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3
Geldmsetnallem

GELD

OVER DE WERELD

Hans
wrijft tevreden in zijn handen. Het is een mooie, zon-

nigedag en hij heefteen mogelijke koper gevonden voor zijn

vakantiehuisje.Dat huis heeft hij lang geleden gekochtomlekker in deweekends en tijdens vakanties heen tegaan,maarhijkomter bijnanooit meer.

34



Haos

8



De koper,Jordi, lijkt een aardige man. Hij komt volgende week naar

het huis kijken. Tijdens
hetmakenvan de afspraak vroegJordi aanHane

ofhijiemand kende die brietjes
van 50o euro kon wisselen.Die had hii

in Zwitserland gekregen bij de verkoop van een stuk grond, maar in

Nederland kan hij er niks
mee. Niemand wil zehebben. Hijwil zegraag

wisselen voor briefjes van 50. Maar het mag ook voor buitenlands geld

zijn. Jordi biedt een goede wisselkoers, dus degene die kan wisselen

Zou een mooie winst maken.

DE EURO IS

1 VANDE 180

MuHTSOORTE*VREEMDE VALUTA
TEL
MAAR

NA

OoO00
OoooO

ooooooOeo0

Geld wordt overal op de wereld qebruikt om te kopen en

verkopen. Mensen krijgen betaald voor werk en het wordt overa

gebruiktom de prijs van spullenen diensten te bepalen.

Och is geld niet overal hetzelfde.Verschillende landen en regios

hebben allemaal hun eigen geld.De munteenheid is een naam voor
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het geldsysteem dat een land gebruikt. Geld uit een ander land noe-
men we ook wel 'vreemde valuta'. Wij kennen natuurlijk de euro. De
dollar zal je ook niet onbekend voorkomen. Maar heb je weleens
gehoord van de yen,de roepie, de lek, de dram of de kuna? Hiermee
wordt betaald in Japan, India,Albaniéë,Armenië en Kroatië.

Er zijn 180 verschillende munteenheden die officieel zijn erkend
door deVerenigde Naties. Soms hebben landen een munteenheid met
dezelfde naam, maar dan gaat het niet om dezelfde munt. AlS je in

Amerika met een Australische dollar wilt betalen, kijken zeje gek aan.

Normaal gesproken bepaalt de overheid welk geldsysteem
wordt qebruikt. Zezorgt voor het maken van de

briefjes en munten.
Via banken wordt het geld in omloop gebracht.Omdat de Overheid

garant staat voor het geld, vertrouwen mensen de munten en brief-

jes.Omdatelk land een eigen overheid heeft, verschiltdegeldeenheid
die wordt gebruikt. Het is eigenlijk net als bij taal, die verschilt ook

per land. Het is soms ingewikkeld om in andere landen te betalen. In

het buitenland heb je het geld nodig waar mensen uit dat land mee

betalen, met euro's kun je daar niet betalen. Als je bijvoorbeeld naar

Amerika reist, met je euro's wisselen voor dollars.

XWISSELKOERRS

Niet alleen als je naar het buitenland reist, maar ook wan-
neer je dingen wilt kopen heb je soms buitenlands geld

nodiq. Veel spullen die we kopen zijn niet in ons eigen land gemaakt,

maar komen uit het buitenland. Nederlandse bedrijven importeren

die spullen, dat wil zeggen dat zij ze in dat land kopen en naar ons

land brengen. En Nederlandse bedrijven verkopen hun spullen ook

aan klanten van overde hele wereld. Die handel vindt vaak plaatstus

sen bedrijven en mensen die verschillende munteenheden gebruiken.

Daarom moet je geld kunnen omwisselen van de ene in de andere

valuta. Daarwordt een wisselkoers bij berekend. De wisselkoers is de

prijs waartegen jemunten kunt ruilen.



Wisselkoersen worden bepadld op de valutamarkt, D0oaar
worden alle verschillendemunten verhandeld. Je gebruikt een mun

om een andere munt te kopen. Dus je koopt bijvoorbeeld Russiseho

roebels met euro's. Op de valutamarkt wordt de prijs van de Jta

bepaald ten opzichte van een andere munt. Die
prijs kan stijgen of

dalen.

De oriis van die verschillende munteenheden varieert dagelijksen

is afhankelijk van hoeveel vraager is naar die munt. Toch zegt dat nikc

over wat je er in het land zelf voor kunt kopen. Munten uit armere lan-

den zijn niet zo populair op degeldmarkt, dus de wisselkoers is vaak
niet zo hoog. Als je naar het land zelt reist kun je wel veel kopen vOor
dat geld.
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erug naar Hans, aan het begin van dit hoofdstuk. Hij is eerst

niet zo geinteresseerd indedeal van deman om geld te
wisse

len.Hij kent eigenlijkniemand die zou kunnen ofwillen wisse-
len.Maarhij heeft zelfnog wel veel dollarsin een kluis liggen.Dankzij

degoede wisselkoers kan hij dikke winst maken door zijn dollarsin te

wisselen voor debriefjes van 500euro van Jordi. Hij twijfelt een beetje,

maaruiteindelijkvindt hij het vooruitzicht van veel winst zo aantrek-

kelijk dat hij besluitzijndollarsom te ruilenvoordeeuro'svan Jord.

