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Opgave 8
De euro rolt
Op 1 januari 2002 nam de euro de geldfuncties over van de valuta’s van de 12 deelnemende
landen en gingen ruim 300 miljoen Europeanen met de euro betalen. Voor de introductie
van de euro moesten miljarden eurobankbiljetten en euromunten worden geproduceerd
(figuur 3 en figuur 4). Voor veel mensen was het wel even wennen hun boodschappen in de
winkel met euro’s te betalen. Ook maakten sommige winkeliers van de overgang op de euro
gebruik om hun prijzen te verhogen. Toch noemden de verantwoordelijke ministers de
introductie van de euro een succes.

geproduceerde eurobankbiljetten voor
de introductie van de euro in januari 2002
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geproduceerde euromunten voor
de introductie van de euro in januari 2002

figuur 4
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totale waarde munten:
€ 15,585 miljard
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Hieronder staan twee uitspraken over de introductie van de euro:
uitspraak 1
De totale waarde van de geproduceerde € 500 biljetten is kleiner dan de totale waarde van
de geproduceerde € 100 biljetten.
uitspraak 2
Er zijn minder € 5 biljetten geproduceerd dan € 2 munten.
Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
Met de overgang van de nationale valuta’s naar de euro verandert de ...(1)... waarde van het
geld. De mensen gaan met de nieuwe euro in de winkel hun boodschappen betalen; er is dan
sprake van ...(2)... ruil. Als na de introductie van de euro de prijzen in de winkel stijgen,
...(3)... de ...(4)... waarde van de euro.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) nominale / reële
bij (2) directe / indirecte
bij (3) daalt / stijgt
bij (4) nominale / reële
De euro vervult de functie van ruilmiddel, spaarmiddel en rekenmiddel. Hieronder staan
vier situaties waarin de euro een bepaalde functie vervult.
situatie 1
Een autohandelaar stelt de verkoopprijs van een auto vast op € 12.450.
situatie 2
Een lening wordt omgezet van ƒ 85.420 in € 38.761,91.
situatie 3
Mevrouw Van Dalen koopt een jas voor € 130.
situatie 4
Peter stort elke maand € 20 op een junior beleggingsrekening.
Geef voor elke situatie aan welke geldfunctie de euro in die situatie vooral vervult.
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