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Meten van het BBP:

• Objectieve methode
• Subjectieve methode
• Via de finale bestedingen

• Bruto Binnenlands Product: 
– Som van toegevoegde waarden van bedrijven en overheid = 

ambtenarensalarissen

• Binnenlands Inkomen: Y
– Beloningen voor productiefactoren

• (loon / rente / pacht / winst)

• Y = C+I+O+E-M



• Bedrijf maakt gebruik van:
- Natuur: PACHT €5.000
– Arbeid: LOON €50.000
– Kapitaal: RENTE € 15.000
– AFSCHRIJVINGEN € 10.000
– Ondernemerschap: WINST € 20.000
– Totaal: BRUTO Toegevoegde waarde: €100.000

NETTO Toegevoegde waarde: €90.000

• €79.000

INPUT

• Toegevoegde 
waarde

• €100.000

BEDRIJF
• €179.000

OUTPUT



Oefenen: Opgave 5 

• €250.000 

INPUT

• Toegevoegde 
waarde

• €200.000. 

BEDRIJF
• €450.000

OUTPUT
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Meten van het binnenlands product:

• Bruto Binnenlands Product

– Som van toegevoegde waarden van bedrijven en 
(overheid = ambtenarensalarissen)

• Netto Binnenlands Product = W

– BBP - Afschrijvingen



• W = Y

• Omdat de toegevoegde waarde in zijn geheel naar de 
gezinnen toevloeit. (LRPW)



De broek die jij 
koopt moet 
geproduceerd 
worden.

Door deze 

productie 

krijgen 

arbeiders een 

inkomen.

Dit inkomen is weer nodig om 
spullen te kunnen kopen.



nbpW = Ynbi

Binnenlands product
Optellen alle Toegevoegde waarde 

(van bedrijven én overheid)
– (output – input)

Objectieve methode

• Bruto Binnenlands 
Product
minus: afschrijvingen = 

Netto 
Binnenlands Product = W

Binnenlands Inkomen
Optellen alle inkomens

– (LIPW)

Subjectieve methode

• Binnenlands 
Inkomen
– Is altijd Netto
– Afschrijvingen komen 

niet bij gezinnen

= Y



Hoe meet je welvaart?

• Bruto Binnenlands Product:

– Verschil Nederland & China…

– Geeft het een goed beeld?

https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:NLD&dl=nl&hl=nl&q=bbp


Kanttekeningen bij BBP (per hoofd)

• Gemiddelde…

• Zegt niets over welzijn / milieu

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bbp_per_hoofd_van_de_bevolking


Individuele inkomens

Overdrachtsinkomen:

Inkomen zonder tegenprestatie van de ontvanger van 
het inkomen (zoals uitkeringen en toeslagen).

Primair inkomen (Bruto loon) €2000

af: Sociale premies (WW/AOW) €200

af: Belastingen (Loonbelasting) €500 -

Netto loon €1300

Extra: Uitkeringen & Subsidies (bv. huurtoeslag) €200+

Secundair Inkomen €1500

Opgave 10, 11, 12



Hoeveel leerlingen per continent?

Continent: Verdeling bij 30 lln

Noord Amerika 2

Zuid Amerika 2

Europa 3

Azië 18

Afrika 5

Oceanië 0



Hoeveel stoelen? (geld)

Continent: Verdeling bij 30 lln

Noord Amerika 7

Zuid Amerika 3

Europa 8

Azië 10

Afrika 1

Oceanië 1



Voor de beeldvorming…

• ‘De wereld op stoelen’…
– Hoe zou je een rechtvaardigere verdeling kunnen 

krijgen?

• Ga je daarvoor stoelen verplaatsen of mensen? (Laat 
de verschillende continenten met elkaar 
onderhandelen)

• Wat kan jij (of alle christenen samen) in werkelijkheid 
aan de ongelijke verdeling doen?



Wat heb je aan BBP?

