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Opgave 6
In deze opgave staat de naam Euroland voor de groep EMU-landen die in 2002 de chartale
euro heeft ingevoerd.
De spin in het web
De wisselkoers van de euro speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie en neemt in het
economische systeem van Euroland een centrale plaats in.
In figuur 3 wordt een model van de economie van Euroland getoond. Elke pijl geeft een
positief of negatief verband weer tussen twee economische grootheden (ceteris paribus).
figuur 3
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Met behulp van figuur 3 kan verklaard worden dat inflatie in Euroland zowel kosteninflatie
als bestedingsinflatie kan zijn. Om de doelstelling van prijsstabiliteit te realiseren gebruikt
de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven.
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Noem de exogene variabele in het model van figuur 3.
Is bij pijl 4 sprake van een positief of van een negatief verband? Verklaar het antwoord.
Beschrijf twee manieren waarop uit figuur 3 kosteninflatie af te leiden is.
Noem in beide beschrijvingen het nummer van de gebruikte pijl.
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Beschrijf op basis van figuur 3 hoe de ECB haar rentebeleid inzet om in tijden van
hoogconjunctuur de prijsstabiliteit in Euroland te handhaven.
Noem in de beschrijving de nummers van de gebruikte pijlen én vermeld of er sprake is van
een positief of van een negatief verband.
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Een vakbondsleider in Euroland doet op basis van dit model de volgende uitspraak:
“Een koersdaling van de euro ten opzichte van de dollar heeft als positief effect dat de
werkloosheid in Euroland zal dalen.”
Leg uit hoe deze vakbondsleider zijn uitspraak kan onderbouwen met figuur 3.
Noem in de uitleg de nummers van de gebruikte pijlen én vermeld of er sprake is van een
positief of van een negatief verband.
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