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Monetair beleid gaat over de nationale munt, valuta en bankieren. Monetair beleid 
wordt bepaald door de centrale bank. Fiscaal beleid gaat over overheidsuitgaven en 
belastingheffing. Samen zijn fiscaal en monetair beleid de twee peilers van de macro-
economie. 

Geld 

In economische termen is geld de voorraad bezittingen die direct voor handen is om 
transacties te doen. Geld heeft drie functies: 

1. Waardeopslag: geld is een manier om koopkracht van vandaag naar morgen 
te tillen. Stijgende prijzen hebben echter wel invloed op de waarde die geld in 
staat is om op te slaan. 

2. Rekeneenheid: geld is de maat waarin prijzen en schulden worden uitgedrukt. 
Geld is de maatstaf van economische transacties. 

3. Ruilmiddel: geld is het middel waarmee we spullen en diensten kunnen kopen. 
Geld is het meest liquide middel in omloop om aankopen te doen.  

Een economie zonder geld wordt ook wel een ruileconomie genoemd. In een 
dergelijke ruileconomie kunnen alleen transacties plaats vinden als er een wederzijds 
belang is bij en wens is tot de ruil. Daarom zijn in een ruileconomie alleen 
eenvoudige transacties mogelijk. Geld maakt het mogelijk om indirecte ruil 
transacties te doen. 

Er zijn twee soorten geld te onderscheiden: 

1. Fiat geld heeft geen intrinsieke waarde en in van waarde omdat de overheid 
dat zo heeft besloten en garandeert. 

2. Goederengeld heeft wel intrinsieke waarde, waarvan het beste voorbeeld 
goud is. Als mensen ruilen door middel van goud, of door middel van bewijzen 
van goudbezit, is de goud standaard in gebruik. Eend negentiende eeuw was 
de goud standaard de basis waarop de monetaire economie was gestoeld. 

Het is de moeite waard om uit te leggen hoe een economie van het gebruik van 
goederengeld naar het gebruik van fiat geld verschuift. De eerste stap van pure 
ruileconomie naar een geldeconomie is de uitgave van gouden munten door de 
overheid om transactiekosten te verlagen. Om het gebruik te vergemakkelijken geeft 
de overheid op den duur ‘goudcertificaten’ uit die ingewisseld kunnen worden voor 
een bepaalde hoeveelheid geld. Mensen gebruiken deze ‘certificaten’ om transacties 
te doen en op den duur vraagt niemand meer naar de gouden munten. De koppeling 
met goud wordt dan irrelevant. Uiteindelijk is het gebruik van geld een sociale 
conventie: iedereen schat fiat geld of waarde omdat zij ervan uitgaan dat ieder ander 
dat ook zal doen. 



Geldhoeveelheid 

Het totaal aan geld dat beschikbaar is in de economie is de geldhoeveelheid. In een 
fiateconomie beheert de overheid de geldhoeveelheid door middel van monetair 
beleid. Monetair beleid wordt uitgevoerd door een onafhankelijke overheidsinstantie, 
de centrale bank, de Fed(eral Reserve) in de Verenigde Staten.  

De centrale bank controleert de geldhoeveelheid door middel van zogenaamde 
open-market operations (OMOs) of open-markt transacties, waarbij zij 
overheidsobligaties opkoopt of verkoopt. Hiervoor gebruikt de centrale bank een deel 
van de valuta die zij in de kas heeft liggen. Dus als de centrale bank de 
geldhoeveelheid in de economie omlaag wil brengen, dan verkoopt zij een deel van 
de overheidsobligaties die zij in haar eigen portfolio heeft zitten. Deze transactie 
zorgt ervoor dat er geld uit de handen van de samenleving in de handen van de 
centrale bank, de overheid, komt.  

De geldhoeveelheid wordt simpelweg gemeten in de bezittingen die worden gebruikt 
voor transacties. Er zijn echter verschillende soorten bezittingen te noemen die 
onderdeel uitmaken van de geldhoeveelheid. Er zijn drie maatstaven, C, M1, M2: 

1. Currency (C) of liquide middelen is de hoeveelheid munten en bankbiljetten 
die in omloop zijn. 

2. M1 is de liquide middelen in omloop plus alle direct opvraagbare deposito’s. 
3. M2 is M1 plus spaargelden en andere gelden die eenvoudig om te zetten zijn 

in direct opvraagbare deposito’s. 

