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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Bancaire instellingen

M Verschillende bancaire instellingen:
    F centrale banken: banken voor andere banken, brengen
        bankbiljetten in omloop (de Nederlandse Bank);

    F algemene banken / handelsbanken: verlenen kort en
        middellang krediet, verzorgen giraal geldverkeer,
        bemiddelen bij langlopend kapitaalverkeer, treden op
        als spaarbanken (ING, ABN-AMRO, e.d.);

    F coöperatieve banken: idem handelsbanken, met meer
        nadruk op agrarische achtergond (RABO);

    F girodiensten: verzorgen giraal geldverkeer, lenen uit op
        langere termijn (v/h PostBank);

 >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Bancaire instellingen

M Verschillende bancaire instellingen (vervolg):
    F spaarbanken: trekken spaargelden aan, lenen uit op
        langere termijn (Spaarkassen, volksbanken, e.d.);

    F hypotheekbanken: lenen geld uit tegen hypotheken
        (O.G., schepen), trekken geld aan middels pandbrieven.

        Bekende hypotheekbanken zijn / waren o.a.: 
        G Westland-Utrecht Hypotheekbank, opgegaan in ING;
        G Friesch-Groningsche Hypotheekbank, eerst onderdeel
            van de Aegon, later opgegaan in de RABO; 
        G Tilburgsche Hypotheekbank, failliet in 1983;
        G en Friesch-Hollandsche Hypotheekbank, in 1983
            overgenomen door AMEV (Fortis) en later, tijdens de
            kredietcrisis opgegaan in ABN-AMRO.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Bancaire instellingen

M De kernactiviteit van banken:
    F Waarmee banken zich ook bezighouden, de hoofdacti-
        viteit ligt in het aantrekken van middelen en het
        verlenen van krediet.
        Als een bank krediet wil verlenen (= zgn. actief bank-
        bedrijf), dan moet zij daarvoor middelen aantrekken bij
        anderen (= zgn. passief bankbedrijf), ofwel zorgen voor
        funding.
 >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Bancaire instellingen

M De kernactiviteit van banken (vervolg):
    F Voorheen hielden banken zich aan de zgn. gulden regel
        van het bankbedrijf, die inhoudt dat de looptijden van
        aangetrokken middelen, overeen dienen te komen met
        de looptijden van de uitzettingen.

    F Banken financieren hun langlopende kredietverlening
        tegenwoordig echter vaak met kortlopende aangetrok-
        ken middelen (!?), dit met het oog op rentemarge.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Functies van geld

M Wat is geld?:
    Onder geld verstaan we ieder ruilmiddel dat in ruime kring
    wordt geaccepteerd, en heeft de volgende functies:
    F ruilmiddel / betaalmiddel (hoofdfunctie): als overdracht
        van geld tegen goederen of verleende diensten. 
        Ruilmiddel kan ook natura betreffen;

    F rekeneenheid / waardebepaler (hoofdfunctie): door
        goederen en diensten te voorzien van geldprijzen is het
        mogelijk hun waarden onderling te vergelijken;

    F oppotmiddel (afgeleide functie): de mogelijkheid om
        bezit aan te houden in liquide vorm: geld (in plaats van
        vee, grond, goederen, e.d. zoals vroeger niet anders
        kon). 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Functies van geld

M Wat is geld?:
    Volgens Keynes zijn er 4 motieven om geld als liquiditeit
    aan te houden (zgn. liquiditeitenvoorkeurtheorie):
    F transactiemotief: (voldoende) geld in kas aanhouden
        omdat ontvangsten en uitgaven niet altijd samenvallen
        (’actieve kas’);

    F voorzorgsmotief: geld achter de hand houden voor on-
        voorzienbare uitgaven (bv. voor materialenvervanging);

    F speculatiemotief: geld in kas houden om te kunnen
        profiteren van toekomstige prijsdalingen;

    F risico-afkeermotief: geld achter de hand houden i.v.m.
        mogelijke koersverliezen op waardepapieren (zoals
        aandelen en obligaties).
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Functies van geld

M De Keynesiaanse liquiditeitenvoorkeurtheorie:
    De actieve kas is geld dat aangehouden wordt vanwege
    het transactiemotief. Er is een positief verband tussen de
    hoogte van het nationaal inkomen en de omvang van de
    actieve kas: hoe meer inkomen, hoe groter de actieve kas.