• BBP vs. BBP per capita (hoofd)
• Nominale groei vs. Reële groei
• Personele inkomensverdeling
• Informele economie
• Niet elke productie is wenselijk, maar voegt wel 

waarde toe… (groen BBP)

– Blz. 17 t/m 21
– Gemaakt tijdens vervangende opdracht voor een 

les…



Welvaart in ruime zin:

• Human Development Index

• Opdracht:

– Hoe berekenen ze de HDI?

– Leg dit uit, en geef aan welke bron (filmpje) je 
erbij hebt gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=w5wORaWcWPY

https://www.youtube.com/watch?v=w5wORaWcWPY


Vergelijk het maar met de bloedsomloop in je 
lichaam: Allen nu stroomt er geld, en zijn er 5 harten…



• Y = C + S + B

Gezinnen krijgen Y, en geven dat uit aan 
Consumptie, Sparen en Belastingen

Macro-economische 
identiteiten:

Een economische 
vergelijking die 

logischerwijs altijd waar 
is.

Macro-economische identiteiten



• Y = C + I + O + E – M

Y = Finale bestedingen (Consumptie, Investeringen, 
Overheidsbestedingen, en Export minus de iMport)



• Y = W

• Y = C + B + S

• Y = W = C + I + O + E – M

• C + S + B = C + I + O + E – M

Dit kun je herschrijven als: (B - O) + (S – I) = (E – M)
- Deze laatste noem je de macro-economische balansvergelijking
- Of korter: de LEKCHECK  (de controle of het systeem niet ‘lekt’)

Macro-economische identiteiten



• Saldo Particuliere sector (S-I)

• Saldo Collectieve sector (B-O)

------------------------------------------+

Nationaal Spaarsaldo

Nationaal spaarsaldo = Saldo Buitenland

of: Saldo lopende rekening

of: E-M



• Gezinnen sparen: 80
– Daarvan gebruiken

bedrijven:
• 20

– De overheid
• 40

– Buitenland
• 20

Dus de S van gezinnen 
wordt opgemaakt door 
bedrijven (I), Overheid, 
(B-O) en Buitenland (E-
M)

Saldo part. Sector

(S-I) = 60

Saldo Overheid

(B-O) = -40

Saldo Buitenland

(E-M) = 20



Nationale Rekeningen Nationale rekeningen:

Overzicht van de 
uitgaven en inkomsten 
van de sectoren 
gezinnen, bedrijven, 
overheid en buitenland.



Staat van Middelen en 
Bestedingen

Samengevat worden de nationale rekeningen weergegeven op de staat 
van middelen en bestedingen:

Goederen en 

diensten, zelf 

geproduceerd of 

geïmporteerd.

Uitgaven van alle economische sectoren.



De betalingsbalans

• Op een 
betalingsbalans staat 
een overzicht van 
betalingen tussen 
(ingezetenen van) 
een land en alle 
andere landen.

• Het is geen échte 
balans waar 
bezittingen en 
schulden op staan. 
Het is een overzicht 
van ontvangsten en 
uitgaven.



De betalingsbalans

• Betalingen tussen landen worden ingedeeld 
in soorten.

• Betalingen voor goederen, diensten, inkomens en 
vermogen

• Het evenwicht op de balans kan je bereiken door 
een toename en afname van de reserves in een 
land (vreemde valuta)

• De verschillende soorten transacties zijn 
samengevoegd op aparte deelrekeningen.



CD

€16,-

VS NL

De betalingsbalans

• Wat gebeurt er als je voor € 16,- via internet een CD 
bestelt in de VS?

Het goed wordt vanuit de VS geleverd. 

De betaling is een uitgave voor NL.



Het buitenland zorgt ook voor 
welvaart

Betalingsbalans

Lopende rekening

Goederenrekening Dienstenrekening
Inkomens-

overdrachten

Kapitaalrekening

Lopende rekening:

Alle geldstromen die te maken 
hebben met export en import van 
goederen, diensten, 
productiefactoren en 
inkomensoverdrachten.

Kapitaalrekening:

Alle geldstromen die 
te maken hebben met 
export en import van 
(geld)kapitaal.



