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OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 15   

Open vragen 
 
OEFENING 1  
a) 

BELGIAN GDP (in billion current euros) 2008 2009 % change 

1. PRODUCTIEBENADERING 
   Gross domestic product at market prices 345,0 339,2 -1,69% 

Taxes on products less subsidies 36,7 35,8 -2,38% 

Gross value added 308,3 303,4 -1,61% 

Agriculture, forestry and fishing 2,1 2,0 -1,30% 

Industry 54,6 49,5 -9,36% 

Building industry 16,9 16,4 -3,30% 

Services 
      Trade, transport and communciation 70,1 65,8 -6,17% 

   Financial real estate 90,9 92,7 1,90% 

   Public administration and education 42,9 44,4 3,61% 

   Other service activities 30,8 32,6 5,76% 

2. BESTEDINGSBENADERING 
   Gross domestic product at market prices 345,0 339,2 -1,69% 

Private final consumption expenditure 179,1 177,8 -0,74% 

Final consumption expenditure of general government 80,0 83,7 4,57% 

   Gross fixed capital formation 77,3 72,3 -6,46% 

   Changes in stocks 5,6 -3,9 -168,58% 

Net exports of goods and services (exports - imports) 3,0 9,3 213,60% 

3. INKOMENSBENADERING 
   Gross domestic product at market prices 345,0 339,2 -1,69% 

Taxes less subsidies on products and imports 37,2 35,9 -3,68% 

Gross domestic product at factor cost 307,8 303,3 -1,45% 

Compensation of employees 177,0 179,3 1,27% 

Gross operating surplus and gross mixed income 130,7 124,0 -5,13% 

 
Je vindt hier de gegevens met de Engelstalige benamingen. De posten staan in de zelfde volgorde als 
in Tabel 15.3. Je stelt voor 2008 wat sommige posten betreft lichte verschillen vast. Een nationale 
boekhouding is minder nauwkeurig dan een bedrijfsboekhouding en cijfers voor het zelfde jaar worden 
achteraf nog bijgewerkt. Het meest recente cijfer (in dit geval deze uit de bijgevoegde tabel) is het 
minst onbetrouwbare. 
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b)  
We moeten ons vooral interesseren voor de relatieve veranderingen. Daarom voegden we een kolom 
toe met de procentuele verandering.  
 
Het belangrijkste cijfer is dit van de daling van het nominale BBP met 1,7 %. Daar in 2009 de inflatie 
positief was daalde het reële BBP met nog een hoger percentage. We zien dat de industrie de 
grootste klappen kreeg. De conjuncturele inzinking ent zich op een structurele desindustrialisering. 
 
Zeer opmerkelijk is dat ook de nominale consumptie van de gezinnen daalde. Dat is hoogst 
uitzonderlijk. Als er al een daling is van het BBP, heeft dat meestal met de daling van de investeringen 
te maken. Die dalen dus ook fiks. In 2009 bouwden de bedrijven hun voorraden af. Bij de inkomens 
valt de volledige achteruitgang ten laste van de niet arbeidsinkomens. 
 
Er zijn niet veel positieve veranderingen. Verbazend  is dat de financiële sector erop vooruitging. Wie 
daarvoor een plausibele verklaring heeft, mag die geven. Makkelijker verklaarbaar zijn de positieve 
cijfers voor de overheidsproductie en de overheidsuitgaven. De overheid moet tussenkomen als de 
private sector het laat afweten. Deze overheidstussenkomsten gaan gepaard met een daling van de in 
deze tabel opgenomen overheidsinkomsten. Om de overheidsbegroting in evenwicht te krijgen zou 
een stijging van de directe belastingen moeten plaatshebben. Die zijn niet in de tabel te zien, maar we 
mogen aannemen dat in tijden van recessie deze stijging niet zal hebben plaatsgevonden. Niet alleen 
is er het automatisch effect van de crisis op de inkomensbelastingen maar bovendien is het normaal 
dat in tijden van crisis sommige belastingtarieven worden verlaagd. 
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OEFENING 2 
a)  
Het gaat hier om een “vermarkting” van productie die vroeger binnen het gezin gebeurde. Men betaalt 
anderen voor wat men vroeger zelf deed. Het gaat om het spiegelbeeld van de op p.476 vermelde 
evolutie waarbij meer en meer mensen een eigen huis verwerven in plaats van er één te huren. In 
plaats van aan anderen te betalen is men zelf de producent van zijn huisvesting. 
 
