
Buitenland 1 

 

1. Hoe moet de centrale bank van een land valuta-interventie toepassen als de koers 

van de valuta van dat land onder de bandbreedte dreigt te komen? 

 

De centrale bank van dat land zal de eigen valuta moeten opkopen. Dit betekent dat zij 

vreemde valuta moet aanbieden. Deze vreemde valuta zal zij uit haar reserve moeten 

halen. Dit betekent dat zij dit niet onbeperkt kan doen. 

 

2. Wanneer wordt een land gedwongen over te gaan tot een devaluatie van de eigen 

valuta? 

 

We spreken van een devaluatie van een valuta als de monetaire autoriteiten besluiten de 

spilkoers te verlagen. Dit zullen zij moeten doen als bij voortduring de koers onder de 

bandbreedte dreigt te komen. Immers door de interventies die dan noodzakelijk zijn zal 

de deviezenreserve snel opraken. 

 

3. Wat is het verschil tussen een devaluatie en een depreciatie? 

 

Bij een devaluatie wordt de spilkoers verlaagd door de monetaire autoriteiten. Bij een 

depreciatie daalt de wisselkoers door de werking van vraag en aanbod. 

 

4. Wat is het verschil tussen een revaluatie en een appreciatie?  

 

Een revaluatie is een verhoging van de spilkoers. Een appreciatie is een stijging van de 

wisselkoers door de werking van vraag en aanbod. 

 

5. Wat gebeurt er met het uitvoervolume van een land als de wisselkoers van dat 

land stijgt? 

 

Het uitvoervolume zal afnemen. Immers door de stijgende wisselkoers wordt dit land 

duurder voor het buitenland. Het buitenland zal dus minder in dit land kopen. 

 

6. Hoe kan door een dalende wisselkoers kosteninflatie ontstaan? 

 

Als de wisselkoers daalt wordt de import duurder. Alle ingevoerde grondstoffen en 

halffabrikaten worden dus duurder. Hierdoor zal de kostprijs van het product stijgen. Dus 

zal de prijs van het product stijgen. 

 

7. Hoe kan door een dalende wisselkoers bestedingsinflatie ontstaan? 

 

Als de wisselkoers daalt wordt het voor het buitenland goedkoper om bij ons te kopen. 

Dit betekent dat onze export zal toenemen. Dit betekent een stijging van de effectieve 

vraag. De grotere effectieve vraag kan leiden tot prijsstijging in het geval dat de 

productiecapaciteit bijna is bereikt. 

 



8. Hoe kan een hoogconjunctuur in een open economie vanzelf worden afgeremd? 

 

In een hoogconjunctuur hebben we te maken met stijgende prijzen. Door deze stijgende 

prijzen wordt het minder aantrekkelijk voor het buitenland om bij ons te kopen. Dit 

betekent dat onze export afneemt. Dit betekent dat de effectieve vraag afneemt daardoor 

wordt de stijging van het BBP afgeremd. 

 

9. Hoe kan het dat de koers van de valuta van een land stijgt terwijl dat land een 

tekort heeft op de lopende rekening van de betalingsbalans? 

 

Een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans betekent dat de munt van dat 

land meer wordt aangeboden dan gevraagd. Op grond hiervan zal de koers dalen. Als de 

koers toch niet daalt betekent dat de munt van dat land gevraagd wordt om een andere 

reden. Dit zal het geval zijn als er meer kapitaal wordt geïmporteerd dan geëxporteerd. 

Dit betekent dat het land een overschot heeft op de kapitaalrekening. 

De koers zal dus niet dalen als het tekort op de lopende rekening wordt gecompenseerd 

door een overschot op de kapitaalrekening. 

 

10. Kan het dat de koers van de valuta van een land niet daalt ondanks dat het land en 

materieel tekort heeft op de betalingsbalans? 

 

Als een land een materieel tekort heeft is het totale aanbod van de valuta van dit land 

groter dan de totale vraag. Dit betekent dat de koers van de valuta zal dalen. Er is nu nog 

maar één situatie mogelijk waarin dit toch niet gebeurt. Dit is de situatie waarin de 

monetaire autoriteiten interveniëren op de valutamarkt. De monetaire autoriteiten kopen 

dan de eigen valuta op. Hiertoe moeten zij vreemde valuta aanbieden. Zij zorgen dus voor 

gelijkheid van vraag en aanbod. 

 

11. Leg uit hoe een stijging van de interne waarde van een valuta zal leiden tot een 

stijging van de externe waarde van die valuta. 

