
Helikoptergeld zou verschillen van
eenbelastingverlaging vanuit deover-
heid, omdathelikoptergeldniet zou
leiden tot een toenamevandeover-
heidsschuld. Bij eenbelastingverlaging
stijgt—als alle andereomstandigheden
gelijk blijven—deoverheidsschuld.Dit
zou volgensde economische theorie van
deRicardianEquivalence inhoudendat
burgers debelastingverlagingopsparen,
omdat ze verwachtendat het geldmoet
worden terugbetaald via eenbelasting-

verhoging inde toekomst.
Dit oppotten vangeld isnatuurlijkniet

debedoeling,wantde inflatieneemtpas
toe alsmensenhet gelddaadwerkelijk
gaan consumeren.Helikoptergeld zou
dit probleemomzeilen, omdatmensen
hierbij zoudenwetendat het ontvangen
geldniet hoeft teworden terugbetaald,
omdat er geenextra overheidsschuld
zouontstaan.Dit is echterniet het geval,
wanthelikoptergeld leidt uiteindelijk tot
een verplichtingbij de centrale bank (in-
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DeEuropeseCentrale
Bankkrijgt hetmaarniet
voor elkaar omhaar in-
flatiedoelstelling tebeha-
len.Omdie redenheeft
debank inFrankfurt een

blik aanonconventionelemaatregelen
opengetrokken,waaronderhet opkopen
van staatsobligaties van eurolandenmet
nieuwgeld, dat deECBdaarbij creëert
(QuantitativeEasing,QE). Totnog toe
hebbendezemaatregelenniet het ge-
wenste resultaat. Sommige economen
denkendat deECBmoet overgaanop
helikoptergeld,waarbij deECBnieuwge-
creëerd gelddirect aandeburgers geeft.

Debeloftes zijn groot,wanthelikop-
tergeld zoualtijdwerken.Het probleem
is echter dat de voorstanders eenbelang-
rijk detail over het hoofd zien,waardoor
hetwondermiddel plots verandert in iets
dat equivalent is aaneendoodnormale
belastingverlaging.

Het plankomt vaneconoomenNobel-
prijswinnaarMiltonFriedman, die voor-
steldenieuwgeld vanuit eenhelikopter
overhet landheen te strooien.Het idee
wasdatmensendit gelddanoprapenen
meer gaan consumeren.Deze consump-
tie zouop zichzelf danweerdeprijzen
opdrijven: de inflatieneemt toe.De voor-
standers vanhelikoptergeld zwaaienmet
prachtigebeloftes.

Eendaarvan is vandeBritse econoom
vanNederlandse afkomstWillemBuiter,
die onsbelooft dat helikoptergeld altijd
werkt.Dat leest u goed: succesgarantie!
Wanthelikoptergeld zou inbelangrijke
mate verschillen vaneenbelastingverla-
ging gefinancierdmet staatsobligaties.
Ikbenechter bangdat dit verschil voor-
namelijk veroorzaaktwordt door een ver-
keerde aanname.Als voordeze verkeer-
de aannamewordt gecorrigeerd, blijft er
weinig vanhetwondermiddel over.

Waaromhelikoptergeld niet helpt bij aanjagen inflatie
Wondermiddel blijkt bij nadere beschouwing te veranderen in equivalent van een doodnormale belastingverlaging

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Helikoptergeld zorgt voor
te veel reserves in bancair
systeemwaardoor ECB
controle over rente verliest

direct deoverheid) aanhet banksysteem
waarover rentemoetwordenbetaald.

WanneerdeECBbij iedereburger
€2.000opdebankrekening stort, zal de
hoeveelheid reserves inhet banksysteem
groterworden.Hiermeekomende re-
servesuit bovende vereiste hoeveelheid
reserves die bankenmoetenaanhouden
vandeECB.Normaal gesproken zorgt de
ECBdat er precies genoeg reserves zijn
inhet banksysteem, zodat zededoelren-
te kanbepalen.De extra reserves die ont-
staandoorhelikoptergeld zorgen voor te
veel reserves,waardoordekorte rentedie
bankenmoetenbetalenop reservesnaar
0%zakt.DeECB isdande controle over
dekorte rente kwijt.

Opditmoment is dat geenprobleem,
aangeziendeECBdekorte rente rond
de0%houdt,maar als deECBde rente
wil verhogen (doorhogere inflatie), heeft
ze eenprobleem.Dit kaneenvoudig op-
gelostworden: omde rente te verhogen
moet deECB rente gaanbetalenopde
overtollig gecreëerde reserves (doorheli-
koptergeld). Zokrijgt deECBde controle
over dekorte renteweer terug.

Het probleem isnuechter dat deECB
(indirect deoverheid) dus alsnog een
korte rentebetaalt over dedoorhelikop-
tergeld gecreëerde reserves.De rentedie
deECBdanbetaalt is sterk vergelijkbaar
metde rentediedeoverheid zoumoeten
betalenopkortlopende staatsobligaties.
Met anderewoorden: het helikoptergeld
hadnet zo goedgefinancierdkunnen
wordenmet staatsobligaties. Endaar-
mee zoudeRicardianEquivalenceweer
kunnengaanoptreden.Helaas, toch
geengratis lunch.

Bas vanderHout is docentma-
cro-economiebij FontysHogeschool
FinancieelManagement. Dit artikel is
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