Onrust in Egypte

uit een krant, januari 2013:
Na het aftreden van president Mubarak in 2011 hopen de Egyptenaren op een
verbetering van de economische situatie. Maar door risico-avers gedrag van
buitenlandse toeristen en buitenlandse beleggers daalt de wisselkoers van het
Egyptische pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Aangezien Egypte
erg afhankelijk is van goederenimport verslechtert de economische situatie in
het land. De Egyptische minister van Financiën onderhandelt nu met het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een noodlening van 4,8 miljard
Amerikaanse dollars. Het IMF is bereid deze lening te verstrekken tegen een
zeer lage rente. Wel eist het IMF dat de Egyptische overheid stopt met de
miljardensubsidiëring van primaire goederen zoals brood, vlees, melk,
benzine, enzovoorts.
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In het krantenbericht staan vijf internationale transacties die worden geregistreerd
op de betalingsbalans van Egypte. Neem onderstaand schema over en geef bij
elke transactie met een kruisje aan op welke deelrekening deze wordt
geregistreerd.
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Gebruik bron 1.
Bereken op twee decimalen nauwkeurig met hoeveel procent de koers van het
Egyptische pond (EGP) van 2010 tot en met 2013 is gedaald.

c

Gebruik het krantenbericht en bron 2.
Welk van de in bron 2 genoemde economische hervormingen streeft het IMF in
Egypte volgens het krantenbericht na? Licht het antwoord toe.

In een actualiteitenprogramma discussiëren drie economen over de
economische gevolgen van het verstrekken van de IMF-noodlening aan
Egypte:
– Osahar: “Als gevolg van de verstrekte noodlening zullen beleggers met
risico-aversie meer in Egypte gaan beleggen.”
– Husani: “Nee hoor, als gevolg van die noodlening zullen beleggers met risicoaversie juist minder in Egypte gaan beleggen.”
– Baniti: “Maar als voorwaarde voor die noodlening stelt het IMF dat de
subsidies op primaire goederen moeten worden afgeschaft. Dat zal leiden tot
toenemende onrust in het land, zoals voedselrellen en stakingen. Dat heeft
effect op de economische situatie van Egypte. Ik zal uitleggen waarom …”
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Geef een verklaring voor de uitspraak van Osahar.
Geef een verklaring voor de uitspraak van Husani.
Gebruik het krantenbericht en bron 2.
Schrijf in ongeveer 50 woorden de uitleg van de bewering van Baniti. In de uitleg
moeten de volgende aspecten aan de orde komen:
– De invloed van de toenemende onrust, zoals voedselrellen en stakingen, in
het land op de wisselkoers van het Egyptische pond.
– De invloed van de wisselkoersverandering van het Egyptische pond op de
inflatie, de koopkracht en de bestedingen van de Egyptenaren.

bron 1

enkele statistieken Egypte

bron 2

het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Het IMF leent geld uit aan lidstaten die met betalingsbalansproblemen te kampen
hebben. Als een land er niet in slaagt om met de uitvoer van goederen en
diensten voldoende buitenlands geld te verdienen om de invoer te kunnen
betalen, dan kan het IMF buitenlands geld aan het land uitlenen. In ruil daarvoor
moet een land dat leent, instemmen met economische hervormingen die op
termijn leiden tot een evenwichtige betalingsbalans. Voorbeelden van
economische hervormingen zijn:
– verhogen van de belastingen;
– verlagen van de overheidsuitgaven;
– privatiseren van staatsbedrijven;
– verminderen van overheidsregels.