b)  
Laat ons vooreerst opmerken dat de vraag naar kinderopvang, naar was- en strijkdiensten en naar 
een eigen huis vermoedelijk een inkomenselasticiteit hebben groter dan één. In een groeiende 
economie vertegenwoordigen ze dus een stijgend deel van de output, de bestedingen en het inkomen. 
De vraag is dus of de wijze waarop de nationale boekhouder deze evolutie verrekent vertekenend 
werkt.  
 
Door voortaan uitbestede huishoudelijke diensten wel op te nemen, wordt het BBP zoals de nationale 
boekhouder dat meet groter zonder dat er echt meer wordt geproduceerd. De BBP groei wordt dus 
overschat doordat men huishoudelijke diensten uitbesteedt. Men krijgt daardoor echter wel een 
nauwkeuriger beeld van het niveau van het BBP. Wat verborgen en niet vast te stellen was, wordt nu 
openbaar en registreerbaar. Er is dus tegelijk een vertekening wat de evolutie doorheen de tijd betreft 
en het wegnemen van een vertekening wat de hoogte van het BBP aangaat. 
 
Als meer en meer mensen het huis dat ze huurden gaan kopen dan zou het niet opnemen van het 
kadastraal inkomen, ceteris paribus, tot een daling van het gemeten BBP aanleiding geven zonder dat 
er effectief minder “gehuisvest” wordt. Het wel opnemen van het kadastraal inkomen vermijdt dus de 
vertekening in de evolutie van het BBP, en vermijdt een onderschatting van de groei. Tegelijk wordt 
een onderschatting van het niveau van het BBP voorkomen.  
 
BESLUIT: 
De twee ingrepen van de nationale boekhouder (opnemen van uitbestede huishoudelijke diensten en 
van kadastraal inkomen) samen genomen zorgen voor een juister beeld van het niveau van het BBP 
maar overschatten de groei bij toenemende vermarkting van huishoudelijke diensten. 
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OEFENING 3 
Tegenover wat we betalen aan de overheid staan ook waardevolle diensten die de overheid ons ter 
beschikking stelt. Het gaat grotendeels om welvaartsverhogende zaken die niet via marktwerking 
kunnen aangeboden worden.  
 
Er zijn vooreerst de publieke goederen waaraan de “Overheidsconsumptie” uit de nationale 
rekeningen (in 2008 net geen 80 miljard, zie Tabel 15.3) grotendeels beantwoordt. De nationale 
boekhouder veronderstelt voor de eenvoud dat de overheid die goederen consumeert maar eigenlijk 
zijn de bedrijven en de gezinnen de consumenten ervan. Deze publieke goederen verhogen onze 
welvaart. Meer nog: ze zijn de noodzakelijke voorwaarde voor welvaartscreatie. 
 
Een deel van de bruto investeringen betreft door de overheid gefinancierde infrastructuurwerken 
(bruggen, wegen…). In 2008 voor bijna 6 miljard (zie Belgostat online waar de post gross fixed capital 
formation wordt uitgesplitst naar overheid, gezinnen en bedrijven). 
 
Ten slotte zijn er de uitkeringen via de sociale zekerheid (zie hoofdstuk 13 Tabel 13.6) voor meer dan 
68 miljard euro in 2008.  
 
Als we voor de staat werken, werken we dus ook deels voor onszelf. Wat we afdragen aan 
belastingen en sociale bijdragen is dus niet verloren. Anderzijds is de frustratie van wie belastingen en 
verplichte sociale bijdragen moet betalen niet verwonderlijk. Over wat er met dat geld gebeurt, heeft hij 
maar een zeer indirecte controle (via het stemhokje) en de samenstelling van de overheidsconsumptie 
en investeringen wijkt dus vaak af van de individuele voorkeuren. De progressiviteit van de 
belastingen en de solidariteit van de sociale zekerheid wordt uiteraard meer geapprecieerd door wie er 
netto op vooruitgaat door deze instituties dan door wie ze netto financiert.  
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OEFENING 4 
a)  
Landbouwgrond, bodemrijkdom en het visbestand vallen zeker onder de noemer natuurlijk kapitaal. 
Maar ook schone lucht, onbezoedeld water en een klimaat dat ons behoedt tegen natuurrampen zijn 
er onderdelen van. 

