
Opgave 3 

uit een krant (mei 2003): 

Centrale banken gooien rente in de strijd 

De Amerikaanse centrale bank verlaagde sinds 2000 herhaaldelijk haar rentetarieven. Dat 

gebeurde met het oog op de tegenvallende groei van het nationale product in de Verenigde 

Staten van Amerika (VS). De Europese centrale bank verlaagde ook haar rentetarieven. 

Midden 2001 werd de rente in de VS lager dan die in de EMU (Economische en Monetaire 

Unie). Dat liet de koers van de euro niet ongemoeid.        

                      groei nationaal product VS figuur 1 
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2p 7  In welk kwartaal of in welke kwartalen daalde volgens figuur 1 het nationale product in de 

VS? 

2p 8  Leg uit hoe een renteverlaging in een land de groei van het nationale product van dat land 

kan stimuleren. 

Als de rente in de VS lager is dan die in de EMU, kan het voor internationale beleggers 

…(1)… worden om in de EMU te beleggen. Daardoor zal op de valutamarkten …(2)… 

euro’s toenemen, waardoor de koers van de euro zal ...(3).... 

2p 9  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) aantrekkelijker / minder aantrekkelijk 

bij (2) de vraag naar / het aanbod van 

bij (3) dalen / stijgen 
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In het onderstaande schema is weergegeven dat een stijgende koers van de euro gevolgen 

heeft voor de groei van het nationale product van de EMU.  

de koers van de euro stijgt 

de prijs van EMU-producten buiten de EMU ...(1)... 

de vraag naar EMU-producten buiten de EMU ...(2)... 

de export van EMU-producten ...(3)... 

de groei van het nationale product van de EMU ...(4)... 

2p 10  Wat moet in het schema bij (1), (2), (3) en (4) worden ingevuld om een economisch 

correcte redenering te krijgen? 

bij (1) daalt / stijgt 

bij (2) daalt / stijgt 

bij (3) daalt / stijgt 

bij (4) daalt / stijgt 
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