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Opgave 5

Zwitserland vakantieland

uit een krant, januari 2016:
In de periode 2010 tot en met 2015 heeft de wisselkoers van de
Zwitserse frank (CHF) ten opzichte van de euro (€) een stijging van
ruim 20% doorgemaakt. Hierdoor is de internationale
concurrentiepositie van Zwitserland verslechterd. Met name de
Zwitserse toeristenindustrie, die een belangrijk deel van de export
uitmaakt, is hierdoor hard geraakt. Toeristen kiezen nu vaker voor
een vakantie in eurolanden zoals Oostenrijk, Duitsland en Italië.
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Worden de bestedingen van buitenlandse toeristen in Zwitserland op de
lopende rekening of op de kapitaalrekening van de Zwitserse
betalingsbalans geboekt?
Gebruik het inleidende krantenfragment en bron 1.
Toon met een berekening aan dat in de periode januari 2010 tot en met
januari 2015 de wisselkoers van de CHF ten opzichte van de € met ruim
20% is gestegen.
Op 1 januari 2016 was 100 CHF gelijk aan € 92,30. Deze verdere
koersstijging had gevolgen voor het vakantiebudget in CHF van
buitenlandse toeristen uit eurolanden.
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Gebruik bovenstaande informatie en bron 1.
Bereken met hoeveel CHF een vakantiebudget van € 1.000 omgerekend
in CHF op 1 januari 2016 is veranderd ten opzichte van 1 januari 2015.
Om de internationale concurrentiepositie van Zwitserland te verbeteren
heeft de Zwitserse Centrale Bank het besluit genomen om de rente te
verlagen.
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Maak van de onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.
 “Als gevolg van de renteverlaging zullen beleggers uit eurolanden
…(1)… in Zwitserland gaan beleggen.
 De vraag naar de Zwitserse frank zal door de renteverlaging …(2)…
en de koers van de Zwitserse frank zal ten opzichte van de euro
…(3)…. Het is de verwachting dat het toerisme naar Zwitserland
hierdoor zal gaan aantrekken.”
Kies uit:
bij (1) meer / minder
bij (2) dalen / stijgen
bij (3) dalen / stijgen
men ic n
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Een Zwitserse econoom stelt dat de koersstijging van de Zwitserse frank
in de periode 2010 tot en met 2015 ook positieve gevolgen heeft gehad
voor de Zwitserse economie. De econoom: “Een koersstijging van de
Zwitserse frank ten opzichte van de euro leidt tot een daling van de
inflatie in Zwitserland.”
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Geef een verklaring voor de uitspraak van de econoom.
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wisselkoers euro (€) in Zwitserse frank (CHF), per 1 januari
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