
ban05 MONETAIR BELEID

Monetair beleid heeft tot doel de koopkracht en/of de wisselkoers van de eigen valuta te handhaven.
Bij de koopkracht gaat het om het beperken van inflatie/overbesteding en deflatie/onderbesteding.
Bij de wisselkoers gaat het om het beperken van tekorten en overschotten op de betalingsbalans.
De centrale bank kan, indien nodig, op de geldmarkt interveniëren (= tussenbeide komen) door de rente te
verhogen/verlagen of door de geldhoeveelheid te verkleinen/vergroten.

RENTEBELEID

rentebeleid en particuliere bestedingen

- Als de centrale bank besluit tot een renteverhoging, wordt het lenen voor consumenten en producenten
duurder. De kredietverlening en daarmee de geldhoeveelheid zal afnemen en de bestedingen zullen dalen.

- Als de centrale bank besluit tot een renteverlaging, wordt het lenen voor consumenten en producenten
goedkoper. De kredietverlening en daarmee de geldhoeveelheid zal toenemen en de bestedingen zullen
stijgen.

rentebeleid en wisselkoers

- Als de centrale bank besluit tot een renteverhoging zal er buitenlands beleggingskapitaal toestromen.
De vraag naar de eigen valute zal toenemen waardoor de koers zal stijgen.

- Als de centrale bank besluit tot een renteverlaging zal er binnenlands beleggingskapitaal afstromen.
Het aanbod van de eigen valuta zal toenemen waardoor de koers zal dalen.

GELDHOEVEELHEIDBELEID

geldhoeveelheidbeleid en particuliere bestedingen

- Door vreemde valuta’s of staatsobligaties aan de banken te verkopen, verkleint de centrale bank de
kasmiddelen van de banken. De ruimte die de banken hebben om krediet te verlenen wordt kleiner en het
lenen van geld wordt duurder. Door de hogere rente zal de geldhoeveelheid afnemen en de bestedingen
zullen dalen.

- Door vreemde valuta’s of staatsobligaties van de banken te kopen, vergroot de centrale bank de kasmiddelen
van de banken. De ruimte die de banken hebben om krediet te verlenen wordt groter en het lenen van geld
wordt goedkoper. Door de lagere rente zal de geldhoeveelheid toenemen en de bestedingen zullen stijgen.

geldhoeveelheidbeleid en wisselkoers

- Als de centrale bank vreemde valuta's of staatsobligaties aan de banken verkoopt, krijgen de banken minder
kasmiddelen zodat het aanbod op de geldmarkt zal afnemen. De rente zal dan stijgen en er zal buitenlands
beleggingskapitaal toestromen. Door de grotere vraag naar de eigen valuta zal de koers stijgen.

- Als de centrale bank vreemde valuta's of staatsobligaties van de banken koopt, krijgen de banken meer
kasmiddelen zodat de vraag op de geldmarkt zal afnemen. De rente zal dan dalen en er zal binnenlands
beleggingskapitaal afstromen. Door het grotere aanbod van de eigen valuta zal de koers dalen.

HET NEGATIEVE VERBAND TUSSEN RENTE EN GELDHOEVEELHEID

In de grafiek zijn de reële geldvraag G en het reële
geldaanbod M weergegeven.
- Bij iedere aangeboden geldhoeveelheid M is er een

rentestand r* waarbij de geldmarkt in evenwicht is.
- Bij iedere rentestand r is er een aangeboden geldhoe-

veelheid M* waarbij de geldmarkt in evenwicht is.
De grafiek laat zien dat rente en geldhoeveelheid negatief
met elkaar samenhangen:
- rente↓  →  kredietverlening↑  →  geldhoeveelheid↑
- rente↑  →  kredietverlening↓  →  geldhoeveelheid↓

De centrale bank kan het tempo van de kredietverlening sturen via beïnvloeding van de rente (r) of via
beïnvloeding van de aangeboden geldhoeveelheid (M).
Om een bepaalde rente als evenwichtsuitkomst op de geldmarkt te realiseren, moet de centrale bank de
geldhoeveelheid M aanpassen totdat r* wordt bereikt.
Om een bepaalde geldhoeveelheid als evenwichtsuitkomst op de geldmarkt te realiseren, moet de centrale
bank de rente aanpassen totdat M* wordt bereikt.
Het is dus niet zo dat de centrale bank zowel rentebeleid als geldhoeveelheidbeleid kan voeren.
- Door te kiezen voor een bepaalde rente, wordt de omvang van de geldhoeveelheid vastgesteld.
- Door te kiezen voor een bepaalde geldhoeveelheid, wordt de hoogte van de rente vastgesteld.