 

Stel dat de interne waarde stijgt. Dit betekent dat de prijzen in dit land zijn gedaald. Voor 

het buitenland wordt dit land nu aantrekkelijk. De export zal dus toenemen. Dit betekent 

een grotere vraag naar de valuta van dit land. Dit betekent dat de koers (= externe 

waarde) zal stijgen. 

 

12. Leg uit hoe een stijging van de externe waarde zal leiden tot een stijging van de 

interne waarde. 

 

Stel dat de externe waarde stijgt. Dit betekent dat de wisselkoers dus is gestegen. Dit 

betekent dat dit land duurder wordt voor het buitenland. De export zal dus afnemen. Dit 

betekent een daling van de effectieve vraag. Hierdoor zullen de prijzen in dat land dalen 

(of minder sterk stijgen). Dit betekent dat de interne waarde is gestegen. 

 

13. Noem nog en andere reden waarom de hogere externe waarde zou kunnen leiden 

tot een hogere interne waarde. 



 

Een hogere externe waarde, dus een hogere wisselkoers, betekent dat de importen 

goedkoper worden. Goedkopere importen kunnen leiden tot lagere binnenlandse prijzen. 

Dit betekent een stijging van de interne waarde. 

 

14. Leg uit hoe een land met een tekort op de betalingsbalans door het hanteren van 

een vaste wisselkoers kosteninflatie kan voorkomen. 

 

Een land met een tekort op de betalingsbalans zal normmal gesproken geconfronteerd 

worden met een dalende wisselkoers. Door de dalende wisselkoers wordt de import 

duurder. Dit betekent dat ingevoerde grondstoffen duurder worden. De hogere kostprijs 

leidt tot hogere binnenlandse prijzen (kosteninflatie). Als dit land echter een vaste 

wisselkoers hanteert zal de koers niet dalen en de kosteninflatie dus niet ontstaan. 

 

15. Hoe kan de overheid van een land via belastingpolitiek een bijdrage leveren aan 

het verkleinen van het tekort op de betalingsbalans. 

 

Als de overheid de belastingen verhoogt zullen de bestedingen afnemen. Als de 

bestedingen afnemen zullen ook de importen afnemen. Door dalende importen daalt het 

tekort op de betalingsbalans. 

 

16. Leg uit hoe een overschot op de kapitaalrekening van de betalingsbalans in de 

toekomst kan leiden tot en tekort op de lopende rekening. 

 

Een overschot op de kapitaalrekening betekent dat er meer kapitaal wordt geïmporteerd 

dan geëxporteerd. Over het geïmporteerde kapitaal moet rente worden betaald. Deze 

rentebetaling wordt leidt tot en uitgave op de lopende rekening van de betalingsbalans. 

 

17. Leg uit hoe een ongunstige omrekenkoers van de gulden voor de euro kan hebben 

geleid tot inflatie in Nederland. 

 

Bij de invoering van de euro moest er 2,20 gulden voor een euro worden betaald. Dit 

betekent dat een product dat eerst 2,20 gulden kost nu € 1,- kost. Uitgedrukt in euro’s 

worden de producten in Nederland dus goedkoper naarmate wij meer guldens moeten 

betalen voor een euro. Dus hoe ongunstiger de omrekenkoers hoe goedkoper de 

producten in euro’s worden. Voor het buitenland betekent dit dat Nederland relatief 

goedkoop wordt. Er zal dus meer vraag nar onze producten ontstaan waardoor de prijzen 

zullen stijgen. 

 

18. Leg uit dat de invoering van de euro zelf niet tot een verandering van het reële 

inkomen heeft geleid van Nederlanders. 

 

Aangezien zowel je inkomen als de prijzen omgerekend worden tegen dezelfde koers zal 

je koopkracht niet dalen door deze omwisseling. 

 

19. Hoe kan in een laagconjunctuur vanzelf herstel plaatsvinden? 



 

In een laagconjunctuur hebben we te maken met een geringe inflatie. Als de inflatie in 

andere landen hoger is worden wij relatief goedkoper voor het buitenland. Hierdoor zal 

onze export toenemen waardoor de effectieve vraag stijgt en dus het BBP.  

 

20. Waarom is protectionisme welvaartstechnisch zo slecht? 

 

Protectionisme betekent het beschermen van de eigen productie door buitenlandse 

producten te weren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het instellen van invoerrechten. 

Welvaartstechnisch is dit slecht omdat er hierdoor een deadweight loss ontstaat. 

Binnenlandse producenten zullen goederen produceren tegen kosten die hoger zijn dan de 

kosten die je had moeten maken als je ze in het buitenland had gekocht. 

 

 


