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Is Brazilië uitgedanst?

Uit een krant (2015):
Brazilië is een belangrijke leverancier van grondstoffen. Als gevolg van
een inzakking van de mondiale vraag naar grondstoffen is de Braziliaanse
economie in een recessie beland. De inflatie in Brazilië is opgelopen tot
10% en de werkloosheid bedraagt inmiddels 7,5% van de
beroepsbevolking, het hoogste percentage in zeven jaar. Economen
verwachten dat de inflatie en de werkloosheid nog meer zullen stijgen en
het overheidstekort zal toenemen.
De economische problemen worden vergroot door de koersdaling van de
Braziliaanse munt, de real. Deze is sinds 1 januari 2015 ten opzichte van
de Amerikaanse dollar gedaald met 31%. De dollar heeft op 1 oktober van
dit jaar een waarde bereikt van 3,85 real. Door deze daling zal de inflatie
nog verder oplopen en zullen buitenlandse investeerders en beleggers de
waarde in dollars van hun bezittingen in Brazilië zien dalen. Braziliaanse
staatsobligaties, in real genoteerd, zijn door kredietbeoordelingsbureaus
beoordeeld als uiterst risicovol. Beleggers worden hierdoor afgeschrikt.
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Bereken de koers van de real ten opzichte van de dollar op 1 januari 2015
in ten minste twee decimalen nauwkeurig.
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Leg uit dat de ontstane recessie kan hebben geleid tot een verlaging van
de kredietwaardigheid van de Braziliaanse overheid.
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Verklaar dat de negatieve beoordeling van Braziliaanse staatsobligaties
door kredietbeoordelingsbureaus ertoe kan leiden dat de wisselkoers van
de real verder zal dalen.
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Een van de instrumenten van een Centrale Bank is het rentebeleid. De
Centrale Bank van Brazilië kan hiermee niet tegelijk de recessie
bestrijden en de daling van de wisselkoers afremmen.
Leg dit uit. Gebruik ongeveer 80 woorden.
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Thea bespreekt het bovenstaande artikel in de economieles. Zij beweert
dat de situatie in Brazilië niet overeenkomt met het verband dat in de
kortetermijn-Phillipscurve wordt voorondersteld.
Heeft Thea gelijk? Verklaar het antwoord.
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