
Opgave 3 

De dolende dollar 

“In januari 2003 bereikte de koers van de euro ten opzichte van de dollar een niveau dat 

sinds twee jaar niet meer was voorgekomen”, aldus de opening van een artikel in een 

Nederlands dagblad. “In september 2001 was de euro nog maar 0,86 dollar waard, maar nu 

piekt hij op 1,08 dollar”, vervolgt het artikel. Ter illustratie staat bij het artikel de grafiek in 

figuur 2 afgedrukt. 

                                        euro in trek 

2p 9  Bereken met hoeveel procent de waarde van de dollar ten opzichte van de euro is gedaald 

tussen september 2001 en januari 2003. 

Uit het krantenartikel zijn ook de onderstaande citaten afkomstig. 

citaat 1 

“De Russische regering heeft laten weten dat zij haar financiële reserves die tot vorig jaar 

overwegend uit dollars bestonden, in 2002 heeft omgezet in euro’s.”  

citaat 2 

“De Verenigde Staten van Amerika (VS) kampen met een groeiend tekort op de lopende 

rekening van de betalingsbalans dat in 2002 opliep tot bijna 5 procent van het nationale 

product.”  

citaat 3 

“De Amerikaanse centrale bank heeft in 2002 de rente regelmatig verlaagd om zo de 

Amerikaanse economie te stimuleren.” 

2p 10  Welk(e) van de citaten zou(den) een oorzaak kunnen aangeven voor de waardedaling van de 

dollar in 2002? 
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In een economiegroep van havo 5 wordt aan de hand van het krantenartikel gediscussieerd 

over de gevolgen van de koersdaling van de dollar voor een aantal belanghebbenden.  

belanghebbende 1 

Onderneming ASRO, gevestigd in 

Nederland, heeft ook een vestiging in de VS. 

Deze vestiging maakte in 2002 een winst in 

dollars die gelijk is aan die in 2001. ASRO 

verwerkt de winst van die vestiging in het 

jaarverslag dat in euro’s luidt. 

uitspraak 1 

De in het jaarverslag vermelde winst van de 

Amerikaanse vestiging van ASRO zal door 

de koersdaling van de dollar in 2002 hoger 

uitvallen dan in 2001. 

belanghebbende 2 

Onderneming BOTAK, gevestigd in 

Nederland, exporteert in Nederland 

geproduceerde halffabrikaten naar de VS en 

stelt de rekening daarvoor op in euro’s. 

uitspraak 2 

De concurrentiepositie van BOTAK op de 

Amerikaanse markt is door de koersdaling 

van de dollar in 2002 verslechterd. 

belanghebbende 3 

De heer Versluys uit Schiedam heeft in 

november 2001 plannen gemaakt voor een 

vakantie en vertrok in maart 2002 voor een 

trektocht van enkele maanden door de VS. 

uitspraak 3 

De vakantie van de heer Versluys werd door 

de koersdaling van de dollar duurder dan hij 

in november had verwacht. 

belanghebbende 4 

De Nederlandse financieringsmaatschappij 

CREDO heeft in januari 2001 een bedrag in 

euro’s omgezet in dollars en uitgeleend aan 

een bedrijf in de VS. Tussen oktober 2001 

en oktober 2002 is deze lening afgelost en is 

het bedrag weer omgezet in euro’s. 

uitspraak 4 

CREDO heeft op de lening aan het 

Amerikaanse bedrijf door de koersdaling 

van de dollar koerswinst gemaakt. 

3p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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