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Antwoord

Scores

Opgave 4
17

maximumscore 1 (altijd toekennen)
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− boycot van Chinese producten
− quotering van de import uit China
− verscherping kwaliteitseisen aan Chinese producten
− verscherping douanecontroles op Chinese producten

18

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste beschrijvingen zijn:
− Een antwoord waaruit blijkt dat China zal reageren met
handelssancties tegen exportproducten van de VS, waardoor de VS
minder zal exporteren (handelsoorlog).
− Een antwoord waaruit blijkt dat de inflatie in de VS zal toenemen / het
consumentensurplus in de VS zal dalen, als gevolg van
invoerheffingen op Chinese producten / vermindering van (goedkope)
Chinese importen.
− Een antwoord waaruit blijkt dat China zal reageren met verscherping
van regels, voorwaarden e.d. voor directe investeringen van
Amerikaanse bedrijven in China, waardoor de groeiperspectieven van
de economie van de VS minder worden.

19

per juist beschreven nadeel

2

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• koers maart 2010: 1,0183 × 0,146 = 0,149 (dollar)
0,149
= 0,25 (dollar)
• koers van 1 yuan zou zijn:
0,6

1
1

indien berekend 1,4 × 0,149 = 0,21 (dollar), voor dit deel van het antwoord
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Scores
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Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Uit bron 7 is af te leiden dat in China de binnenlandse consumptie een
relatief kleine bijdrage levert aan het bbp, hetgeen zou kunnen wijzen
op onvoldoende compensatie voor het wegvallen van exportmarkten.
− Uit bron 8 is af te leiden dat het aandeel van de export in het bbp / de
waarde van de export in 2009 is afgenomen, hetgeen er op zou kunnen
duiden dat de beperkte koersstijging van de yuan vanaf maart 2009 al
zeer nadelige gevolgen heeft gehad voor de internationale
concurrentiepositie van de Chinese exporteurs.
− Uit bron 8 is af te leiden dat de economische groei van China (%
mutatie bbp) vanaf 2007 vertraagt, waardoor de Chinese economie
minder goed in staat zal zijn afzetvermindering van de exportgerichte
sectoren op te vangen.
Opmerkingen
− Voor het toekennen van de maximale score moeten beide bronnen in
het antwoord verwerkt zijn.
− Per juist argument maximaal 2 scorepunten toekennen.
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maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument zijn:
− Uit bron 8 (onderdeel B) is af te leiden dat de reële groei van het bbp
(economische groei) in 2009 nog steeds hoog is en elk jaar vrijwel
gelijk is aan de groei van de particuliere consumptie, hetgeen er op
kan duiden dat de groei weinig hinder ondervindt van een
exportterugval (zoals in 2009).
− Uit bron 8 (onderdeel B) is af te leiden dat de investeringen van
bedrijven en overheid juist sterk groeien, hetgeen zou kunnen
betekenen dat productiecapaciteit die vrijvalt door lagere export
ingezet wordt voor een grotere productie van kapitaalgoederen.
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