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Opgave 8
uit een krant (augustus 2003):
Sombere toekomst bankbiljet
In 2002 waren in de eurolanden meer dan 8 miljard eurobiljetten in omloop met een
gezamenlijke waarde van bijna € 400 miljard. Er komen steeds meer valse eurobiljetten in
omloop. In de eerste zes maanden van 2003 zijn in de eurolanden 60% meer valse
eurobiljetten uit omloop gehaald dan in de eerste zes maanden van 2002. Omdat elk vals
biljet er een teveel is, gaat De Nederlandsche Bank (DNB) publiek en winkeliers
voorlichten over de veiligheidskenmerken van de bankbiljetten.
Vanwege het risico accepteren veel winkeliers biljetten van € 500 en € 200 niet. Volgens
sommige economen zal het niet lang duren voordat ook de biljetten van € 100 en € 50 niet
meer algemeen geaccepteerd worden. De groei van het aantal vervalsingen zal het gebruik
van pinpassen, internetbankieren en chipknip stimuleren.
aantal uit omloop genomen valse eurobiljetten
in de eerste zes maanden van 2003
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Bereken het totale aantal valse eurobiljetten dat in de eerste zes maanden van 2002 uit
omloop werd gehaald.
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Welke geldfunctie dreigen de biljetten van € 500 en € 200 volgens de tekst te verliezen?
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We maken onderscheid tussen de nominale en de reële waarde van geld.
Hieronder staan drie uitspraken:
uitspraak 1
Op biljetten en munten staat de waarde van het biljet respectievelijk de munt aangegeven.
uitspraak 2
Op een biljet van € 200 komt het cijfer 200 op de voorzijde vier keer voor.
uitspraak 3
In 2003 kende Nederland een inflatie van 1,4%, waardoor de koopkracht van de euro
daalde.
Geef voor elke uitspraak aan op welke waarde de uitspraak betrekking heeft.
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We maken onderscheid tussen chartaal en giraal geld. Op dit moment is de verhouding 15%
chartaal en 85% giraal.
Zal het aandeel van giraal geld toenemen, afnemen of gelijk blijven als er steeds meer vals
geld in omloop komt? Verklaar het antwoord met behulp van de tekst.
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