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans  van  Nederland   per 31 december 2018

Ontvangen betalingen staan 

aan de linkerzijde.

Ontvangen doe je van 

EXPORT

Betalingen aan het 

buitenland staan rechts.

Betalen doe je aan 

IMPORT



Ontvangsten Uitgaven

Opgave 41 → Uitgewerkt:

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Een Amerikaanse toerist 

boekt een hotelkamer in 

Amsterdam:

NL ontvangt een betaling op de 

dienstenrekening uit het 

buitenland.

Een Nederlandse scholier 

besteld een online game in 

een Engelse webwinkel:

NL geeft een bedrag uit 

(importeert) op de 

goederenrekening.



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Inkomensrekening

Ontvangen inkomens Betaalde inkomens

Gezin betaalt elke maand 500,- aan 

hun zoon die in VS studeert

NL geeft een inkomensoverdracht uit 

op inkomensrekening

Opgave 41 → Uitgewerkt:

De inkomensrekening bestaat uit:

- Primaire inkomens: (loon, rente, pacht, winst)

- Inkomensoverdrachten: (staat geen directe tegenprestatie tegenover)

Scholier gaat werken in Londen:

NL ontvangt primair inkomen

LOON op inkomensrekening



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Inkomensrekening

Ontvangen inkomens Betaalde inkomens

Gezin betaalt elke maand 500,- aan 

hun zoon die in VS studeert

NL geeft een inkomensoverdracht uit 

op inkomensrekening

Opgave 41 → Uitgewerkt:

De inkomensrekening bestaat uit:

- Primaire inkomens: (loon, rente, pacht, winst)

- Inkomensoverdrachten: (staat geen directe tegenprestatie tegenover)

Huizenbezitter ontvangt huur 

voor zijn pand in FA:

NL ontvangt primair inkomen

HUUR op inkomensrekening



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

+

saldo op de lopende rekening = E-M



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans  van  Nederland   per 31 december 2018

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening
+

Saldo op de 

Lopende rekening

Kapitaalrekening

Op de kapitaalrekening staan 

beleggingen, directe investeringen

en kredietverlening die de grens 

passeren. 

Als Ahold een supermarkt-

keten in Azie koopt staat 

dat aan de uitgavenkant. 

(directe investering)

Kapitaalimport Kapitaalexport



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening
+

E-M = Saldo op de 

Lopende rekening

Kapitaalrekening
+

Saldo op de 

betalingsbalans

De betalingsbalans is nu compleet. 

Als de betalingsbalans in evenwicht is 

(ontvangsten = uitgaven dus het saldo = 0) is 

er een materieel evenwicht.

(maar dat komt nooit voor….☺ )



Ontvangsten Uitgaven

Getallenvoorbeeld

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Kapitaalrekening

220 195

Saldo

25

160 180 - 20

140 125 15

175 195 - 20

0

Dit is een materieel evenwicht op de betalingsbalans !

20



Een betalingsbalans die niet in evenwicht 
is kent een overschot of een tekort. 

Bij een overschot krijgt een land meer geld binnen dan dat het moet 

betalen.

Zo’n land krijgt steeds meer reserves (deviezenvoorraad)

Bij een tekort moet een land meer uitgeven aan het buitenland 

betalen dan dat het ontvangt. 

Zo’n land heeft steeds minder reserves 

(deviezenvoorraad)

Toename of afname van reserves worden weergegeven op de 

salderingsrekening:

“De rekening waarop staat hoeveel ‘geld’ er weg is of bij is gekomen”



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van Nederland per 31-12-2018

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Kapitaalrekening

Salderingsrekening

Afname 

reserves

Toename 

reserves

520 430

240 280

90

- 40

Saldo

50760 710

+50

760760



Deviezenvoorraad:

De voorraad vreemde valuta 
van een land bij de centrale 

bank.

Uitgaand > 

ingaand

Uitgaand < 

ingaand

Tekort op de 

betalingsbalans

Deviezen-

voorraad

Overschot op 

de 

betalingsbalans

Deviezen-

voorraad



(VRIJE) WISSELKOERSEN



Om even in te komen….

