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Opgave 10
Zorgen om de dollarkoers
De familie Jansen is van plan een vakantie te boeken in de Verenigde Staten van Amerika
(VS). Zo’n vakantie kost veel geld en daarom volgt de familie met grote belangstelling de
ontwikkeling van de dollarkoers. In een krant staan op een dag de onderstaande berichten
en de familie vraagt zich bezorgd af wat die voor gevolgen hebben voor de dollarkoers.
tekort lopende rekening VS
De lopende rekening van de
betalingsbalans van de Verenigde
Staten van Amerika laat al jaren een
fors en groeiend tekort zien.

ontwikkeling rente VS
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afnemende groei VS
De Amerikaanse overheid maakt zich
zorgen over de afnemende
economische groei in het land.
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Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de VS kan tot gevolg hebben
dat op de valutamarkt het aanbod van dollars ...(1)... is dan de vraag naar dollars waardoor
de koers van de dollar ten opzichte van de euro zal ...(2)... en een vakantie in de VS ...(3)...
zal worden.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) groter / kleiner
bij (2) dalen / stijgen
bij (3) duurder / goedkoper
De ontwikkeling van de rente in de VS leidt via een kleinere ...(1)... door de VS tot een
daling van de dollarkoers. De lagere dollarkoers maakt de export van de VS ...(2)..., zodat
de Amerikaanse bedrijven ...(3)... kunnen exporteren, waardoor de daling van de
dollarkoers wordt ...(4)....
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) kapitaalexport / kapitaalimport
bij (2) duurder / goedkoper
bij (3) meer / minder
bij (4) afgeremd / versterkt
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