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Kapitaalvlucht uit Agazia
Agazia kampt sinds een half jaar met heftige politieke onrust. Als gevolg
hiervan is een sterke kapitaalvlucht op gang gekomen: beleggers halen
hun geld weg en kiezen voor landen met een stabiel economisch klimaat.
De waarde van de munt van het land, de agau, daalde van 50 naar
35 dollarcent, met als gevolg een toename van de inflatie in Agazia. De
consumptieve bestedingen stegen eerst, maar zakten daarna in.
Verklaar dat, als gevolg van de verwachte hoge inflatie, de consumptieve
bestedingen in Agazia in eerste instantie stegen.
Terwijl exporterende bedrijven in Agazia als gevolg van de koersdaling in
eerste instantie hun winst zagen stijgen, ondervonden alle bedrijven in het
land nadeel van de kapitaalvlucht. Zij moesten investeringsprogramma’s
verminderen of zelfs stop zetten. De vooruitzichten voor de structurele
ontwikkeling van het land worden daardoor negatief beïnvloed.
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Verklaar dat exporterende bedrijven in Agazia, door de daling van de
wisselkoers van de agau, op korte termijn meer winst konden maken.
Leg uit welk effect de kapitaalvlucht heeft op de binnenlandse rente en
welke invloed deze ontwikkeling van de rente kan hebben op de
structurele ontwikkeling van de economie.
Een economisch instituut heeft onderzoek gedaan naar de wisselkoers
van de agau. Hierbij is de vraag- en de aanbodfunctie van de agau, in de
situatie voorafgaand aan het uitbreken van de politieke onrust, als volgt
bepaald:
Qv = −0,2 P + 20
Qa = 0,3 P − 5
Qv = vraag naar agaus in miljarden
Qa = aanbod van agaus in miljarden
P = koers van de agau in dollarcenten
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Door de kapitaalvlucht veranderde het aanbod, met de genoemde
koersdaling van de agau van 50 naar 35 dollarcent als gevolg.
Bereken het bedrag in agau dat door de kapitaalvlucht werd omgezet in
US dollars.
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De Centrale Bank van Agazia ziet in de koersdaling van de agau meer
nadelen dan voordelen voor de economie van het land. De bank
overweegt daarom met aan- en verkooptransacties te interveniëren op de
valutamarkt om zodoende de koers van de agau weer te laten stijgen. Met
het bekend worden van dit voornemen, zorgt het optreden van
speculanten op korte termijn voor een stijging van de koers van de agau.
Verklaar deze koersstijging als gevolg van het optreden van speculanten.
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Economen vrezen dat dit effect niet lang zal aanhouden zonder
interventie van de Centrale Bank. Zij hebben echter niet het vertrouwen
dat de Centrale Bank deze interventie lang zal kunnen volhouden.
Leg dit gebrek aan vertrouwen bij de economen uit.
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