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Opgave 4 
 
Met gelijke munt betalen 
Tussen 2003 en 2005 was er in het algemeen sprake van een dalende 
dollarkoers. De Verenigde Staten van Amerika (VS) besteden al jarenlang meer 
dan ze produceren, met als gevolg een omvangrijk tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans van de VS.  
Meestal leidt een daling van de wisselkoers tot hogere inflatie in het land 
waarvan de wisselkoers daalt. 
 

2p 11 Leg uit hoe een wisselkoersdaling van de valuta van een land kan leiden tot een 
hogere inflatie in dat land. 
 
In de VS leidt de dalende dollarkoers niet tot hogere inflatie. Dit heeft te maken 
met het feit dat het grootste deel van de import van de VS in dollars 
gefactureerd wordt: dat wil zeggen dat de import van de VS in dollars geprijsd 
en ook in dollars betaald wordt. Veel exporteurs uit Europa en Japan passen 
deze dollarprijzen voor hun exportproducten niet of beperkt aan bij een 
verandering van de wisselkoers van de dollar. Onderstaande tabel illustreert dit. 
 
facturering van import en export en marktaandelen 
 (1) 

percentage van de 
import gefactureerd 
in de valuta van het 
importerende land 

(2) 
percentage van de 
export gefactureerd 
in de valuta van het 
exporterende land 

(3) 
marktaandeel van het 
exporterende land  
(in procenten)  

VS 81 92 11,0 1) 
Japan 23 32 2,5 
Nederland 43 44 2,1 
1) Het gewogen gemiddelde van de marktaandelen die de VS heeft op de binnenlandse markten 

van alle landen die producten importeren uit de VS. Op dezelfde manier dienen de percentages 
voor Japan en Nederland in kolom (3) gelezen te worden. 

 
2p 12 Zal een daling van de dollarkoers leiden tot een stijging of een daling van de 

gemiddelde winstmarge in euro’s van Nederlandse exporteurs naar de VS?  
Verklaar het antwoord op basis van bovenstaande tabel en uitgaande van een 
gelijkblijvende kostprijs in euro’s. 
 

2p 13 Verklaar met behulp van kolom (3) waarom de VS in kolom (2) een hoger 
percentage heeft dan Nederland. 
 
Een econoom is van mening dat er voor Nederlandse exportproducten minder 
substituten op buitenlandse markten zijn dan voor Japanse exportproducten. 

2p 14 Leg uit hoe de econoom bovenstaande tabel kan gebruiken om zijn mening te 
ondersteunen. 
 




