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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 3
13

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat een vergroting van de geldhoeveelheid M,
bij een gelijkblijvende / minder sterk dalende omloopsnelheid V, zal leiden
tot een grotere vraag naar goederen en diensten, maar dat deze grotere
vraag geheel of grotendeels opgevangen kan worden door een vergroting
van Y of T, omdat er sprake zal zijn van onderbenutting van de
productiecapaciteit.

14

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat een tekort op de betalingsbalans van de
VS met China leidt tot relatief meer vraag naar yuan en relatief meer
aanbod van Amerikaanse dollars, waardoor de koers van de yuan zal
stijgen.

15

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat het stabiliseren van de externe waarde
van de valuta (wisselkoers) voordelen heeft voor de Chinese economie,
zoals het versterken van de internationale concurrentiepositie van China /
het waardevast houden van Chinese beleggingen in dollars.

16

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
maart 2008: totale waarde in CNY was 2.000 × 7,02 = 14.040 (miljard)
maart 2009: totale waarde in CNY was 2.010 × 6,84 = 13.748,40 (miljard)
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Vraag

17

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

persbericht van Zhou: kies de Bancor als mondiale reservemunt, want
− de grote tekorten van de VS op de overheidsbegroting en op de
betalingsbalans (bron 8, sub 1) maken de dollarkoers onstabieler dan
die van de Bancor;
− de koers van de Bancor zal minder sterk schommelen, omdat deze
koers wordt beïnvloed door dertig verschillende prijsontwikkelingen
(bron 8, sub 4);
− de dominantie van de economie van de VS zal de komende jaren
minder worden, want in 2050 is (alleen al) het bnp van China groter dan
dat van de VS (bron 8, sub 3).
persbericht van Geithner: handhaaf de dollar als mondiale reservemunt,
want
− schommelende prijzen van grondstoffen maken de koers van de
Bancor net zo goed onstabiel als nu het geval is met de dollar (bron 8,
sub 2);
− op dit moment is de economie van de VS nog steeds de grootste
economie ter wereld en dat zal zeker tot 2030 nog zo blijven (bron 8,
sub 3);
− groeiende binnenlandse bestedingen in China zullen in de toekomst
het handelstekort tussen China en de VS verkleinen (bron 8, sub 5),
waardoor de koers van de Amerikaanse dollar in Chinese yuan kan
stabiliseren.
Opmerkingen
− Per juist uit bron 8 gekozen element 1 punt toekennen tot een
maximum van 2 punten.
− Maximaal 1 punt toekennen voor een consistent gebruik van de
eigenschappen van een mondiale reservemunt (bron 7).
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