
Buitenland (3) 

 

Sinds het begin van de jaren zeventig is het zogenoemde reële prijsindexcijfer van 

grondstoffen gedaald van 135 naar 60 (1980 = 100). 

 

1. Hoe wordt het reële prijsindexcijfer berekend? 

 

2. Wat wordt bedoeld met de ruilvoet van een land? 

 

3. Betekent deze daling van het reële prijsindexcijfer van grondstoffen  een 

ruilvoetverbetering of verslechtering voor grondstofexporterende 

ontwikkelingslanden? 

 

4. Leg uit dat grondstofprijzen kunnen dalen als gevolg van een recessie in 

industrielanden. 

 

De prijsdaling van grondstoffen na 1985 kan hier echter niet aan worden toegeschreven 

omdat de industrielanden toen een economische groei kenden. 

 

5. In welke sector zal deze groei voornamelijk opgetreden zijn? 

 

6. Hoe verklaart dit de dalende grondstofprijzen? 

 

De grondstofexporterende ontwikkelingslanden verkopen op een markt van volkomen 

concurrentie. 

De grondstofexporterende landen wilden proberen hun exportopbrengsten op peil te 

houden ondanks de dalende prijzen. 

 

7. Leg uit dat hierdoor de prijzen nog verder daalden. 

 

De grondstofexporterende landen kunnen hun inkomsten verhogen door zelf de 

grondstoffen te bewerken tot eindproducten. 

 

8. Leg uit waarom dit in eerste instantie zal leiden tot meer importen. 

 

9. Hoe zouden deze landen deze extra importen kunnen financieren? 

 

10. Wat heeft deze vorm van financiering voor effect op de toekomstige lopende 

rekeningen van de betalingsbalans van deze landen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antwoorden: 

1. prijsindexcijfer grondstoffen gedeeld door prijsindexcijfer industrieproducten keer 

honderd. Het is dus het prijsindexcijfer van grondstoffen gecorrigeerd voor 

prijsstijgingen van industrieproducten.  

2. prijsindexcijfer van de export gedeeld door prijsindexcijfer van de import. 

3. Het betekent een verslechtering. Immers grondstoffen worden geëxporteerd en 

industrieproducten geïmporteerd. 

4. Minder vraag naar grondstoffen. 

5. Vooral in de dienstensector. 

6. Minder behoefte aan grondstoffen. 

7. Ze gaan dan meer aanbieden. 

8. Ze zullen machines e.d. moeten importeren. 

9. Door geld te lenen van de industrielanden. Dus door kapitaalimport. 

10. Een verslechtering van de lopende rekening. Er moet namelijk rente betaald 

worden. 

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 

naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 

aan me. 

 

 