• Wat kost het om een banaan te kopen?
– http://www.supermarktaanbiedingen.com/zoeke

n/bananen

– Hoe komt die prijs tot stand?

• Wat kost het om een dollar te kopen?
– http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?i

d=514306

– Hoe komt die prijs tot stand?

http://www.supermarktaanbiedingen.com/zoeken/bananen
http://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id=514306


Ik wil een: 

• Wisselkoers is nu:
• https://www.valuta.nl/omrekenen

• Hoeveel euro gaat me dit 
kosten?

$159,995

https://www.valuta.nl/omrekenen


01-01-2017 : EUR/USD = $1,05

• Wat kostte een Viper toen???

- 1 euro = 1,05 dollar: (directe notering)

- 1 dollar = 0,95 euro (indirecte notering)

- Wisselen tussen die twee? 1/koers



Twee opmerkingen:

• Dit verandert de hele dag….

– https://www.beleggen.nl/wisselkoersen

• Er zijn ook bied- en laatkoersen…. 
– Maar dat blijft verder dit hoofdstuk even buiten 

beschouwing

https://www.beleggen.nl/wisselkoersen


Wat heb je er aan?
Kosten werkweek Budapest: (mailtje Marianna Farkas)

“Donau-vaart met eten: boot PESTBUDA ( zoals eerder ALTIJD, 
vanaf pier#7 aan de Margarita-brug in Pest 13. mei 2009 
20.00-22.00uur varen + 3-gangen menu met een drankje prijs:
5.450,- (ca €21,-) p.p. op basis van 60 personen”

Dat kost ons op dit moment:

https://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id=514313

13-05-2009 0,3553 (x54,50) = €19.36

15-08-2013 0,3349 = €18,25

01-10-2018 0,3096 (x54,50) = €16,87

https://www.wisselkoersen.nl/forex/details.aspx?id=514313


Opgave 45 (1)
Lopende rekening / 
Kapitaalrekening

Ingaande / 
uitgaande 
geldstroom

Toelichting

De Bijenkorf koopt een 
partij waterkokers bij een 
bedrijf in China.

Lopende 
rekening 

Uitgaande 
geldstroom

Import van goederen

Flora Holland koopt 2000 
bossen rozen bij een 
kweker in Ethiopië en 
verkoopt deze rozen aan 
een bloemist in New York.

Lopende 
rekening 

uitgaande en 
ingaande 
geldstroom 

Zowel import als export. 
Al zal de exportwaarde 
hoger zijn dan de 
importwaarde. Flora 
Holland voegt waarde toe.

KLM/Air France koopt 
aandelen van een 
Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij.

Kapitaal
rekening

Uitgaande 
geldstroom

Export van kapitaal.

De moeder van Ingrid van 
Traa maakt € 2.100 over 
aan haar dochter die op 
Curaçao stage loopt. 

Lopende 
rekening

Uitgaande 
geldstroom

Het is een 
inkomensoverdracht



Opgave 45 (2)
Lopende rekening / 
Kapitaalrekening

Ingaande / 
uitgaande 
geldstroom

Toelichting

De familie Voets betaalt 
de rekening aan een 
Amerikaans reisbureau 
voor een 14-daagse cruise 
door de Caribbean.

Lopende 
rekening 

Uitgaande 
geldstroom

De familie Voets 
importeert een 
dienst.

Bas zet zijn spaargeld op 
een Nieuw-Zeelandse 
bank die 1,5% meer rente 
vergoedt op spaargeld dan 
de bank in Nederland.

Kapitaal
rekening 

Uitgaande 
geldstroom.

Bas exporteert zijn 
kapitaal naar een 
bank in Nieuw 
Zeeland.

Bas ontvangt na een jaar 
rente op zijn Nieuw-
Zeelandse spaarrekening 
en laat die rente naar zijn 
Nederlandse bankrekening 
overboeken.

