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Het kookpunt van de economie
In tijden van hoogconjunctuur waarschuwen centrale banken vaak voor ’oververhitting’ van de
economie. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de groei van de totale liquiditeitenmassa
(M3) daarvoor een belangrijke indicator. De feitelijke groei van M3 wordt vergeleken met een
door de ECB vastgestelde referentiewaarde.
De referentiewaarde is opgebouwd uit de norm voor prijsstabiliteit (prijsstijging minder dan 2%) en
de reële productiegroei. Indien de feitelijke groei van M3 boven deze referentiewaarde komt, kan
hierdoor de inflatie toenemen.
In figuur 2 wordt een aantal relaties op de geldmarkt in enge zin van de Eurozone in beeld
gebracht.
Alle pijlen geven oorzakelijke verbanden weer (ceteris paribus). Een + geeft een positief
verband aan en een – een negatief verband.
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Verklaar het negatieve verband tussen de totale waarde van de bankbiljetten in omloop en de
ruimte op de geldmarkt in enge zin.
Leg uit dat een feitelijke groei van M3 die de referentiewaarde overtreft kan leiden tot een
toename van de inflatie.
Om het gevaar van oplopende inflatie te bestrijden kan de ECB meerdere maatregelen nemen.
De ECB kan waardepapieren verkopen aan de geldscheppende banken met als doel het
beïnvloeden van de ruimte op de geldmarkt. Hierdoor kan de rentestand veranderen. Ook kan
de ECB ingrijpen door aanpassing van het officiële rentetarief.
Welk teken (+ of –) hoort er bij pijl a in figuur 2 te staan? Licht het antwoord toe.
Welke aanpassing van het officiële rentetarief door de ECB is nodig om dit inflatiegevaar te
bestrijden? Licht het antwoord toe.
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