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Opgave 6 
 
Kredietgemak dient het bedrijf 
In de loop van 2005 is de markt voor kredietverlening aan bedrijven veranderd. 
Hieraan liggen zowel ontwikkelingen aan de aanbodkant als aan de vraagkant 
van de markt ten grondslag. Concurrentieoverwegingen en dalende inflatie 
beïnvloeden het gedrag van de kredietaanbieders terwijl de opgaande 
conjunctuur het gedrag van de kredietvragers verandert. 
In de onderstaande figuur is dit gedrag per kwartaal weergegeven.  
 
gedrag van aanbieders en vragers van krediet voor bedrijven      
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Aantal procentpunten dat het verschil aangeeft tussen het percentage aanbieders dat de 
voorwaarden voor kredietverlening aanscherpt (+) en dat versoepelt (−), waarbij de waarden 
kunnen variëren van +100 (alle aanbieders scherpen aan) tot −100 (alle aanbieders 
versoepelen). 

 
 
 

Aantal procentpunten dat het verschil aangeeft tussen het percentage bedrijven dat meer 
krediet vraagt (+) en dat minder krediet vraagt (−), waarbij de waarden kunnen variëren tussen 
+100 (alle bedrijven vragen meer krediet) en −100 (alle bedrijven vragen minder krediet). 

 
Aanvullende informatie: 
− Tot de kredietvoorwaarden horen onder andere de aflossingstermijn, het al 

dan niet verstrekken van een onderpand en de hoogte van de rente. 
− In 2005-3 houdt 20% van de aanbieders van krediet de voorwaarden 

constant. 
 

2p 19 Leg uit hoe dalende inflatie kan leiden tot versoepeling van de voorwaarden van 
aanbieders van krediet. 
 

2p 20 Toon aan dat 55% van de aanbieders de voorwaarden voor kredietverlening in 
2005-3 versoepelt.  
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2p 21 Geef een conjuncturele verklaring voor de ontwikkeling van het gedrag van de 
vragers van krediet na 2005-3. 
 
Uit een prognose van de centrale bank: “Gelet op het gedrag van zowel de 
vragers als van de aanbieders van krediet, verwacht de bank voor de periode na 
2005-3 geen verandering van de hoogte van de rente.” 

2p 22 Verklaar de prognose van de centrale bank met behulp van de figuur. 
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