Lopende 
rekening

Inkomende 
geldstroom

Beloning voor het ter 
beschikking stellen 
van spaargeld 
(productiefactor 
kapitaal).



Opgave 46

a Er is sprake van een overschot op de lopende rekening, omdat de 
inkomende geldstroom groter is dan de uitgaande (import > 
export). Het land wordt dus ‘dikker’

b Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans is 
hetzelfde als het saldo buitenland uit de economische kringloop. In 
de kringloop wordt gekeken naar wat je verdient ten opzichte van 
het buitenland (E – M).

c Er is sprake van een tekort op de kapitaalrekening, omdat de 
uitgaande geldstroom groter is dan de inkomende (export > 
import). Het land wordt ‘dunner’, een tekort

d Het saldo van de betalingsbalans is een tekort van € 7 miljard. De 
uitgaande geldstroom is groter dan de inkomende. Hierdoor neemt 
de totale deviezenvoorraad van een land af.
Het verschil wordt geboekt op de salderingsrekening



Vraag naar welke munt?

Lopende 
rekening / 
Kapitaal
rekening

Vraag naar welke munt? Toelichting

De Bijenkorf koopt 
een partij 
waterkokers bij 
een bedrijf in 
China.

Lopende 
rekening 

Vraag naar Chinese YUAN 
neemt toe.
(Ik koop YUANs met 
euro’s)

Import van goederen, ik 
heb YUANs nodig om die 
te kopen. 

KLM/Air France 
koopt aandelen 
van een 
Amerikaanse 
luchtvaartmaatsch
appij.

Kapitaal
rekening

Vraag naar $ neemt toe.
(KLM koopt $ met euro’s)

Export van kapitaal. KLM 
heeft dollars nodig om die 
aandelen te kopen.



Opgave 48: De euro in dollars

Euro

$1,083

$1,118

Hoeveelheid euro’s

Qv2

1. De prijs van de euro gaat van $1,083 → $1,118

2. Blijkbaar is de vraag naar Euro’s toegenomen!

Qv en Qa
naar 

euro’s



Opgave 48: Op datzelfde moment…

Dollar

€0,89

€0,92

Hoeveelheid dollars

Qv2

1. De prijs van de dollar gaat van 1/1,083 = 0,92 naar 1/1,118 = 0,89 

2. Blijkbaar gaat de vraag naar dollars naar beneden

Qv en Qa
naar 

dollars



• 48 a Als de koers van de euro ten opzichte van de dollar 
is gestegen van $ 1,083 naar $ 1,118 is de koers van de 
dollar gedaald. Het aanbod van dollars is gestegen en de 
vraag naar dollars is gedaald. 

• b Je kan dan voor een euro heel veel van een andere 
munt kopen! Dus je kan goedkoop op vakantie in VS. 
Het aanbod van euro’s op de valutamarkt zal sterk 
toenemen, omdat door de hoge prijs van de euro het 
aantrekkelijk wordt om euro’s aan te bieden/andere 
munten te kopen.

• c De euro is met 3,5 dollarcent gestegen. Het verschil is 
te verklaren omdat de stijging van 2,5 cent betrekking 
had op één dag en de stijging van 3,5 dollarcent is een 
stijging gedurende enkele dagen.



• 49 a Met een run op de Zwitserse frank wordt bedoeld 
dat er op grote schaal op de valutamarkt Zwitserse 
franks gekocht (en euro’s verkocht) worden.

• Veel vraag naar CHF leidt tot een hogere koers van de 
CHF 

• b Met een overgewaardeerde Zwitserse munt wordt 
bedoeld dat de koers van de Zwitserse frank te hoog is 
rekening houdend met de economische situatie in 
Zwitserland.

• c De reden van de vlucht richting de Zwitserse frank is 
weinig vertrouwen in de euro. Beleggers zijn bang dat 
als Griekenland uit de euro stapt de koers van de euro 
sterk zal dalen. (dan kan je in het buitenland niks meer 
kopen met een euro) Beleggers hebben daarom meer 
vertrouwen in de Zwitserse frank.



