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Opgave 4
Uitgesproken centraal bankieren
De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert regelmatig statistische gegevens over de
monetaire ontwikkelingen in het eurogebied (EMU). Daarbij hoort ook een wekelijks
overzicht van de activa en passiva van de ECB plus de twaalf nationale centrale banken van
de lidstaten van de EMU, verder kortweg ‘Eurosysteem’ genoemd. Aan dit overzicht is
figuur 1 ontleend.
figuur 1
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De goud- en deviezenreserve die door een centrale bank beheerd wordt, kan onder andere
gebruikt worden voor interventies op de valutamarkt.
Wat zal er met het bedrag van de goud- en deviezenreserve gebeuren als de ECB met
interventies de koers van de euro in dollars wil verhogen? Verklaar het antwoord.
In een toelichting van ECB bij het overzicht in figuur 1 staan de volgende uitspraken:
uitspraak 1
Deze verandering van de goud- en deviezenreserve is vooral een gevolg van wijzigingen in
de kapitaalstromen tussen de Verenigde Staten (VS) en het eurogebied.
uitspraak 2
Door een verandering in de geldvraag van het publiek hebben de algemene banken te maken
met een lagere liquiditeit.
uitspraak 3
De algemene banken in het eurogebied hebben maatregelen genomen om deze liquiditeit te
verhogen.
Kan de verandering van de goud- en deviezenreserve in figuur 1 veroorzaakt zijn door een
stijging of juist door een daling van het rentepeil in het eurogebied ten opzichte van de VS?
Verklaar het antwoord.
Noem de post uit figuur 1 waarmee uitspraak 2 onderbouwd kan worden. Verklaar het
antwoord.
Noem de post uit figuur 1 die uitspraak 3 ondersteunt. Leg met behulp van de verandering
van de gekozen post uit dat er klaarblijkelijk sprake was van een te lage liquiditeit.
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