 
b)  
De vermindering van de vruchtbaarheid van de landbouwgrond door onoordeelkundig gebruik ervan 
(roofbouw), de mijnbouw en de overbevissing zijn oorzaken van de depreciatie van het natuurlijk 
kapitaal. Ook de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde tasten het natuurlijk kapitaal aan.  
 
c)  
Het BBP zou onveranderd blijven en het NNBI zou dalen. Het BBP is namelijk bruto, wat hetzelfde 
betekent als voor depreciaties. Het NNBI is netto, of na depreciaties. 
 
d)  
De eigenschappen van een mens die hem productiever maken: gezondheid, fysieke kracht, kennis en 
vaardigheden, inclusief de sociale vaardigheden. 
 
e)  
Het belangrijkste voorbeeld van “human investment” zijn de private en publieke uitgaven voor het 
onderwijs. Ook een deel van de private en publieke uitgaven voor gezondheidszorg komt in 
aanmerking. Wat door de nationale boekhouder als consumptie wordt geklasseerd hoort dus eigenlijk 
ook bij de investeringen thuis. In arme landen waar het inkomen niet volstaat om aan de 
basisbehoeften (zoals voeding en huisvesting) te voldoen, zou nog een breder gamma van 
consumptie-uitgaven als menselijke investeringen kunnen worden beschouwd. In tegenstelling tot 
materiële investeringen waar investeren sparen (d.w.z. niet consumeren) vereist, vallen menselijke 
investeringen samen met een bepaald soort consumptie. 
 
f)  
Deze vaststelling slaat voornamelijk op de intellectuele bagage. Wie zijn kennis niet gebruikt of 
toepast ziet die kennis mettertijd teloor gaan. Een dame die lang geleden afstudeerde als verpleegster 
zal, indien ze 15 jaar lang het beroep niet uitoefende en terug aan de slag beslist te gaan, een 
grondige opfrissingscursus moeten volgen om zich de oude kennis terug eigen te maken en zich op 
de hoogte te stellen van innovaties in het vakgebied. Wie een taal leert en deze lange tijd niet spreekt, 
zal eveneens merken dat de kennis ervan veel sneller achteruitgaat dan men zou wensen.   
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OEFENING 5 
a)  

𝑰𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝑺𝒑𝒓𝒊 + 𝑺𝒑𝒖 − 𝑳𝑹 
 
en als we “– LR” definiëren als “Sbu”:  
 

𝑰𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝑺𝒑𝒓𝒊 + 𝑺𝒑𝒖 + 𝑺𝒃𝒖 
 
De Amerikaanse netto-investeringen worden gefinancierd door het binnenlands (privé en publiek) 
sparen en door het buitenlands sparen. 
 
 
b)  
De herschikking van een vorige uitdrukking laat ons toe de lopende rekende rekening uit te drukken in 
functie van het sparen en investeren: 
 

𝑳𝑹 = 𝑺𝒑𝒓𝒊 + 𝑺𝒑𝒖 − 𝑰𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 
 
De lopende rekening is deficitair (m.a.w. vertoont een tekort) als de netto-investeringen het sparen 
overtreffen. A priori kan het deficit bestreden worden zowel door de netto-investeringen te doen dalen 
als door het verhogen van de spaarinspanning. 
 