• 50 a 

• € 1 = 1 ÷ 0,52 = AUD 1,9231 

• € 1 = 1 ÷ 0,78 = USD 1,2821 

• € 1 = 1 ÷ 0,01 = JPY 100 

• € 1 = 1 ÷ 1,13 = GBP 0,8850 

• € 1 = 1 ÷ 0,67 = CHF 1,4925

• b USD = Amerikaanse dollar, JPY = Japanse yen, GBP = 
Britse pond sterling en CHF = Zwitserse frank.

€ 1 = JPY 100

Ik heb één JPY, hoeveel euro kan ik dan kopen? (1/100)  





• 51 
• a Een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans 

betekent dat je  ‘dikker’ wordt. Er komt meer geld binnen dan dat 
er uit gaat. Er is dus meer export dan import. Buitenlanders 
hebben je munt nodig om de spullen van je te kopen. Er is veel 
vraag naar je munt, dus de koers van je valuta stijgt. Dit noemen 
we een appreciatie van je munt.

• b Zie volgende dia. Je deviezenvoorraad is je reserve. Als je 
‘dikker’ wordt. (overschot) neemt je reserve toe. Als je ‘leegloopt’ 
(tekort) neemt je reserve af.

• Let op! Het gaat hier over de totale betalingsbalans! 

• c Amerikanen exporteren meer dan dat ze importeren, er komt 
dus meer geld Amerika binnen dan dat er uit gaat. (ze hebben een 
overschot) Die mensen die in Amerika spullen willen kopen 
hebben dollars nodig. De vraag naar de dollar neemt dus toe. 
Dus de koers van de dollar neemt toe. (de $ apprecieert)



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van Nederland per 31-12-2018

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Kapitaalrekening

Salderingsrekening

Afname 

reserves

Toename 

reserves

520 430

240 280

90

- 40

Saldo

50760 710

+50

760760



52 
a Het saldo op de lopende rekening van Groot Brittannië in 
2014 = (E – M) = £ 507 – £ 542 = – £ 35 mld.

b Een tekort op de lopende rekening laat de koers van het 
Britse pond dalen:
Er is meer Import dan Export: Er gaat dus meer geld het land 
uit dan er in komt. GB wordt dus ‘dunner’ het loopt leeg…
Dat betekent dat er veel vraag is naar andere munten, en dus 
minder vraag naar de pond. De koers van de £ (pond) daalt.

c Een onevenwichtige lopende rekening van de betalingsbalans 
herstelt weer door de koersdaling van het £. De export van 
Groot Brittannië wordt door de koersdaling van het £ 
gestimuleerd en import wordt er door afgeremd. Hierdoor 
wordt het tekort op de lopende rekening kleiner.
Zie volgende dia…



Tekort lopende rekening 

Groot Brittanië

Er is weinig vraag naar Britse 

Pond, veel vraag naar andere 

munten

Import is groter dan 

export: 

De uitgaande 

geldstromen zijn groter 

dan de ingaande 

geldstromen.

Wisselkoers £

Door marktwerking zal 

de prijs van de Britse 

pond dalen

Export

Wordt goedkoper

Import 

Wordt duurder

Import wordt 

afgeremd

Export 

gestimuleerd

Dit heeft een 

tegenovergesteld 

effect op de import 

en export.

Tekort op lopende rekening neemt af,

Of wordt zelfs een overschot. 
De lopende rekening 

komt weer beter in 

balans.



Overschot lopende 

rekening

Vraag € > aanbod €

De ingaande 

geldstromen zijn groter 

dan de uitgaande 

geldstromen.

Wisselkoers €

Door marktwerking zal 

de prijs van de € 

stijgen.

Export

duurder

Import 

goedkoper

Export

afgeremd

Import 

gestimuleerd

Dit heeft een 

tegenovergesteld 

effect op de import 

en export.

Overschot 

lopende rekening 

De lopende rekening 

komt weer beter in 

balans.



Wisselkoersen ontstaan door 
marktwerking. 