    De inactieve kas is het geld dat aangehouden wordt
    vanwege de overige motieven.
    Er is een negatief verband tussen de hoogte van de
    rentestand en de omvang van de inactieve kas: hoe hoger
    de rentestand, hoe kleiner de inactieve kas (wat achter-
    gehouden dient te worden, staat uit tegen hogere rente).

    Overheveling vanuit inactieve naar actieve kas = ontpotting.
    Overheveling vanuit actieve naar inactieve kas = oppotting.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Soorten geld

M Onderscheid naar vorm:
    F chartaal geld: stoffelijk geld, bestaande uit bank-
        biljetten, muntbiljetten en munten, worden op
        machtiging (= charta) van de overheid uitgegeven door
        de DNB (op aanwijzing van de ECB);

 >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Soorten geld

M Onderscheid naar vorm (vervolg):
    F giraal geld: onstoffelijk geld, in de vorm van direct
        opeisbare vorderingen op geldscheppende instellingen,
        in handen van het publiek waarover per cheque, over-
        schrijving, of kasopname (pinnen) kan worden beschikt.

        Het betreft hier boekgeld, daar het hier alleen gaat om
        saldi (rekening-couranttegoeden) bij banken die
        opeisbaar zijn in chartaal geld.

        Geldscheppende instellingen betreffen banken waarvan
        de kortlopende schulden (girale tegoeden) door het
        publiek worden gebruikt als geld.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Soorten geld

M Onderscheid naar uitgevende instantie:
  [F intrinsiek volwaardige munten: edelmetalen munten,
        waarvan de waarde in het betalingsverkeer gelijk was
        aan de waarde van het edelmetaal van de munt. Deze
        muntvorm is intussen uit de circulatie verdwenen.]

    F staatsgeld: onvolwaardige munten en muntbiljetten,
        waarvan de intrinsieke materiaalwaarde kleiner is dan
        de nominale waarde (wat erop staat), waarvoor zij in
        het betalingsverkeer dienst doen;

    F bankgeld: bankbiljetten die door de centrale bank
        worden uitgegeven, en giraal geld, de rekening-
        courantsaldi die worden aangehouden bij banken en
        girodiensten.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Binnenlandse liquiditeitenmassa:
    F Primaire liquiditeiten: al het chartale en het girale geld
        in handen van ingezetenen, exclusief de kasreserves
        van de banken en de centrale overheid. 
        De direct opeisbare passiva van de primaire banken
        worden dus wel als primaire liquiditeiten aangemerkt.

    F Secundaire liquiditeiten: betreffen de vorderingen van
        ingezetenen (dus niet de banken en de centrale over-
        heid) op monetair financiële instellingen (krediet-
        verstrekkende instellingen), die op korte termijn,
        zonder veel kosten en zonder belangrijk koersverlies
        kunnen worden omgezet in geld (denk hierbij aan
        kortlopende deposito’s).
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Binnenlandse (cq. internationale) liquiditeitenmassa:
    F Binnenlandse liquiditeitenmassa: betreft de som van:
        G de maatschappelijke geldhoeveelheid (primaire
            liquiditeiten) bestaande uit chartaal en giraal geld in
            omloop, en
        G de hoeveelheid secundaire liquiditeiten in handen van
            het publiek, zoals termijndeposito’s bij banken.

    F Internationale liquiditeitenmassa: betreft het totaal van
        activa (= bezit of tegoed) dat voor internationale
        betalingen kan dienen, en gevormd wordt door
        monetaire goud, deviezen (= buitenlands geld) en
        vorderingen op korte termijn.

