
Wat betekent: een valuta wordt minder waard? 
 
Dit kan twee dingen betekenen die overigens wel met elkaar in verband staan. 

1. De interne waarde daalt 
2. De externe waarde daalt 

 
Als de interne waarde daalt kun je minder kopen voor de betreffende valuta op de 
binnenlandse markt. Dit betekent dat de prijzen zijn gestegen op de goederen- en 
dienstenmarkt. Dus er is inflatie. 
 
Als de externe waarde daalt krijg je minder van de betreffende valuta op de valutamarkt. De 
waarde van de valuta uitgedrukt in een andere valuta is gedaald. De wisselkoers is dus 
gedaald. Een depreciatie van de munt. 
 
Is er een verband tussen interne en externe waarde? 
 
Dit verband is er zeker. Het is een positief verband en het werkt twee kanten op. 
 

1. Als de interne waarde stijgt zal ook de externe waarde stijgen. 
Stel dat de interne waarde stijgt. Dit betekent dat in het binnenland de prijzen op de 
goederenmarkt zijn gedaald. Dit betekent dat het voor buitenlanders aantrekkelijk wordt in dit 
land te kopen. Daarom zullen deze buitenlanders de valuta van dit land gaan vragen op de 
valutamarkt. Hierdoor zal de wisselkoers van dit land stijgen (= externe waarde stijgt). 
 

2. Als de externe waarde stijgt zal ook de interne waarde stijgen. 
Stel dat de externe waarde stijgt. Dit betekent dat de wisselkoers van de munt is gestegen 
(appreciatie). Twee mogelijke effecten kunnen we onderscheiden: 

a. Importen worden goedkoper. Dit betekent dat de kostprijs van veel goederen daalt 
(ingevoerde halffabricaten worden bijvoorbeeld goedkoper). De prijzen in het 
binnenland zullen dalen (kostendeflatie). De interne waarde stijgt. 

b. De export wordt duurder gemeten in buitenlandse valuta. Het buitenland zal minder 
kopen. De vraag naar goederen neemt af. De prijzen in het binnenland zullen dalen 
(bestedingsdeflatie). De interne waarde stijgt. 

 
Omdat de interne waarde en de externe waarde twee kanten op positief gerelateerd zijn 
denken veel mensen dat de twee begrippen niet van elkaar verschillen. Uit het bovenstaande 
blijkt echter dat dat niet zo is. Je moet dus wel degelijk een argument geven als naar dit 
verband wordt gevraagd.  
 


