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Opgave 2 Monetair beleid goed geregeld 

7 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Als de inflatiedoelstelling Id = 2, wordt de beleidsregel: 
Rb = Ia + 2 + 0,5(Ia − 2) → Rb = 1,5 Ia + 1 
De reële rente is nul als Rb = Ia 1 
1,5 Ia + 1 = Ia  → 0,5 Ia = −1 
Ia = −2 (De reële rente is nul bij een actuele deflatie van 2%) 1 

8 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Als de nominale rente negatief zou worden, zal het publiek (op grote 
schaal) kunnen kiezen voor het aanhouden van contant geld in plaats van 
tegoeden bij banken. Banken zullen hierdoor veel minder liquiditeiten 
hebben ter dekking van door hen te verlenen kredieten. 

9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
De beleidsrente zal lager vastgesteld worden. Daardoor wordt lenen 
goedkoper / sparen minder aantrekkelijk en nemen de bestedingen / 
consumptieve bestedingen / investeringen toe waardoor de prijzen weer 
zullen stijgen. 

10 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
− Een werkloosheid hoger dan de NAIRU zal een neerwaarts effect 

hebben op de lonen (en zal leiden tot een lagere inflatieverwachting). 
Hierdoor zal de inflatie op een bepaald niveau gehouden kunnen 
worden bij een lagere rentestand. 

− Bij een werkloosheid lager dan de NAIRU zal een opwaartse druk 
ontstaan op de lonen (en dit zal leiden tot een hogere 
inflatieverwachting). Hierdoor zal een hogere rente nodig zijn om de 
inflatie op een bepaald niveau te houden. 

11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
0 = 1 + 2 + 0,5(1−2) − 0,3(Ua − 4) →  0 = 2,5 − 0,3Ua +1,2 
0,3Ua = 3,7 → Ua = 12,3 (bij een werkloosheid van 12,3%) 
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12 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Als de CB langere tijd de beleidsregel hanteert wordt het naleven van

de inflatiedoelstelling geloofwaardig / zal het publiek geloven dat de
CB een afwijking van de inflatiedoelstelling altijd effectief zal bestrijden 1 

• Werknemers en bedrijven zullen er van uit gaan dat de inflatie steeds
in de buurt van het door de CB nagestreefde percentage zal blijven. Bij
loononderhandelingen zullen zij zich naar dat inflatiepercentage richten
(waardoor het prijspeil ook stabiel blijft) 2 
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