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Opgave 5 
 
In India is het niet alles goud wat er blinkt 
De afgelopen tien jaar heeft de Indiase economie zich snel ontwikkeld. 
Maar door onder andere afnemend consumentenvertrouwen is de 
conjunctuur omgeslagen en behoort India nu tot de economisch meest 
kwetsbare landen. Zo heeft de economie last van oplopende inflatie, een 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans en kapitaalexport 
naar de Verenigde Staten (VS).  
Volgens de Indiase regering hebben de automatische stabilisatoren, zoals 
de ingevoerde werkloosheidsuitkeringen, onvoldoende dempende werking 
op de conjunctuur en moeten er nieuwe maatregelen worden genomen. 
 

2p 22 Leg uit dat het consumentenvertrouwen een conjunctuurindicator is.   
 

2p 23 Leg uit hoe werkloosheidsuitkeringen een dempende werking kunnen 
hebben op een neergaande conjunctuur. 
 

2p 24 Leg uit hoe oplopende binnenlandse inflatie kan leiden tot verslechtering 
van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. 
 
Om zich te beschermen tegen de oplopende inflatie importeren veel 
Indiase burgers goud en gouden sieraden uit de VS. De Indiase regering 
vindt dat onwenselijk en heeft importbeperkende maatregelen op goud en 
gouden sieraden aangekondigd. Over deze onderwerpen wordt in India 
druk getwitterd (zie bron 1).  
 
Gebruik bovenstaande tekst en bron 1. 

3p 25 Maak de onderstaande zinnen economisch correct. 
Import van gouden sieraden wordt geboekt als …(1)… op de …(2)… van 
de betalingsbalans van India.  
De tweet van Balamani laat zien dat er bij Indiase burgers sprake is van 
…(3)….  
Chudamani geeft in zijn tweet aan dat door de hoge inflatie de …(4)… 
waarde van zijn spaargeld …(5)…. 
Kies uit: 
bij (1) ontvangsten / uitgaven 
bij (2) kapitaalrekening / lopende rekening   
bij (3) moral hazard / risico-avers gedrag  
bij (4) nominale / reële  
bij (5) daalt / stijgt 
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Naar aanleiding van een krantenbericht (bron 2) doet een Indiase 
econoom een oproep aan de Indiase regering om af te zien van de 
importbeperkende maatregelen op goud en gouden sieraden. Hij stelt: 
“De renteverhoging in de VS zal gevolgen hebben voor de wisselkoers 
van de dollar in roepies, waardoor uiteindelijk Indiase burgers nog meer 
voor goud en gouden sieraden uit de VS moeten gaan betalen.”  
 
Gebruik bron 2. 

3p 26 Leg uit hoe de renteverhoging in de VS ertoe kan leiden dat goud en 
gouden sieraden uit de VS voor kopers in India duurder worden.  
Gebruik ongeveer 60 woorden. 
 
 

einde  
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Opgave 5 
 
bron 1 twitter en de goudprijs  
 
In onderstaand figuur worden de meest voorkomende onderwerpen in 
tweets van Indiase burgers grafisch weergegeven (‘trending topics’). Hoe 
groter de cirkel, des te vaker komt het onderwerp in tweets voor. 
 
Een aantal tweets van Indiase burgers met daarin het woord ‘goud’ zijn 
weergegeven. 
 

* geldeenheid in India

India 

goud 

sparen

roepie *

inflatie 
Aishwarya uit india schreef: 
Bijna trouwen! Wil mooie
gouden sieraden dragen en
moet bruidsschat meenemen.
Maar goud uit de VS is sinds 
januari zo duur! 
 

 

Chudamani uit India schreef: 
Met die hoge inflatie kan ik 
beter mijn spaarrekening 
opheffen en mijn roepies
in goud omzetten. 

 

Balamani uit India schreef: Ik 
heb toch in de VS goud
gekocht, want die roepie blijft 
maar zakken..!

 
 
 
bron 2 uit een krant…   
 

Fed verhoogt rente in VS
Na jaren van renteverlagingen heeft de centrale 
bank (Fed) van de Verenigde Staten aangekondigd 
de rente te verhogen.
De Amerikaanse economie is herstellende van de 
kredietcrisis en volgens de voorzitter van de Fed is 
stimulering via een lage rente niet meer nodig.
De voorzitter verwacht dat de renteverhoging zal 
leiden tot kapitaalimport vanuit landen zoals India.

 
 

einde  
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