
Geld (3) 

 

1. Met hoeveel procent daalt het geld in waarde als het cpi stijgt van 125 naar 150? 

 

Volgens sommige economen wordt bestedingsinflatie veroorzaakt door overmatige 

liquiditeitscreatie. Met de verkeersvergelijking van Fisher (MV = PT) kan worden 

beredeneerd dat dit niet het geval hoeft te zijn. 

 

Een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid kan leiden tot een daling van de 

rente. Deze daling van de rente kan leiden tot een daling van de omloopsnelheid. 

 

2. Hoe kan een daling van de rente leiden tot een daling van de omloopsnelheid? 

 

Een toename van de geldhoeveelheid die niet gepaard gaat met een daling van de 

omloopsnelheid hoeft niet altijd te leiden tot prijsstijging. 

 

3. In welke conjuncturele situatie zal een toename van de maatschappelijke 

geldhoeveelheid niet leiden tot prijsstijging? 

 

Amerika heeft een aanhoudend tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. 

 

4. Leg uit waarom de bestedingsinflatie in Amerika in dit geval niet door het 

buitenland veroorzaakt kan zijn. 

 

5. Wat heeft het aanhoudend tekort op de lopende rekening voor effect op de 

dollarkoers? 

 

6. Leg uit dat dit effect op de dollarkoers kan leiden tot inflatie in Amerika. 

 

7. Hoe noemen we deze vorm van inflatie? 

 

Amerika zou kunnen besluiten tot interventie op de valutamarkt om dit effect op de 

dollarkoers te voorkomen. 

 

8. Wat voor effect heeft deze interventie op de maatschappelijke geldhoeveelheid 

van Amerika? 

 

Amerika heeft niet alleen een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans maar 

ook een tekort op de begroting. 

Diverse maatregelen zijn voorgesteld om deze tekorten te verminderen. Twee van die 

maatregelen zijn belastingverhoging en krapgeldpolitiek. 

 

9. Wat wordt verstaan onder een krapgeldpolitiek? 

 

10. Door welke maatregel, belastingverlaging of krapgeldpolitiek, kunnen beide 

tekorten tegelijkertijd bestreden worden? 



Antwoorden: 

1. 1/1,2 = 0,83     De waarde van het geld is dus met 17% gedaald. 

2. Gespaard geld wordt niet belegd. Beleggers wachten op een hogere rente. 

3. In geval van laagconjunctuur, onderbesteding. De productiecapaciteit is nog niet 

bereikt. Grotere bestedingen door toename van de geldhoeveelheid hebben nog een effect 

op de prijzen. 

4. Er wordt meer in het buitenland gekocht door Amerikanen dan dat het buitenland 

koopt in Amerika. 

5. De dollarkoers zal dalen 

6. Importen worden duurder. Grondstoffen duurder. 

7. Kosteninflatie of geïmporteerde inflatie. 

8. Maatschappelijke geldhoeveelheid wordt kleiner want dollars worden opgekocht door 

de centrale bank. 

9. Verkleiner van de maatschappelijke geldhoeveelheid, of minder sterk laten stijgen van 

de maatschappelijke geldhoeveelheid. 

10. Krapgeldpolitiek niet. Immers dit leidt tot een hogere rente en dat heeft nadelige 

gevolgen voor de overheidsbegroting. Belastingverhoging wel. Begrotingstekort wordt 

kleiner en de mensen gaan minder besteden dus ook minder importeren. 

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 

naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 

aan me. 

 

 