De wisselkoers kan hierdoor fluctueren (= flexibele 
wisselkoers)

- Als vraag > aanbod → appreciatie

- Als vraag < aanbod → depreciatie

Flexibele wisselkoers:

De prijs van een valuta 
uitgedrukt in een andere 
valuta op een vrije 
valutamarkt.

Appreciatie:

Een stijging van de 
koers door vraag en 
aanbod.

Depreciatie:

Een daling van de koers 
door vraag en aanbod.



Opgave 54:
Wat is de titel van deze grafiek?

Qv = -100p + 320 
Qa = 425p – 100
Qv = Qa

-100p + 320 = 425p – 100 
- 525p = – 420 
p = – 420 ÷ - 525 = 0,80 
1 $ = € 0,80



Opgave 54:

c Twee redenen voor de toename van de vraag naar $ zijn:

1. De export van de VS neemt toe. Buitenland heeft dollars 
nodig voor de betaling. (lopende rekening)

2. Buitenlandse beleggers kopen aandelen van bedrijven in de 
VS. De aandelen moeten met dollars betaald worden. 
(kapitaalrekening)
d Qv = Qa → -100p + 350 = 425p – 100 → -525p = – 450 
p = – 450 ÷ -525 = 0,86 
1 $ = € 0,86. De koers stijgt met € 0,06



Opgave 55:

a Twee oorzaken voor de appreciatie van de yen zijn:
1. Het aanbod van Japanse yens is afgenomen.

2. De vraag naar Japanse yens is toegenomen. 

b De dollar is ten opzichte van de yen gedeprecieerd want de 
koers van de dollar is gedaald.

c Japanse exporteurs hebben last van een dure yen, omdat 
door de koersstijging van de yen Japanse producten duurder 
zijn geworden voor het buitenland. Voor exporteurs is het 
moeilijker geworden om Japanse producten in 
het buitenland te verkopen.



EXTRA DIA’S



Vraag op de valutamarkt:
• Het is een gewone 

vraaglijn

Europese vraag naar dollars:

• Inwoners EU kopen spullen in VS.

• Inwoners EU betalen voor 
diensten uit VS.

• Inwoners EU betalen loon / rente 
/ pacht / winst aan VS ($)

• Inwoners EU investeren in VS ($)

• Inwoners EU kopen aandelen in 
VS ($)

• Inwoners EU lenen geld aan VS 
($)

USD/EUR

Koers van de dollar in euro’s



Aanbod op de valutamarkt:
Aanbod van dollars in 

Europa 

doordat Amerika:

• Europese goederen koopt

• Betaalt voor inzet 
Europese 
productiefactoren (NAKO)

• Inkomensoverdrachten 
verricht aan Europeanen

• Investeert in Europa

• Europese aandelen koopt

USD/EUR

Koers van de dollar in euro’s



Depreciatie (van de $):
• Waardedaling van de 

valuta ten opzichte van 
een andere valuta:

• Hier: depreciatie van de 
dollar:
– Waardedaling van de $ in 

peso’s. 
– De $ is nu nog maar 2 

peso’s waard.

• Voor wie is dat positief?
– Mexicaan koopt 

Amerikaanse auto: Hij 
hoeft er minder Peso’s 
voor neer te leggen: 
goed voor Amerikaanse 
export naar Mexico

– Mexicaanse auto: VS 
moet nu meer betalen. 
Slecht voor Mexicaanse 
export naar VS.  



Appreciatie (van de $):

• Waardestijging van de valuta 
ten opzichte van een andere 
valuta:

• Hier: appreciatie van de dollar:
– Waardestijging van de $ in 

peso’s. 
– De $ is nu wel 4 peso’s waard!

• Voor wie is dat positief?
– Mexicaan koopt Amerikaanse 

auto: Hij moet nu meer Peso’s 
voor de auto neerleggen: slecht 
voor Amerikaanse export naar 
Mexico

– Mexicaanse auto: VS hoeft nu 
minder te betalen. Goed voor 
Mexicaanse export naar VS.


