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Centrale bank

• Overheidsorganisatie (en toch niet)
• Verantwoordelijk voor uitgeven van geld
• Handelt via intermediairs (banken)
• Vroeger héél bureaucratisch, 

tegenwoordig wat creatiever



Ontstaan van de eurozone

(2008)

1995 1999

Verdrag van 
Maastricht:

Er komt een
gezamenlijke munt
in Europa !!

Deelname 11 landen 
definitief

Oprichting ECB, Wim 
Duisenberg eerste 
president

Vaste wisselkoersen op 
financiële markten

1992

Politiek doel: richting één Europa
Economische doelen:
• Lagere transactiekosten
• Stabielere prijzen
• Wat doen aan de Duitse macht

1998



Fysieke introductie euro

• Wereldmunt
• Zo stabiel als de D-mark,

maar dan voor heel Europa

2002

1995 19991992 1998



Centrale bank 
als hoeder munt

Doel in verdrag: stabiele prijzen
Vertaling: inflatie dichtbij, maar 
beneden 2% per jaar
Is heel redelijk gelukt



Voor en na
de financiële crisis

Gewoon == 
Inflatie stijgt -> CB verhoogt 
rente -> remt economie -> 
inflatie daalt

Gewoon monetair beleid Buitengewoon monetair beleid



Voor en na
de financiële crisis

Buitengewoon (bij rente = 0) == 
Inflatie stijgt -> CB verkrapt 
geldhoeveelheid (minder QE) -> 
remt economie -> inflatie daalt

Gewoon monetair beleid Buitengewoon monetair beleid



• Macht in Europa hebben lidstaten en de ECB
• Meer dan wie ook is ECB afhankelijk van 

voortbestaan muntunie en succes Europa
• Dus bereid stap extra te zetten
• Vaak tegen wil en dank en beter weten in

Allerlei extra taken

2010

ECB belooft Zuid-
Europa te redden

Bankentoezicht naar 
ECB

2012 2014

ECB ziet mede toe op 
probleemlanden



En “we” willen meer

Vergroening van 
monetair beleid

Burgers direct bankieren bij de 
centrale bank?



Governance issues

• Ongekozen technocraten die moeten kiezen
• Conflicterende doelen
• Nationale belangen

Kan de ECB zelf niet oplossen
-> input o.a. dit project helpt wat



& diverse economische
problemen

• Beperkte doorwerking monetair beleid
• Beperkte investeringsvraag 

reële economie
• Interactie met nationale begroting

• Activaprijsinflatie
• Aandelenmarkten door het dak
• Huizenbubbel
• Bitcoinbubbel
• Grondstofspeculatie

ECB kan dit zelf maar deels oplossen


