Eindexamen economie havo 2011 - II
havovwo.nl

Opgave 6
Gevaarlijke dollarkoers
uit een krant (voorjaar 2008):
Volgens een topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus brengt de forse
daling van de dollarkoers in de afgelopen jaren Airbus in ‘levensgevaar’. Op de
internationale vliegtuigmarkt wordt in dollars afgerekend, zodat de omzet van
Airbus, omgerekend in euro’s, flink afneemt. Dat geldt niet voor de kosten:
Airbus maakt de vliegtuigen grotendeels in Europa zodat de kosten vooral in
euro’s luiden.
Airbus gaat in de toekomst meer investeren in landen buiten het eurogebied. Zo
wil Airbus in India installaties voor reparatie en onderhoud oprichten. “Als we dat
niet doen,” aldus de topman van Airbus, “zullen we steeds minder Europese
vliegtuigen met winst kunnen verkopen buiten het eurogebied”.
In Europese politieke kringen lijkt men zich niet erg druk te maken om de val van
de dollar. De Europese export heeft daar nog weinig last van gehad. Alleen in
Frankrijk heeft de dalende dollarkoers tot een daling van de goederenexport van
Frankrijk naar de Verenigde Staten van Amerika (VS) geleid. Nederland zag het
aandeel van de goederenexport naar de VS in de totale goederenexport juist
toenemen. De Europese ministers van Financiën stellen dat een stijgende
eurokoers bij een steeds maar stijgende olieprijs op de wereldmarkt ook
voordelen heeft.
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Stel dat op de internationale vliegtuigmarkt niet in dollars maar in euro’s wordt
afgerekend.
Welk nadeel zou Airbus dan ondervinden van een dalende dollarkoers? Licht het
antwoord toe.
Op de wereldmarkt wordt olie in dollars betaald.
Geef een verklaring voor de stelling van de Europese ministers van Financiën.
Transacties van Airbus met landen buiten het eurogebied worden genoteerd op
de betalingsbalans van het eurogebied.
Welke transactie uit het krantenartikel zal leiden tot een verslechtering van de
kapitaalrekening van de betalingsbalans van het eurogebied? Licht het antwoord
toe.
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Bij het krantenartikel stonden de volgende figuren.
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figuur 2
Nederlandse goederenexport (miljarden euro’s)
naar VS 10,6
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In 2001 bedroeg de Franse goederenexport naar de VS 30,4 miljard dollar. In
2007 was die gegroeid tot 37,0 miljard dollar.
Bereken met hoeveel euro de Franse goederenexport naar de VS in 2007 ten
opzichte van 2001 is gedaald.
Bereken met hoeveel procentpunten het aandeel van de Nederlandse
goederenexport naar de VS in de totale Nederlandse goederenexport in 2007
ten opzichte van 2001 gestegen is (in ten minste 1 decimaal).
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