
Roebel in de val 

 

Rusland is een belangrijk exportland van olieproducten. Doordat in 2014 de 

wereldmarktprijs voor olie aanzienlijk was gedaald, liepen  de ontvangsten uit 

export in Rusland sterk terug. De koers van de Russische roebel zette een daling 

in waar geen einde aan leek te komen. Als gevolg hiervan zagen Europese 

exportbedrijven hun concurrentiepositie  ten opzichte van lokale bedrijven in 

Rusland verslechteren. In verband met  de koersdaling van de roebel nam de 

inflatie in Rusland ondertussen  toe. 

In datzelfde jaar werd Rusland getroffen door  economische strafmaatregelen 

van de kant van de EU vanwege de rol die het  land speelde in het conflict in het 

buurland Oekraïne. Rusland reageerde met een boycot van zuivel, vlees, vis en 

fruit uit de EU. Als gevolg  hiervan namen deze producten in Rusland nog extra 

in prijs  toe. 

 

Gebruik bron 1. 

a Bereken met hoeveel eurocent de waarde van de roebel is  gedaald 

tussen 1 januari 2014 en 22 november  2014. 

 

b Leg uit dat de koersdaling van de roebel heeft kunnen leiden tot   een 

verslechtering van de concurrentiepositie van Europese exportbedrijven ten 

opzichte van lokale bedrijven in  Rusland 

 

c Verklaar de extra prijsstijging van zuivel, vlees, vis en fruit in  Rusland als gevolg 

van de boycot. 

Om de koersdaling van de roebel tegen te gaan, nam de Russische Centrale 

Bank de volgende maatregelen: 

‒ oktober 2014: interventies (aan- en verkopen) op de  valutamarkt; 

‒ 3 november 2014: verhoging van het officiële rentetarief tot  9,5%. 

 

d Leg uit dat door verhoging van de rente de koersdaling van de  roebel kon 

worden beperkt. 

 

Gebruik bron 2. 

e Vond de valuta-interventie in 2014 plaats op 27 of op 29  oktober? 

Verklaar het antwoord. 

 

Olieproducten worden wereldwijd afgerekend in Amerikaanse  dollars. 

Door de aanhoudende daling van de olieprijs werd het voor de Russische 

Centrale Bank in de volgende jaren steeds moeilijker om via interventies op de 

valutamarkt de koersdaling van de roebel tegen te  gaan. 

f Verklaar dat het voor de Russische Centrale Bank steeds moeilijker  werd om via 

interventies op de valutamarkt de koersdaling van de roebel tegen te gaan. 



bron 1 index koers euro in roebel 

 1 januari 2010 (index = 100): 1 euro = 40  roebel 

 

 

 

 

 

bron 2 koers euro in roebel van 24 oktober tot 6 november  2014 

 

 


