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Meerkeuzevragen

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

GEEN ROZEN ZONDER DOORNEN
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de
informatiebronnen uit de bijlage.
Peter wil rozen kopen voor moederdag. Grootbloemige rozen kosten maar liefst € 1,25
per stuk! De bloemenverkoper ziet dat Peter schrikt en zegt: “Je moet niet vergeten dat
bloemen rond moederdag altijd duurder zijn dan normaal.”
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Waarom zijn bloemen rond moederdag duurder dan normaal?
A Omdat de vraag dan afneemt, terwijl het aanbod maar weinig toeneemt.
B Omdat de vraag dan aanzienlijk toeneemt, terwijl het aanbod weinig toeneemt.
C Omdat het aanbod dan aanzienlijk toeneemt, terwijl de vraag weinig toeneemt.
D Omdat het aanbod dan afneemt, terwijl de vraag nog meer afneemt.
Het aantal rozenkwekerijen in Nederland neemt af. Sommige kwekers stoppen met het
bedrijf, anderen verplaatsen hun bedrijf naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Kenia.
In 2004 waren er nog 400 kwekerijen voor grootbloemige rozen in Nederland.
De gemiddelde oppervlakte van een kwekerij is 250 hectare. Per hectare worden
15.000 rozen gekweekt. Om géén verlies te lijden moeten alle rozen in Nederland
samen jaarlijks 405 miljoen euro opbrengen.
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Æ Hoe groot was in 2004 in Nederland de kostprijs van één grootbloemige roos?
Laat de berekening zien.
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Het is opvallend dat de gemiddelde oppervlakte van de kwekerijen in Nederland steeds
meer toeneemt.
Æ Geef hiervoor een verklaring.
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Nederlandse kwekers produceren in Kenia veel goedkoper. Een grootbloemige roos heeft
daar een kostprijs van slechts € 0,10.
Æ Geef hiervoor twee verklaringen.
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Door de verplaatsing van Nederlandse kwekerijen naar het buitenland ontstaat er in ons
land werkloosheid.
Welke vorm van werkloosheid is dat?
A conjuncturele werkloosheid
B seizoenswerkloosheid
C structurele werkloosheid
D verborgen werkloosheid
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Æ Noem een economisch voordeel voor de consument in Nederland van deze
verplaatsing van kwekerijen naar Kenia.
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