Banken 

De geldhoeveelheid wordt niet alleen door de centrale bank beïnvloed maar ook door 
het gedrag van huishoudens en banken. Om een model op te zetten van het 
monetaire systeem beginnen we met de volgende vergelijking: 

Geldhoeveelheid = liquide middelen + opvraagbare deposito’s 

 

In een wereld zonder banken is al het geld beschikbaar in liquide vorm. Een bank die 
alleen deposito’s accepteert, maar geen leningen uitgeeft, is een veilige plek om je 
geld te stallen. De middelen die de bank wel in de kas bewaart, maar niet uitleent, 
heten de reserves van een bank. In een zogenaamd systeem van 100-percent-
reserve banking maakt een bank geen winst omdat zij geen leningen uitgeeft om 
rente over te vragen. Als banken alle deposito’s als reserves houden, dan heeft het 
bancaire systeem geen invloed op de geldhoeveelheid in de economie. 

Dat verandert zodra banken een percentage van de deposito’s die zij beheren als 
lening uit gaan geven. Omdat zij over leningen rente kunnen vragen, worden zij 
geprikkeld om een deel van de reserves weer uit te lenen. Dit systeem heet 



fractional-reserve banking. Een eenvoudig voorbeeld van een bankbalans is dan als 
volgt: 

Activa Passiva 
Reserves €200 Deposito’s  €1000 
Leningen €800   
 

Het geld dat in de vorm van een lening weer in omloop wordt gebracht, komt weer op 
een deposito te staan bij een tweede bank. Als deze tweede bank weer een deel van 
de deposito’s als lening uitgeeft, en een derde bank ook hetzelfde doet (enzovoort) 
dan heeft de bankensector invloed op de geldhoeveelheid. Dus in een systeem van 
fractional-reserve banking creëren de banken geld. Het proces van het overhevelen 
van middelen van spaarders naar investeerders wordt financiële bemiddeling 
genoemd, en is een cruciaal onderdeel van een economie. Alleen banken hebben 
ook de bevoegdheid om op deze manier geldcreatie tot stand te brengen. Daarom 
zijn banken de enige financiële instanties die de geldhoeveelheid beïnvloeden. 

De reserve-deposit ratio (rr) is het deel van de deposito’s die nog in reserve worden 
gehouden. Deze geldcreatie door banken kan eeuwig doorgaan, maar creëert niet 
een oneindige hoeveelheid geld. Het volgende voorbeeld laat dat zien: 

Eerste deposito €1000 
Lening van 
Bank A 

  

Lening van 
Bank B 

  

Lening van 
Bank C 

  

Totale 
geldhoeveelhei
d 

 
 

 

Let wel, een bankensysteem creëert geld in de vorm van liquiditeiten, maar geen 
welvaart. 

Dit model is een extreem versimpelde weergave van de werkelijkheid. In een meer 
realistisch model beschikt een bank naast deposito’s ook over eigen vermogen, 
equity, en schuld. Deze middelen worden dan verdeeld over reserves, leningen en 
financiële investeringen. Het business model van een bank zit in het fenomeen 
leverage, het gebruiken van geleend geld om eigen middelen aan te vullen voor 
investeringen. De leverage-ratio is de ratio van de totale bezittingen van een bank, 
de activa, op het kapitaal van een bank, owner’s equity. Een voorbeeld van een 
dergelijk model ziet er als volgt uit: 

 



Activa Passiva 
Reserves €200 Deposito’s  €750 
Leningen €500 Schuld €200 
Effecten €300 Kapitaal (equity) €50 
In dit voorbeeld is de leverageratio 20, wat wil zeggen dat voor elke euro kapitaal van 
bankeigenaren de bank 20 euro aan bezittingen, en dus 19 euro aan andere passiva 
dan equity. In slechte economische tijden kan een bank zo snel geld verliezen. 
Daarom eist regulering een bepaald kapitaalniveau als minimum. 