  >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Binnenlandse liquiditeitenmassa:   
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Verkeersvergelijking van Irving Fisher (econoom USA, 1867 -
     1947)

    Klassieke economen, zoals Fisher, veronderstellen een
    verband tussen de omvang van de geldhoeveelheid (M1)
    en de vraag die het publiek uitoefent naar (kas)geld voor
    het doen van transacties:
 
    O de geldhoeveelheid is afhankelijk van het aantal
        transacties en de gemiddelde prijs;
    O de omloopsnelheid van het geld is afhankelijk van het
        aantal malen dat geld van eigenaar wisselt. De omloop-
        snelheid van het geld wordt bepaald door de betalings-
        gewoonten van de mensen;
    O Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan het aantal
        transacties, stijgen dus de prijzen en ontstaat inflatie.

>>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Verkeersvergelijking van Irving Fisher: 
    F Fisher’s gelijkheid: M x V = P x T waarbij:
        M = geldhoeveelheid,
        V = omloopsnelheid van het geld,
        P = gemiddeld prijspeil, en
        T = hoeveelheid goederen- / dienstentransacties.

    F De verkeersvergelijking biedt monetair inzicht bij het
        verklaren van geld- en goederenstromen in een
        economie.

>>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Binnenlandse liquiditeitenmassa

M Verkeersvergelijking van Irving Fisher:

    Ervan uitgaande dat het hier gaat om een gelijkheid 
    (M x V = P x T) ontstaan 4 mogelijkheden:

    1/ M neemt toe, V blijft gelijk: gevolg T neemt toe, tot dit
         niet langer mogelijk is, waarna het prijspeil stijgt.
    2/ V neemt toe (door ontpotting) of neemt af (door oppot-
         ting), M blijft gelijk: gevolg T neemt toe, zoals onder
         1/, dan wel neemt af: meer cq. minder bestedingen.
    3/ T neemt toe, producenten breiden hierdoor productie-
         capaciteit uit.  Dit gebeurt alleen bij toenemde vraag en
         daaraan gekoppeld besteedbaar inkomen.
    4/ P stijgt, hetgeen alleen gebeurt wanneer meer vraag
         ontstaat dan aanbod, en waarbij productiecapaciteit
         volledig is bezet.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping:
    De totale hoeveelheid geld in de maatschappij is niet
    constant.  Deze hoeveelheid kan toe- en afnemen (geld-
    schepping / geldvernietiging).
    Geldschepping: elke handeling waardoor de geldhoeveel-
    heid in de maatschappij toeneemt: vergroting van de
    totale liquiditeitenmassa.

    Geldschepping wordt bereikt op 4 manieren:
    F substitutie
    F wederzijdse schuldaanvaarding
    F transformatie.
    F omzetting van termijndeposito’s                                

>>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping (vervolg):
    F substitutie: bij de bank omwisselen van de ene geld-
        soort in de andere (bijv. cash geld in giraal).  Feitelijk
        verandert de geldhoeveelheid hier niet, alleen de
        samenstelling.

>>

20

GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping (vervolg):
    F wederzijdse schuldaanvaarding: kredietverlening door
        geldscheppende banken (primaire banken: de gewone
        banken, niet hypotheekbanken).
        Hierbij erkent de bank een direct opeisbare schuld (een
        banktegoed, een rekening-courantkrediet) aan de
        kredietnemer, en waarbij de kredietnemer een langer
        lopende schuld aangaat met de bank [‘uw lening bij de
        bank wordt gestort op uw r.c.’‘].

        De centrale bank stelt hiertoe de primaire bank in staat
        om meer krediet te verlenen dan wat bij deze bank in
        kas staat, volgens een zeker dekkingspercentage.

>>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping (vervolg):
    F Wanneer een geldscheppende bank vermogen aantrekt
        (rekening courantmiddelen uitgezonderd) treedt geld-
        vernietiging op (de kassen van banken behoren niet tot
        M1).
        Wanneer de bank vermogen als krediet uitgeeft, vindt
        geldschepping plaats voor een even groot bedrag.

