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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 

7 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de verbetering van de internationale 

concurrentiepositie van Noord als gevolg van de relatief lage inflatie 
leidt tot een stijging van de export en daarmee van de vraag naar de 
munt ten opzichte van het aanbod, waardoor de muntkoersen van 
Noord gemiddeld stijgen ten opzichte van die van Zuid.  

− Een verklaring waaruit blijkt dat de verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie van Zuid als gevolg van de relatief hoge inflatie 
leidt tot een daling van de export en daarmee van de vraag naar de 
munt ten opzichte van het aanbod, waardoor de muntkoersen van Zuid 
gemiddeld dalen ten opzichte van die van Noord. 

8 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
− Een uitleg waaruit blijkt dat de sterkere concurrentiepositie van Noord 

leidt tot een grotere vraag naar de euro zodat deze in koers stijgt, maar 
dat deze stijging tegengegaan wordt door de kleinere vraag naar de 
euro die het gevolg is van de verslechtering van de concurrentiepositie 
op de wereldmarkt van Zuid. Hierdoor behoudt Noord uiteindelijk zijn 
sterke concurrentiepositie. 

− Een uitleg waaruit blijkt dat de sterkere concurrentiepositie van Noord 
leidt tot een grotere vraag naar de euro zodat deze in koers stijgt, maar 
dat deze stijging tegengegaan wordt door de kleinere vraag naar de 
euro doordat beleggers minder vertrouwen hebben in de euro. De 
vraag naar de euro daalt hierdoor, wat een neerwaarts effect heeft op 
de koers. Hierdoor behoudt Noord zijn sterke concurrentiepositie. 

9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat de lagere rente de vraag naar krediet versterkt, 
waarmee de aankoop van onroerend goed gefinancierd wordt. Deze 
stijging van de vraag heeft geleid tot een hoge productie in de bouwsector. 

10 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat indien Zuid verzekerd is van financiële steun 
van Noord, overheden van Zuid in de verleiding komen om onverantwoord 
grote tekorten op hun begroting te laten ontstaan. 