Minder investeren (door bijvoorbeeld wie investeert te belasten) is letterlijk een kortzichtige oplossing: 
men vermindert wel de vraag nu, maar dit ten koste van de aanbodcapaciteit later. Het sparen 
bevorderen lijkt dan ook meer aangewezen. Het beleid heeft directe invloed op het publieke sparen 
(T-G). Dit kan door de belastingen (T) te verhogen en/of door de overheidsuitgaven (G) te verlagen. 
Belastingen verhogen kan de belastingplichtigen ontmoedigen om te werken of om te sparen. Bij het 
verminderen van de uitgaven riskeert men mensen te treffen die het al moeilijk hebben. Het private 
sparen kan aangemoedigd worden door hogere belastingen op de consumptie. Ook hier moet er over 
gewaakt worden niet vooral de armen te treffen. 
 
c)  
De LR (Rest van de wereld) = - LR (VS): als Amerika een deficit heeft van 400 miljard dollar komt dat 
overeen met een overschot van 400 miljard van de rest van de wereld: 
 

−𝑳𝑹𝑽𝑺 = (𝑺𝒑𝒓𝒊 + 𝑺𝒑𝒖 − 𝑰𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐)𝑹𝒆𝒔𝒕 
 
De rest zou dus meer moeten consumeren (zowel in de publieke sector als in de private sector) en 
investeren. Hun binnenlandse vraag moet omhoog. 
 
 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



7 
 

N.B.  
We moeten bij de antwoorden van a) en b) het verschil benadrukken tussen boekhoudkundige 
identiteiten en gedragsvergelijkingen. Het is niet zo dat als het publiek sparen in de rest van de wereld 
met 400 miljard omlaag gaat, dat dan het Amerikaans deficit met 400 miljard zal verminderen. Wat 
gebeurt met Spu in de rest van de wereld zal Spri en Inetto zowel in de VS (waar ook Spu zal 
veranderen) als in de rest van de wereld beïnvloeden. Om maar één voorbeeld te geven: als in de rest 
van de wereld de belastingen verminderen, zal er daar wellicht meer geconsumeerd worden waardoor 
ook het privaat sparen zal dalen. Talrijke andere interacties zijn mogelijk. De hoofdstukken 20 tot en 
met 23 gaan er over.  
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Meerkeuzevragen  
 
OEFENING 1 
Antwoord A leidt wel tot een stijging van het nominaal BBP, via de creatie van nieuw arbeidsinkomen, 
en moet dus niet worden weerhouden.  
 
Antwoord B leidt wel tot een stijging van het nominaal BBP, via een toename van de bruto 
toegevoegde waarde, en moet dus niet worden weerhouden.  
 
Antwoord C leidt inderdaad niet tot een stijging van het nominaal BBP en moet worden weerhouden. 
Huishoudelijke productie wordt vooralsnog niet opgenomen in het BBP. 
 
Antwoord D leidt wel tot een stijging van het nominaal BBP, via overheidsinvesteringen, en moet dus 
niet worden weerhouden. 
 
 
OEFENING 2 
Antwoord A is correct en moet dus niet worden weerhouden. Het inkomen van de zelfstandige bakker 
valt onder Yven (bruto exploitatieoverschot plus gemengd inkomen). 
 
Antwoord B is correct en mocht je niet aanduiden. De productie en de daarbij gemaakte winst werden 
gerealiseerd binnen de landgrenzen. Dat een deel van die winst werd gerepatrieerd vermindert het 
BBP niet. Die repatriëring heeft wel invloed op het BNI. 
 
Antwoord C is correct en moet dus niet worden weerhouden. De overheid realiseert geen bruto 
exploitatieoverschot. De intrest die de overheid betaalt aan haar kapitaalverschaffers worden daarom 
door de nationale boekhouder niet bestempeld als een uitkering van factorinkomsten, maar als 
transfers.  
 
Antwoord D is fout en moet dus worden weerhouden. Het BBP is steeds gelijk, welke 
berekeningswijze er ook wordt gebruikt. Een deel van de inkomens wordt inderdaad gespaard, maar 
wat wordt gespaard stroomt door naar de investeringen, zoals deze door de nationale boekhouder 
worden gedefinieerd. Zoals we zullen zien in hoofdstuk 20 (p. 670, Tabel 20.2), gaat het om de 
feitelijke investeringen (uit de nationale boekhouding) die niet noodzakelijk samenvallen met de 
gewenste investeringen (uit de economische theorie)..  
 
 
OEFENING 3 
Antwoord A is correct.  
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De binnenlandse productie kan als worden weergegeven als: 
Y = C + I + G + E – Z.  
Het rechterlid kan eenvoudig worden opgesplitst in twee groepjes: 
Y = (C + I + G) + (E – Z) 
Y = binnenlandse vraag + handelsbalans 
Als er is gegeven dat de handelsbalans (E - Z) daalt, moet de binnenlandse vraag (C + I + G) 
inderdaad toenemen om de binnenlandse productie Y op peil te houden. 
 
