B, C en F. 
 
3.18 Schaars. 
 
3.19 a. Vrij. Men kan vrij over producten beschikken, er hoeft niets voor opgeofferd te worden. 

b. Nee. Er is geen schaarste en er valt voor economen dan niets te bestuderen. 
 