    F Banken hoeven tegenover hun rekening courant-
        schulden  (kortlopende schulden) geen volledige
        dekking aan kasgeld in huis te hebben:



22

GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping (vervolg):
    F De centrale bank (DNB) schrijft verschillende
        liquiditeitspercentages voor. 

        Voor kortlopende verplichtingen, zoals tegoeden in
        rekening-courant en termijndeposito’s met een looptijd
        korter dan twee jaar, zijn de percentages hoger dan
        voor de langlopende verplichtingen, zoals obligaties en
        lang spaargeld. 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Vormen van geldschepping (vervolg):
    F transformatie: het bij de bank omwisselen van geld in
        niet-geld of omgekeerd, bijv. een girale storting op een
        spaartegoed.  Ook: koopt men vreemde valuta’s van de
        bank, en wordt men daarvoor gedebiteerd in rekening-
        courant, dan wordt giraal geld vernietigd.  
        Terugverkoop aan de bank resulteert dan in girale
        geldschepping.

    F omzetting van termijndeposito’s: termijndeposito’s zijn
        gelden die voor enige tijd vastgezet zijn bij een bank, en
        waarover niet direct beschikt kan worden. 
        Wanneer deze deposito’s vrij komen, worden deze
        omgezet in direct opeisbare tegoeden (giraal geld).
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden:
    De balans van een primaire bank kan er als volgt uitzien:

Klanten hebben voor 1000 aan bankbiljetten in kas
gestort, en hebben daarmee 1000 op hun rekening
courant bijgeschreven gekregen (giraal geld).

De bank merkt al snel dat veel klanten hun geld niet
komen ophalen: ze laten het staan op hun rekening omdat
ze het niet nodig hebben of ze betalen er uitsluitend giraal
mee. De bank heeft dus meer bankbiljetten in kas dan ze
nodig heeft om uit te betalen.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    Ervan uitgaande dat deze bank kan volstaan met een
    dekking van 25% (d.w.z.: tegenover 4 euro’s op de
    rekening courant hoeft slechts 1 euro in kas aanwezig te
    zijn), besluit deze bank bankbiljetten te gaan uitlenen
    totdat de dekking nog juist voldoende is:

De bank mag 750 uit kas uitlenen; de klanten die geld
lenen worden debiteuren op wie de bank nu vorderingen
heeft.  De bank voldoet aan de regel:
Dekkings-% = (kas + tegoed DNB) / rekening courant
                       = 250 / 1000  =   25%
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    Beter voor de bank is om giraal geld uit te lenen (de kas
    wordt dan op peil gehouden om de maximale hoeveelheid
    krediet te kunnen verstrekken):

De dekking is nu 1000 / 4000  = 25%, precies volgens
verplichting.    In totaal mag de bank hier 3000 aan giraal
krediet verstrekken, wat hier neerkomt op 4 x de hoeveel-
heid van chartale kredietverlening (4 x 750).
Let wel: als elke euro in kas 4 girale euro’s afdekt, zal elke
euro die uit kas wordt uitgeleend ook 4 girale euro’s
minder dekking betekenen! >> 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    De post Crediteuren in rekening courant bestaat uit twee
    bedragen: 
    - 1000: storting d.w.z. klanten hebben ooit 1000 gestort
       en mogen dit ten allen tijde opvragen,
    - 3000: giraal krediet d.w.z. klanten die geld geleend
       hebben en dit op een lopende rekening ontvangen.

