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Opgave 6 
 
uit een krant (januari 2006): 
IJdele hoop op renteverlaging 
Sommige regeringen hebben er alles aan gedaan om de Europese Centrale 
Bank (ECB) over te halen de rente te verlagen. Franse en Duitse regerings- 
vertegenwoordigers riepen de ECB op de rente te verlagen en de Italiaanse 
minister van financiën wilde zelfs dat de ECB tegelijkertijd rechtstreeks zou 
interveniëren op de valutamarkt om zo de euro goedkoper te maken.  
De regeringen van de genoemde landen grijpen de inflatiedaling in het 
eurogebied aan om hun pleidooi kracht bij te zetten. Financiële analisten 
bevestigen die inflatiedaling, maar rekenen erop dat de inflatie in het tweede 
kwartaal weer zal oplopen. Die verwachting wordt volgens hen ondersteund door 
de daling van de eurokoers. Zij verwachten dan ook niet dat de ECB zich ook 
maar iets gelegen laat liggen aan de oproep tot renteverlaging.  
 
De economische situatie in Frankrijk, Duitsland en Italië wordt gekenmerkt door 
een hoog werkloosheidspercentage en een als te groot ervaren tekort op de 
overheidsbegroting. 
 

2p 20 Leg uit dat een renteverlaging door de ECB een bijdrage kan leveren aan een 
verlaging van de werkloosheid in de genoemde landen. 
 

2p 21 Leg uit dat juist de regeringen van de genoemde landen voor het bestrijden van 
de werkloosheid een dringend beroep op de ECB doen.  
 
In de samenhang tussen inflatie en eurokoers is er sprake van een 
wisselwerking (zie schema). 
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2p 22 Is er volgens het krantenbericht sprake van een positief verband of van een 

negatief verband tussen de eurokoers enerzijds en de inflatie in het eurogebied 
anderzijds? Verklaar het antwoord. 
 

2p 23 Zal bij een relatief lage inflatie in het eurogebied in vergelijking met andere 
landen de eurokoers dalen of stijgen? Verklaar het antwoord. 
 
Een econoom noemde het voorstel van de Italiaanse minister van financiën 
dubbelop omdat een renteverlaging door de ECB een rechtstreekse interventie 
op de valutamarkt voor het beoogde doel overbodig zou maken. 

2p 24 Geef voor de opvatting van deze econoom een verklaring. 
 
 
 




