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Opgave 1 

Caraïbische cocktail 
Twee eilanden in het Caraïbische gebied, Isla en Marigot, zijn 
onafhankelijk van hun Zuid-Amerikaanse moederland geworden.  
De beide eilanden vertonen in economisch opzicht veel overeenkomsten. 
Vanwege het tropische klimaat, de stranden en de zee vormt het toerisme 
het belangrijkste exportproduct. De toeristen komen voornamelijk uit de 
Verenigde Staten (VS).  
Het grootste deel van de import van beide eilanden komt ook uit de VS. 
De betalingen voor de import overtreffen de opbrengsten uit de export, 
zodat beide eilanden een tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met de VS hebben. 
Daarnaast zijn de beide eilanden vanwege een lage belastingdruk, een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale banken die zich vooral 
bezighouden met het internationale kapitaalverkeer. 
Er wordt verwacht dat het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met de VS blijvend zal zijn. 

Met het tot stand komen van de onafhankelijkheid gaan de regeringen van 
beide eilanden een eigen monetair beleid voeren. Om het monetaire 
beleid uit te voeren is een centrale bank, de Banko Sentral, opgericht die 
verder tot taak heeft toezicht te houden op de banken op beide eilanden. 
De regeringen van beide eilanden kiezen voor de invoering van een 
gemeenschappelijke munt. 
De op toerisme gerichte bedrijven en de banken op de eilanden hebben, 
gelet op hun economische activiteiten, een voorkeur voor de Amerikaanse 
dollar als de gemeenschappelijke munt. Ze verwachten dat het gebruik 
van de Amerikaanse dollar als gemeenschappelijke munt de inflatie zal 
matigen. 
De Banko Sentral heeft een andere voorkeur. Zij wil een eigen munt 
introduceren: de floreaal. De Banko Sentral stelt dat een eigen munt meer 
mogelijkheden geeft tot het voeren van een zelfstandig conjunctuurbeleid 
door middel van rentebeleid. Ze geeft daarbij de voorkeur aan een 
zwevende wisselkoers en niet aan een vaste wisselkoers. 

2p 1 Leg uit waarom het gebruik van de Amerikaanse dollar als 
gemeenschappelijke munt de inflatie zou kunnen matigen. 

2p 2 Beschrijf twee voordelen van de matiging van de inflatie voor de bedrijven 
op de eilanden. 

2p 3 Leg uit dat het voeren van een zelfstandig conjunctuurbeleid door de 
Banko Sentral niet mogelijk is, indien de Amerikaanse dollar als 
gemeenschappelijke munt wordt ingevoerd. 

2p 4 Verklaar de voorkeur van de Banko Sentral voor een zwevende 
wisselkoers. 




