Eindexamen economie vmbo gl/tl 2010 - II
havovwo.nl

Garnalen pellen
Bij de beantwoording van de vragen 8 tot en met 13 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 1 en 2 .
uit de krant:
zaterdag 16 juli 2005
Garnalen pellen doe je zo!
De Hollandse garnaal wordt gepeld in Tanger in
Marokko. Zo meldt het ANP. De Volendamse
ondernemer Klaas Puul heeft in deze havenstad
een grote Hollandse garnalenpelcentrale.
De garnalen worden per koelvrachtwagen van
Nederland naar Marokko gebracht, worden
gepeld en gaan met de vrachtwagen weer terug
naar Nederland.
bron: Anno
Gebruik informatiebron 1.
Klaas Puul is een hele grote speler in garnalenland. In 2005 had hij 72,5 procent
van de totale garnalenmarkt in handen.
Æ Bereken de waarde in euro’s van de door Klaas Puul verhandelde garnalen
voor het jaar 2005. Schrijf je berekening op.
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Klaas Puul verplaatste zijn garnalenpellerij enkele jaren geleden van Nederland
naar Marokko. Door de lagere loonkosten verwachtte hij een stijging van de
afzet.
Hieronder staan drie tussenstappen:
1 De consumentenprijs daalt.
2 Verbetering van de concurrentiepositie.
3 De bedrijfskosten dalen.
In welke van de onderstaande regels staan de tussenstappen in een zodanige
volgorde dat ze een logische gedachtegang weergeven?
A lagere loonkosten → 1 → 2 → 3 → stijging van de afzet.
B lagere loonkosten → 1 → 3 → 2 → stijging van de afzet.
C lagere loonkosten → 2 → 1 → 3 → stijging van de afzet.
D lagere loonkosten → 2 → 3 → 1 → stijging van de afzet.
E lagere loonkosten → 3 → 1 → 2 → stijging van de afzet.
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De verplaatsing van Puuls garnalenpellerij naar Marokko leidde tot ontslag van
werknemers in Volendam.
Æ Is hier sprake van structurele werkloosheid of conjuncturele werkloosheid
voor de Volendammer werknemers? Verklaar je antwoord.
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Gebruik informatiebron 2.
In 2008 verkocht Klaas Puul in totaal 680.000 kilo gepelde garnalen met een
gemiddelde verkoopprijs exclusief btw van € 25 per kilo. In 2007 bedroeg deze
nog € 19 per kilo. Deze prijsstijging werd veroorzaakt door de
vangstbeperkingen die in Europa waren afgesproken.
Klaas Puul vraagt zich af wat zijn afzet in 2007 was.
Æ Hoeveel bedroeg de afzet in 2007 van Klaas Puul? Schrijf je berekening op.
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Klaas Puul wil zijn nettowinst weten.
Hoe moet hij de nettowinst berekenen?
A brutowinst – bedrijfskosten
B brutowinst – inkoopwaarde
C omzet – bedrijfskosten
D omzet – inkoopwaarde

1p

13

De concurrentiepositie van Klaas Puul is door de verplaatsing van de
garnalenpellerij naar Marokko verbeterd. Toch hebben sommige economen hun
bedenkingen: “Die verplaatsing leidt wel tot aanzienlijke maatschappelijke
kosten, onder andere de CO2-uitstoot door het (vracht)verkeer naar en van
Marokko. Als je bijvoorbeeld die kosten van de CO2-uitstoot in de kostprijs
verwerkt dan is er misschien geen concurrentievoordeel meer.”
Æ Wat vind jij, moet Klaas Puul de kosten van de CO2-uitstoot in de kostprijs
verwerken?
Doe het zo: neem één van de onderstaande zinnen over en maak deze af.
Klaas Puul moet de kosten van de CO2-uitstoot wel in de kostprijs verwerken,
want ……………….
of
Klaas Puul moet de kosten van de CO2-uitstoot niet in de kostprijs verwerken,
want ……………….
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Garnalen pellen
Informatiebron 1
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Informatiebron 2
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