    Deze situatie wordt aangeduid als wederzijdse schuld-
    aanvaarding. Op de balans veranderen de posten
    debiteuren en rekening courant als er sprake is van
    wederzijdse schuldaanvaarding.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    Transformatie is het omzetten van geld (M) in niet-geld of
    het omzetten van niet-geld in geld, waarbij de omvang
    van de maatschappelijke geldhoeveelheid verandert.
    Dit gebeurt bijv. wanneer iemand contant geld (50) stort
    en dit laat bijschrijven op een langlopende spaarrekening: 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    Deze storting van 50 betekent dat de kas van de bank met
    50 toeneemt. De post langlopende spaarrekeningen stijgt
    ook met 50. De bank heeft nu 50 meer in kas, maar is ook
    50 meer schuldig (namelijk aan de langlopende spaar-
    rekeninghouder). 
    Door deze transactie is de geldhoeveelheid M gedaald.
    Contant geld in handen van spaarders is namelijk omgezet
    in spaargeld (behoort niet tot M, want je kunt er niet mee
    betalen).
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Voorbeelden (vervolg):
    Substitutie ontstaat bijv. door geld bij de bank te pinnen,
    waardoor giraal geld wordt omgezet in chartaal geld.
    Geld uit de pinautomaat betekent geldschepping (komt
    immers uit de kas van de bank, wat niet tot M1 behoort).
    Tegelijkertijd neemt het saldo van de eigen betaal-
    rekening af (= geldvernietiging), zodat de totale
    maatschappelijke geldhoeveelheid gelijk blijft: 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1:
    Gegeven de (gedeeltelijke) balans van een primaire bank:

1/ Bereken het huidige liquiditeits-% van deze bank.
2/ Hoeveel chartaal krediet mag deze bank nog verstrekken?
3/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?
4/ Noteer de nieuwe balans na max. girale kredietverlening.
5/ Met hoeveel mag de kredietverlening giraal toenemen
     wanneer iemand 1000 contant stort op termijndeposito?
6/ Noteer de nieuwe balans na storting en kredietverlening.

Minimum vereist
dekkings-%:  20%.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

Dekkings-% = 35%.

1/ Bereken het huidige liquiditeits-% van deze bank.

Uitgangssituatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

3000 mag nog uit kas worden uitgeleend

2/ Hoeveel chartaal krediet mag deze bank nog verstrekken?

Uitgangssituatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

toename van 15000 giraal krediet mogelijk 

3/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?

Uitgangssituatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

wordt:

4/ Noteer de nieuwe balans na max. girale kredietverlening.

Uitgangssituatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

De girale kredietverlening neemt dus met 5000 toe tot in
totaal 40000. 

5/ Met hoeveel mag de kredietverlening giraal toenemen
     wanneer iemand 1000 contant stort op termijndeposito?
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 1, antwoorden:

en wordt na storting
en kredietverlening: 

6/ Noteer de nieuwe balans na storting en kredietverlening.

Nieuwe situatie was:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2:
    Gegeven de (gedeeltelijke) balans van een primaire bank:

1/ Bereken het huidige liquiditeits-% van deze bank.
2/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?
3/ Een klant stort nu 100 in kas; hoe noemt men deze vorm
     van geldschepping / geldvernietiging? 
4/ Geef de veranderde balans, na deze storting, weer.
5/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?
6/ Noteer de nieuwe balans na girale kredietverlening.
7/ Hoeveel chartaal geld had verleend mogen worden?

Minimum vereist
dekkings-%:  25%.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2, antwoorden:

Dekkings-% = 25%.

2/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?
0. 

1/ Bereken het huidige liquiditeits-% van deze bank.

Uitgangssituatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2, antwoorden:

4/ Geef de veranderde balans, na deze storting, weer.

3/ Substitutie

Nieuwe situatie:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2, antwoorden:

300 extra giraal krediet.

5/ Hoeveel giraal krediet mag deze bank nog verstrekken?

Nieuwe situatie was:
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2, antwoorden:

6/ Noteer de nieuwe balans na girale kredietverlening.

Nieuwe situatie was:

en wordt na storting
en kredietverlening: 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Geldschepping

M Opgave 2 , antwoorden:

7/ Hoeveel chartaal geld had verleend mogen worden?

Nieuwe situatie was:

Chartaal mag 75 aan krediet worden verleend . 


