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Regionale Dimensies van Monetair Beleid in Indonesië

Abstract

Monetair beleid is structureel ontworpen voor beleidsdoelstellingen op het niveau een land of
een monetaire unie. De deelnemende economieën kunnen echter sterk van elkaar verschillen,
waardoor monetair beleid kan leiden tot asymmetrische schokken tussen regio’s en tot
herverdelende effecten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de economie als geheel gebaat is bij een
restrictiever monetair beleid, terwijl de perifere regio’s juist last hebben van een hogere
rentestand en een lagere geldhoeveelheid. Deze dissertatie onderzoekt het belang van geografie
in regionale financiële markten en de invloed van monetair beleid op regionale groei, door
middel van een literatuurstudie en empirisch econometrisch onderzoek. Uit een analyse van
bestaande literatuur blijkt dat de verschillen in de manier waarop regio’s reageren op monetair
beleid vooral worden veroorzaakt door de sectorale samenstelling en de financiële structuur van
de regio’s. In een empirisch onderzoek naar de regionale gevolgen van monetair beleid in
Indonesië wordt hier ook overtuigend bewijs voor gevonden. Een andere conclusie uit deze
dissertatie is dat er in Indonesië substantiële verschillen bestaan tussen regionale rentestanden.
Deze verschillen kunnen voor een deel verklaard worden door risico factoren, operationele
kosten, schaalvoordelen en marktconcentratie, maar worden deels ook veroorzaakt door
regiospecifieke eigenschappen. Hieruit blijkt dat de Indonesische kredietmarkt geografisch
gesegmenteerd is.