Antwoord B is fout. De volledige productie van finale goederen en diensten telt mee, niet enkel de 
verkochte productie. Bij de omzet moet dus de waarde van de geproduceerde voorraad worden 
opgeteld. 
 
Antwoord C is fout. Naast de overheidsconsumptie behoren ook de overheidsinvesteringen tot de door 
de overheid toegevoegde waarde. 
 
Antwoord D is fout. Het verschil tussen bruto binnenlandse vraag en netto binnenlandse vraag is dat 
in de eerste met bruto-investeringen (I) wordt gerekend daar waar men in de tweede met netto-
investeringen (Inetto) rekent. 
 
 
OEFENING 4 
 
A. is fout. Die geldzendingen horen bij het Belgische BBP want ze beantwoorden aan een deel van de 
lonen die binnen de Belgische landsgrenzen werden verdiend. Ze behoren echter niet tot het Italiaans 
BNI want dat bevat wel de factorinkomens maar niet de netto transfers waaraan die geldzendingen 
beantwoorden. 
B.is fout Die geldzendingen horen niet bij het Belgische NNBI want het gaat om een negatieve netto-
transfer vanuit Belgisch standpunt. Ze maken daarentegen wel deel uit van het Italiaanse NNBI. 
C. is correct  Zie eerste deel van feedback op A en tweede deel van feedback op B 
D. is fout. Zie eerste deel van feedback op B en tweede deel van feedback op A.  
 
OEFENING 5 
Antwoord A is fout. In het geval hij in Frankrijk werkt, behoort het loon tot het BNI, wanneer hij in 
België werkt behoort het tot het BBP. In beide gevallen is het NNBI identiek. 
 
Antwoord B is fout. Het gaat hier om een uitgaande overdracht van vermogen daar waar voor een 
stijging van het NNBI een instromende overdracht van inkomen  was nodig geweest. In de nationale 
rekeningen zoals die werden behandeld in hoofdstuk 15, komen vermogensoverdrachten gewoon niet 
voor.  
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N.B. In de betalingsbalans vinden we daarentegen naast inkomensoverdrachten ook 
vermogensoverdrachten. 

• De inkomensoverdrachten horen in de lopende rekening  en meer bepaald in de post 
“transfers”. Het gaat om betalingen zonder tegenprestatie vanuit of naar het buitenland. Bvb. 
geldzendingen in het kader van ontwikkelingsbijstand, geldzendingen door wie in België woont 
en werkt aan zijn familie in Marokko,  lidgelden of boetes te betalen aan internationale 
instellingen . 

• De vermogensoverdrachten vinden we terug in de kapitaalrekening van de betalingsbalans.  
Het gaat om de schenking van vermogensbestanddelen zoals vastgoed, juwelen, obligaties, 
aandelen) of om de kwijtschelding van schulden.  

 
Antwoord C is correct. Het gaat hier om een transfer naar het buitenland d;w.z. er is een negatieve 
netto-transfer. 
 
Antwoord D is fout. Indien de afschrijvingen hoger zijn, zal het NettoNBI ceteris paribus afnemen in 
plaats van toe te nemen.  
 
OEFENING 6 
Antwoord A is correct. Zoals onder vraag 3 reeds werd uitgelegd is de binnenlandse productie gelijk 
aan de som tussen de binnenlandse vraag en de handelsbalans. Als het saldo op de handelsbalans 
positief is, is de binnenlandse productie dus groter dan de binnenlandse vraag. 
 
Antwoord B is fout. Een tekort op de lopende rekening kan eveneens gepaard gaan met een afname 
van de officiële deviezenreserves. 
 
Antwoord C is fout. De lopende rekening bestaat uit de handelsbalans (incl. inkomens) en de 
transferbalans. De lopende rekening kan ondanks een overschot in de handelsbalans deficitair zijn 
“dank zij” een voldoende grote deficitaire transferbalans.  
 
Antwoord D is fout.  
 
