ban05 MONETAIR BELEID: GELDHOEVEELHEIDBELEID EN GELDMARKTBELEID
> GELDHOEVEELHEIDBELEID <
Door beïnvloeding van de kredietverlening kan de centrale bank invloed uitoefenen op de particuliere
bestedingen. Bij overbesteding kan de centrale bank de geldgroei afremmen (krapgeldpolitiek) en bij
onderbesteding kan de centrale bank de geldgroei stimuleren (ruimgeldpolitiek).
Rentebeleid en open-marktpolitiek zijn belangrijke instrumenten voor het geldhoeveelheidbeleid.
RENTEBELEID

Als de centrale bank besluit tot een renteverhoging, wordt het lenen voor consumenten en producenten
duurder. De kredietverlening zal afnemen en de bestedingen zullen dalen, waardoor bestedingsinflatie wordt
tegengegaan.
Als de centrale bank besluit tot een renteverlaging, wordt het lenen voor consumenten en producenten
goedkoper. De kredietverlening zal toenemen en de bestedingen zullen stijgen, waardoor de economische
groei wordt bevorderd.
OPEN-MARKTPOLITIEK

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. De
bestedingen zullen dalen, waardoor bestedingsinflatie wordt tegengegaan.
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. De bestedingen zullen
stijgen, waardoor de economische groei wordt bevorderd.
> GELDMARKTBELEID <
Door beïnvloeding van de rente op de geldmarkt kan de centrale bank invloed uitoefenen op de wisselkoers,
bijvoorbeeld om inflatie of deflatie te beperken.
Door een renteverhoging zal de wisselkoers stijgen, waardoor inflatie wordt tegengegaan:
rente
€-koers
exportprijzen in vreemde valuta
export
(bestedings)inflatie
rente
€-koers
importprijzen in eigen valuta
(kosten)inflatie
Door een renteverlaging zal de wisselkoers dalen, waardoor deflatie wordt tegengegaan:
rente
€-koers
exportprijzen in vreemde valuta
export
(bestedings)deflatie
rente
€-koers
importprijzen in eigen valuta
(kosten)deflatie
Rentebeleid en open-marktpolitiek zijn ook voor het geldmarktbeleid belangrijke instrumenten.
RENTEBELEID

Als de centrale bank besluit tot een renteverhoging, zal er buitenlands beleggingskapitaal toestromen. Door de
grotere vraag naar de eigen valuta zal de koers stijgen.
Als de centrale bank besluit tot een renteverlaging, zal er binnenlands beleggingskapitaal afstromen. Door het
grotere aanbod van de eigen valuta zal de koers dalen.
OPEN-MARKTPOLITIEK

Als de centrale bank vreemde valuta's of staatsobligaties aan de banken verkoopt, krijgen de banken minder
kasmiddelen. De ruimte die de banken hebben om krediet te verlenen, wordt kleiner. 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. De ruimte die de banken hebben om krediet te verlenen, wordt groter. De rente zal dan dalen en
er zal binnenlands beleggingskapitaal afstromen. Door het grotere aanbod van de eigen valuta zal de koers
dalen.
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