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Opgave 2
Nederlandse bedrijven gevoelig voor wisselkoers euro
Nederlandse bedrijven zijn sterk gericht op het buitenland. In vergelijking met andere
bedrijven in Europa exporteren en importeren Nederlandse bedrijven naar verhouding veel.
Daarnaast zijn de investeringen en beleggingen van Nederlandse bedrijven in het buitenland
naar verhouding groot. Nederlandse bedrijven zijn daardoor gevoelig voor schommelingen
in de wisselkoers van de euro ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar en het
Engelse pond. De onderstaande krantenartikelen uit juli 2000 illustreren dit.
krantenartikel 1
Winst Supergrutter daalt en stijgt
Supermarktketen ’De Grutter’, die zijn hoofdvestiging in Nederland heeft, maakte gisteren
zijn halfjaarresultaten bekend. Opvallend was het resultaat van de vestiging in Engeland. In
Engelse ponden gemeten daalde de winst van de vestiging in Engeland van ’De Grutter’ ten
opzichte van het vorig half jaar met 10%, terwijl de winst in euro's gemeten een kleine
stijging liet zien. Het resultaat van de vestiging in Engeland is overgemaakt naar de
hoofdvestiging in Nederland.
krantenartikel 2
Topmannen stappen op
De topmannen van de staal- en aluminiumproducent Corus stappen onmiddellijk op. Sinds
de fusie tussen Hoogovens en British Steel zit het concern diep in de problemen. In de
afgelopen maanden leed Corus een verlies van 35 miljoen euro. De problemen worden deels
veroorzaakt door de koersontwikkeling van het Engelse pond ten opzichte van de euro. De
Engelse tak van Corus had hierdoor met afzetproblemen te kampen in Europa. Bij de
Nederlandse tak van Corus werd een winst gemaakt van 50 miljoen euro.
krantenartikel 3
Beleggingen in het buitenland nemen bij pensioenfondsen sneller toe dan bij
verzekeraars
Eind 1999 was 58% van het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen in het buitenland
belegd. Drie kwartalen later is dit percentage opgelopen tot 65%. De beleggingen van
verzekeraars in het buitenland stijgen minder snel. Zij beleggen nu 22,5% in het buitenland
tegen 21,5% eind vorig jaar. Bijna alle buitenlandse beleggingen worden aangehouden in de
vorm van effecten (aandelen en obligaties).
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Is de koers van de euro ten opzichte van het Engelse pond gedaald of gestegen? Verklaar
het antwoord met behulp van de informatie uit krantenartikel 1.
In de eerste helft van 2000 verslechterde het saldo op de kapitaalrekening van de
Nederlandse betalingsbalans.
Noem een krantenartikel dat daarop wijst. Licht het antwoord toe.
In 2001 verbeterde het saldo op de inkomensrekening van de Nederlandse betalingsbalans.
Noem twee krantenartikelen waarin een oorzaak van deze verbetering staat beschreven.
Licht het antwoord toe.
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