Hij belt Jordi op om te vertellen dat hij misschien een oplossing
heeft. Over de verkoop van het vakantiehuisje gaat het opeens niet

meer. Jordi praat alleen nog over het wisselen van het geld. Al snel

T

wordt dedeal gemaakt.

Hans en Jordi spreken af in een hotel naast een casino. Jordi is er

samen met een vriend. Die controleertof het geld van Hans echtis en

nietnagemaakt. Hanswil ookzekerweten dat debriefjes van 500euro
echt zijn. Daarom gaat hij samenmetJordihet casino in. Daar kunnen
ze het controleren. Ze laten een paar briefjes nakijken. Die zijnecht.

HansenJordi lopen samen terug naardeauto,waar devriend van Jordi

in zit. Opeens gaatJordi heel hard rennen. Hij springt deauto in. Zijn

vriend zit achterhet stuur en rijdt keihard weg. Hans schrikt.Zijntas

met dollars ligt in deauto die er net opvolle snelheid vandoor ging.

Vertwijfeld kijkt hij naar detas met briefjes van 500 euro in zijnhand.

Zouhet geld wel echt zijn?Hansheeft een apparaatje omhet te contro-

leren.Een voor eencheckt hij debriefjes van 500euro. Zezijn allemaal

nep.Hans dacht een goede deal te maken, maardeboeven zijnermet

zijndollarsvandoor.



*STERKE MUNT

Hans wisselt zijn dollars voor euro's. Je kent

dedollarvast wel. Het is al heel lang,sinds 1792,

het officieéle betaalmiddel in Amerika. Voor

die tijd had elke Amerikaanse staat een eigen

betaalmiddel. De Europese munt, de euro,

bestaat pas sinds 2002. Toen voerden elf lan

den in Europa de euro in als officiële munt.

De euro, dollar en Japanse yen zijn zoge-

naamde'sterke munten! Metsterk wordt bedoeld

dat de waarde altijd ongeveer hetzelfde
blijft.

HE
JU BENT

BU HA NET

ZoSTERK

ALS IKBEN

PAT GAAT VAST

LVKKEN

KUK!MARE)

GUCK MAL

D



*HET INTERNATIONAAL
MONETAIR FONDS

Om ervoor te zorgen dat de betalingen over de hele wereld

goed verlopen,
is hetInternationaalMonetair Fonds (IMF)

opgericht. Het is een organisatie waarin landen van over de hele

wereld samenwerken op het gebied van geld. Het IMF heeft als doel

ervoor te zorgen dat landen op een goede manier kunnen samen
werken en zekerweten dat ze hun geld niet zomaar kwijtraken bij het

zakendoen in andere valuta. Het fonds zorgt ervoor dat het systeem

met wisselkoersen goed werkt en dat landen die te weinig geld heb
ben een beetje worden geholpen. Alle landen die meedoen betalen

lidmaatschapsgeld en mogen stemmen over belangrijke zaken.

* INFLATIE

Soms wordt qeld minder waard. Dat merkje dan bijvoorbeeld als

je boodschappen doet. Je kunt opeens minder boodschappen doen

voor je geld. Dit is vrij normaal. Eigenlijk is er elk jaar wel een beetje

inflatie. Somsontstaat er hyperinflatie.Dat kan bijvoorbeeld gebeu-

ren alseen overheid extra papiergeld drukt.Als geld niet is gekoppeld

aan bijvoorbeeld goud, kan een overheid zoveel bijdrukken als ze zelf

wil. Dat doet deoverheid om betalingen te kunnen doen als ze zelfblut

is. Hyperinflatie kan ook ontstaan alsde bevolking van een land geen

vertrouwen heeft in het geld. Bij hyperinflatieverdubbelen de prijzen

bijna dagelijks. Dan betaal je zomaar een miljoen voor een brood.

Geld is dan niks meer waard. Omdat deeuro en de dollar sterke mun-

ten zijn, zal hyperinflatie hier niet zo snel voorkomen. De overheid

zorgtervoor dat de munt stabiel blijft.
Inflatie is te voorkomen door

geld zeldzaam te houden, ervoor te zorgen dat deeconomie groeit en

dewaardevan geld te koppelen aan andere munten (zoalsdedollar)

ofaan goud.


