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Vraag Antwoord Scores

   

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

koers euro in dollars 2005: 1
0,81

 = 1,23 (afgerond) 

koers euro in dollars 2007: 1
0,73

 = 1,37 (afgerond) 

1,37  1,23
1,23

−  × 100% = 11,4% 

 
Opmerking 

Voor het antwoord 0,73
0,81

 × 100 = 90,1 → stijging van 9,9% geen punten 

toekennen. 
 

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersstijging van de euro de 
Europese producten duurder zijn geworden in de Verenigde Staten van 
Amerika, hetgeen voor de Europese producenten een concurrentienadeel 
is op de Amerikaanse markt.  
 

7 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersdaling van de dollar de 
Amerikaanse producten goedkoper zijn geworden in Europa, waardoor de 
Europese producenten op de Europese markt meer concurrentie 
ondervinden. 
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 8 maximumscore 3 
indien gekozen voor Sarkozy 
• Sarkozy bepleit een renteverlaging 1 
• Voorbeelden van argumenten zijn: 

− Door een renteverlaging wordt het lenen van geld goedkoper, 
hetgeen kan leiden tot toenemende bestedingen waardoor de 
daling van de productiegroei afgeremd kan worden. 

− Door een renteverlaging zal de koers van de euro afnemen 
hetgeen de concurrentiepositie van Europese producenten kan 
verbeteren  2 

indien gekozen voor Trichet 
• Trichet  bepleit een renteverhoging 1 
• Een voorbeeld van een argument is: 

Een oplopende inflatie in de EMU kan het streven naar prijsstabiliteit 
van de ECB onder druk zetten. Door een renteverhoging wordt sparen 
aantrekkelijker en lenen minder aantrekkelijk. Hierdoor nemen de 
bestedingen af en daardoor kan de inflatie afnemen  2 

 
 9 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken 
• dat Trichet aanspraak mag maken op deze uitspraak, omdat hij als 

president van de politiek onafhankelijke ECB formeel verantwoordelijk 
is voor het monetaire beleid binnen de EMU 1 

• dat Sarkozy aanspraak mag maken op deze uitspraak, omdat hij als 
regeringsleider van een van de lidstaten van de EMU verantwoordelijk 
is voor een economische politiek, gericht op de welvaart van Europese 
burgers 1 
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