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Opgave 5
Van gulden naar euro
Vanaf 1 januari 2002 is de euro in twaalf Europese landen wettig betaalmiddel. In de loop van
2002 is de eigen valuta van deze landen afgeschaft. De omrekenkoersen tussen de eigen
(= lokale) valuta en de euro zijn eind 1998 vastgesteld. In tabel 3 staan enkele van deze
omrekenkoersen.
tabel 3
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lokale valuta
Nederlandse gulden
Belgische frank
Duitse mark
Finse mark
Franse frank
Ierse pond
Italiaanse lire

waarde euro in lokale valuta waarde lokale valuta in euro’s
2,20371
0,45378
40,3399
0,02479
1,95583
0,51129
5,94573
0,16819
6,55957
0,15245
0,787564
1,26973
1936,27
0,00052

De familie Van Weerden heeft in 2001 voor één week een vakantiehuisje in Frankrijk
gehuurd. De huurprijs van het vakantiehuisje bedroeg 1.650 Franse francs per week.
Bereken het bedrag in guldens dat de familie Van Weerden kwijt was aan het huren van het
vakantiehuisje.
Op het moment dat de koers van de euro werd vastgesteld, was de inflatie in Nederland
relatief hoog. Achteraf had de centrale bank van Nederland daarom liever gezien dat bij het
vaststellen van de omrekenkoersen van een hogere koers van de Nederlandse gulden was
uitgegaan. Een hogere koers van de gulden zou echter tot een toename van de werkloosheid
in Nederland geleid kunnen hebben.
Zou de huur in guldens van het vakantiehuisje van de familie Van Weerden hoger of lager
zijn geweest als de koers van de gulden hoger was geweest? Verklaar het antwoord.
Leg uit dat een hogere koers van de gulden had kunnen leiden tot een toename van de
werkloosheid in Nederland.
Stel dat bij het vaststellen van de omrekenkoersen van een hogere koers van de gulden was
uitgegaan.
Zou er in dat geval sprake zijn geweest van een appreciatie of van een revaluatie van de
gulden? Licht het antwoord toe.
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