OEFENING 7   
Antwoord A is fout. Door de aankoop van aandelen van een buitenlands bedrijf, wordt de financiële 
rekening gedebiteerd en worden de officiële deviezenreserves gecrediteerd. De lopende rekening 
wordt niet betrokken in de boeking. 
 
Antwoord B is fout. De lopende rekening wordt gedebiteerd (toekennen transfer) en gecrediteerd 
(uitvoer goederen en diensten) voor hetzelfde bedrag. De lopende rekening blijft dus in evenwicht. 
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Antwoord C is correct. Die 500 euro vormen een inkomende transfer. Transfer behoren tot de lopende 
rekening. Daar het gaat om een inkomende transfer vertoont de lopende rekening die bij aanvang in 
evenwicht was na de schenking een overschot.   
 
Antwoord D is fout. Deze import zal leiden tot een tekort op de lopende rekening. 
 
 
OEFENING 8 
Antwoord A is fout. Een land met een tekort op de overheidsbegroting kan zonder problemen een 
overschot in lopende rekening hebben indien het privé sparen groot genoeg is om de netto-
investeringen en het overheidsdeficit (  𝑆𝑝𝑢<0 ) te compenseren. 
Formeel:  daar 𝐿𝑅 = 𝑆𝑝𝑟𝑖 + 𝑆𝑝𝑢 − 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 is   𝐿𝑅 > 0  als 𝑆𝑝𝑟𝑖 >  𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑆𝑝𝑢   
 
Antwoord B is correct. Immers daar 𝐿𝑅 = 𝑆𝑝𝑟𝑖 + 𝑆𝑝𝑢 − 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  is   𝐿𝑅 < 0  als 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 > 𝑆𝑝𝑟𝑖 + 𝑆𝑝𝑢 
 
Antwoord C is fout. Een land dat meer importeerde dan exporteerde heeft een tekort op de 
handelsbalans (exclusief inkomens). Een tekort op de handelsbalans(exclusief inkomens) impliceert, 
zoals bij de feedback op oefening 6,c uitgelegd, niet noodzakelijk een tekort op de lopende rekening. 
 
Antwoord D is fout. Een land met een deficit op lopende rekening besteedt meer dan haar inkomen 
maar dat beantwoordt niet aan een daling van het inkomen. Een deficit in lopende rekening komt in 
principe overeen met het stijgen van de schuld van een land ten opzichte van het buitenland. Een 
gezin wordt toch ook niet armer omdat het een lening afsluit. … 
 
 
OEFENING 9 
Antwoord A is correct en moet dus niet worden weerhouden. 
 
Antwoord B is fout en moet dus worden weerhouden. De aankoop van aandelen Toyota is een uitvoer 
van financiële middelen: de financiële rekening wordt gedebiteerd. Indien ze direct worden betaald is 
de tegenboeking het crediteren van de officiële deviezenreserves. 
 
Antwoord C is correct en moet dus niet worden weerhouden. 
 
Antwoord D is correct en moet dus niet worden weerhouden. 
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OEFENING 10 
 
Antwoord A is correct. Indien het saldo van de handelsbalans afneemt betekent dit dat de export daalt 
en/of de import toeneemt. De vraag naar de binnenlandse munt daalt, die naar de buitenlandse munt 
neemt toe. Hierdoor zal de wisselkoers van de binnenlandse munt ceteris paribus afnemen. 
 
Antwoord B is fout. In dat geval nemen de officiële deviezenreserves toe.  
 
Antwoord C is fout. De wisselkoers zal depreciëren als de vraag naar vreemde deviezen het aanbod 
ervan overtreft. Een deficit in lopende rekening zorgt voor een netto vraag naar vreemde deviezen. 
Maar de kapitaalrekening en de financiële rekening kunnen een gezamenlijk overschot vertonen. Als 
dat groot genoeg is, zal, ondanks het deficit in lopende rekening, de vraag naar vreemde deviezen het 
aanbod niet overtreffen.    
 
Antwoord D is fout. Dergelijke interventie, waarbij de eigen munt wordt ondersteund door ze met 
buitenlandse munt op te kopen, gebeurt niet STEEDS. Bij een perfect vlottende wisselkoers zal de 
Centrale Bank gewoon de nationale munt laten depreciëren. 
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