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Opgave 6 
 
Banken onder toezicht 
In de jaren 2003 tot en met 2006 was er in het eurogebied sprake van een 
opgaande conjunctuur. Deze opgaande conjunctuur ging gepaard met een groei 
van de geldhoeveelheid. Door recente ontwikkelingen in het betalingsverkeer is 
het aandeel van de girale betalingen in het betalingsverkeer verder gestegen. 
Centrale banken moeten toezicht houden op de particuliere banken en proberen 
te voorkomen dat deze de geldhoeveelheid te snel laten groeien. Door de 
toegenomen parallellisatie binnen het bankwezen worden aan dit toezicht steeds 
hogere eisen gesteld. Sommigen brengen de toegenomen parallellisatie in 
verband met de daling van de rentemarge, die weer in verband wordt gebracht 
met de toegenomen concurrentie tussen de banken. 
 

2p 23 Leg uit dat een opgaande conjunctuur kan leiden tot een groei van de 
geldhoeveelheid. 
 

2p 24 Leg uit dat een daling van de rentemarge geleid kan hebben tot toenemende 
parallellisatie bij banken. 
 
In een Zuid-Amerikaans land bedroeg de inflatie drie jaren achter elkaar 30% 
per jaar. Een econoom stelt dat het gebrekkige toezicht door de centrale bank 
van dat land daarvan een van de oorzaken is. De econoom maakt zich zorgen 
over de geldgroei in dat land. Hij stelt dat door een te snelle geldgroei het 
vertrouwen in de nationale geldeenheid verloren kan gaan, hetgeen op den duur 
kan leiden tot ernstige aantasting van de economische groei. 
 

2p 25 Bereken in procenten de totale geldontwaarding in dit land gedurende de 
genoemde periode.  
 
De stelling van de econoom wordt beschreven in het onderstaande schema. 
Een + duidt op een positief verband en een − op een negatief verband.  
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2p 26 Welke begrippen moeten in plaats van de letters A tot en met D worden ingevuld 
om de gedachtegang van de econoom juist weer te geven? 
Maak een keuze uit de volgende begrippen: arbeidsverdeling, geldontwaarding, 
directe ruil, indirecte ruil, inflatie, werkgelegenheid.           
 