Een basis model 

Een model van de geldhoeveelheid kent drie exogene variabelen: 

• De monetaire basis (B) is currency (C) plus reserves van banken (R) en 
wordt direct gecontroleerd door de centrale bank. 

• De reserve-deposit ratio (rr) is het deel van de deposito’s dat als reserves 
wordt gehouden door banken. 

• De currency-deposit ratio (cr) is de hoeveelheid currency (C) die mensen 
houden ten opzichte van hun deposito’s (D). 

De volgende twee vergelijkingen zijn de basis van het model: 

 

 

Om tot een vergelijking te komen waarin de geldhoeveelheid wordt bepaald door de 
drie exogene variabelen hierboven genoemd, nemen we de volgende stappen: 

 

 

 

De Geld Multiplier (m) is de maat van proportionaliteit tussen de geldhoeveelheid en 
de monetaire basis. Als de monetaire basis met een bepaald percentage stijgt, dan 
stijgt de geldhoeveelheid met hetzelfde percentage. 

Een afname in de reserve-deposit ratio doet de geld multiplier groter worden, en leidt 
dus ook tot een toename in de geldhoeveelheid. Een kleinere currency-deposit ratio 
doet de geld multiplier toenemen en leidt dus ook tot een toename in de 
geldhoeveelheid. 



Instrumenten van monetair beleid 

De centrale bank kan op twee manieren monetair beleid uitvoeren: door de 
monetaire basis te beïnvloeden of door de reserve-deposit ratio te beïnvloeden. 

Voor het beïnvloeden van de monetaire basis heeft de centrale bank een aantal 
instrumenten tot haar beschikking: 

• Open-markt transacties (OMO’s hierboven) is het verkopen of opkopen van 
staatsobligaties en is het meest gebruikte instrument. 

• De centrale kan ook reserves lenen aan banken en is daarmee een lender of 
last resort. Meestal doen banken dit via de zogenaamde discount window, 
waarbij de discount rate het rentepercentage is dat de banken over de 
geleende reserves moeten betalen. Een lagere discount rate maakt het lenen 
van reserves aantrekkelijker en verhoogt daarmee de monetaire basis. 

• Een nieuwe manier van het lenen van reserves is tegenwoordig de term 
auction facility. Hierbij wordt een door de centrale bank vooraf vastgestelde 
hoeveelheid reserves geveild onder banken. 

Voor het beïnvloeden van de reserve-deposit ratio, en dus de geld multiplier, heeft de 
centrale bank de volgende instrumenten tot haar beschikking: 

• Reserveverplichtingen zijn de minimumeisen die de centrale bank oplegt aan 
banken voor het houden van reserves ten opzichte van deposito’s. Deze tool 
wordt echter steeds minder gebruikt. Bovendien houden banken tegenwoordig 
meer excess reserves, reserves boven het verplichte minimum. 

• Sinds 2008 betaalt de Amerikaanse centrale bank rente over reserves die 
banken op een deposito bij de centrale bank stallen. Hoe hoger die rente is, 
hoe meer reserves banken op die deposito’s zullen zetten. Deze tool is echter 
zeer recent en de impact is nog moeilijk te meten. 

Ondanks instrumenten zoals hierboven beschreven, is een centrale bank niet in staat 
om de geldhoeveelheid helemaal te controleren. Op bepaalde vlakken zijn banken 
vrij om beleid te bepalen die van invloed kan zijn op de geldhoeveelheid. Zo kunnen 
banken bijvoorbeeld om allerlei redenen besluiten om meer reserves aan te houden 
dan wettelijk verplicht, waardoor de geldhoeveelheid slinkt, zonder dat de centrale 
bank dit heeft gestuurd. 

Dit hoofdstuk heeft een eerste inzicht gegeven in de werking van geld en de rol van 
de centrale bank. De volgende stap is om te begrijpen hoe de geldhoeveelheid van 
invloed kan zijn op de economie.  


