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Het zijn de commerciële banken die het 
grootste deel van het geld creëren 
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Het maken van geld en het multiplicatoreffect van krediet 
dienen als hefboom / Dwangvan het kapitaal met betrekking 

tot de risicovolle activa  
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De kredieten maken de déposito’s en niet 
omgekeerd 

• Niemand controleert de krediet activiteit van de privé- banken. 
• De centrale bank kan goed spelen op het percentage van de 

verplichte reserves maar heeft dit slechts voor het eerst gedaan in 
januari 2012 en heeft het vastgelegd aan 1 per cent… 

• De politiek van ‘benign neglect’ van Greenspan die eruit bestond te 
zeggen dat men de markten maar beter liet doen en de prijzen van 
de activa liet stijgen in plaats van de zeepbel van het initiatief te 
doorprikken, is nog maar zeer onlangs in vraag gesteld door Olivier 
Blanchard van het IMF. Bazel III gaat enkele anti-cyclische 
maatregelen mogelijk maken en de ECB denkt na over prudentiële 
macro-politiek die ze zou kunnen koppelen aan haar monetaire 
politiek, enkel gebaseerd op het vastleggen van de  
referentierentevoet 



Een financiële sector buiten alle controle 

Een vooruitgang hoger dan 100 % van de kredieten 
toegekend door de banken aan zichzelf en aan de privé-
sector, terwijl het BNP groeide met minder dan 20 % 
 

Dat de financiële industrie (banken en 
verzekeringsmaatschappijen) die een dienst aan het 
geheel van andere industrieën aanbiedt, een winst 
voortbrengt van 40 % van de totaliteit van de winsten 
van die andere ondernemingen, had de aandacht 
moeten trekken 



Zelfs de Oostenrijkse school gesticht door Hayek heeft haar 
vrees uitgesproken tegenover de commerciële banken. 

• Daar waar een commerciële bank, theoretisch gezien, de deposito’s 
in leningen zou moeten omzetten, het gespaarde geld in langlopende 
en kortlopende investeringen en zichzelf zou moeten bezoldigen door 
het renteverschil ,kennen ze ‘ex nihilo’ leningen toe die niet allemaal 
als tegenpost een spaartegoed hebben, dragen ze niet overwegend 
bij aan investeringen in de reële economie en bezoldigen ze zichzelf 
door commissies of door verhoopte meerwaarden. 



Hoe de commerciële banken financiële 
zeepbellen creëren 

• Wat tot gevolg heeft dat, met de aangroei van 
het beschikbare krediet , de rentetarieven 
dalen terwijl eigenlijk om meer deposito’s aan 
te trekken om over te kunnen gaan tot deze 
leningen, de banken meer rendabele intresten 
zouden moeten aanbieden. Zo worden 
zeepbellen gecreëerd. 

 



De privé-banken financieren zichzelf minder en minder door de 
deposito’s van de klant en meer en meer door de interbancaire markt 

(op zeer korte termijn) 

Maar in het geval van vrees op de markt mbt 
het risico van faling van sommige banken 
vervliegt deze liquiditeit 

Wat de ECB verplicht heeft te 
compenseren 



M0, M1, M2, M3,… 

• De monetaire basis of M0 wordt 
gecontroleerd door de ECB 

• De verschillende monetaire massas (M1 = 
chartaal geld/ valuta + deposito’s op zicht); 
M2 (M1 + deposito’s met een termijn van de 
minder dan 2 jaar); M3 (M2 + verhandelbare 
instrumenten horen bij de commerciële 
banken 

• De Fed is gestopt met het volgen van M3 in 
2006 

• Het enige element van monetair beleid dat 
de ECB nog controleert is de 
referentierentevoet 

• De controle van M3 wordt niet meer 
gerealiseerd en nochtans ligt het op hol slaan 
ervan aan de basis van de crisis. 

• In tegenstelling tot de overheersende theorie 
is het geld niet neutraal 



De monetaire basis vertegenwoordigt maar 
een klein deeltje van de geldmassa 



De monetaire theorieën 

De verschillende monetaire 
theorieën 
• De klassiekers (Adam Smith, David Ricardo, 

Jean Baptiste Say): neutraliteit van het geld. 
Zij maken een onderscheid tussen de reele 
wereld waar de economische acties 
doorgaan en de monetaire wereld die er 
maar de weergave van is (de sluier) 

• De neoklassiekers (Léon Walras, W.S. 
Jevons,…) Neutraliteit van het geld. Dit komt 
niet tussen in het economisch evenwicht van 
de markten 

• Keynes, actief geld 
• De monetaristen, neutraal geld 
• De nieuw Keynesianen, neutraal geld delen 

de meningen van de monetaristen 
• Hayek, neutraal geld 
• Post Keynesianen actief geld 



Monetaire regime Keynesiaan Monetarist Nieuw- klassiekers Nieuw Keynesianen 
1980 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 Na 1990 

Problematiek 

Paradigmes Sociaal democratie 

Discretionaire actie van de 

staat 

Naturalistisch libéralisme  

Algemeen en spontaan evenwicht van 

de markten 

Gefinancierd liberalisme; super 

rationalisme van de gemachtigden 

Liberalisme asymmetrie van de macht 

van de  

gemachtigden 

Benadering Macro-economisch Micro-economisch; Macro-economisch 

voor de monetaire politiek 

Micro-economisch; Micro-economisch; Macro-economisch 

voor de monetaire politiek 

Neutraliteit van het geld neen Neen op korte termijn; ja op lange 

termijn 

Ja Neen op korte termijn; ja op lange 

termijn 

Monetaire en financiële milieu 

van de periode 

Nationaal, schuldeneconomie 

specialisatie van de banken 

vaste wisselkoers 

Deregulering, 

Desintermediatie, , variabele 

wisselkoersen 

Globalisering. Belang van de financiële 

markten. Sterke financiële 

vernieuwingen 

Globalisering. Belang van de financiële 

markten. 

Financiële crisissen 

Analyse 

Referentie 

theorieën 

Keynesiaans model IS LM 

PC 

Kwantitatieve vergelijking M x v = P x 

Q, Natuurlijke werkoosheid 

Efficiëntie van de financiële markten   

Rationele verwachtingen. Theorie van 

de geloofwaardigheid 

Model IS-RT-NKPC, rigiditeit van de 

prijzen, asymmetrie van de informatie, 

regel van Taylor, theorie van de spelen 

Geld Vraag naar endogeen geld 

Aanbod van exogeen geld 

Vraag en aanbod van exogeen geld Geen geld in het referentiemodel Vraag en aanbod van endogeen geld. 

De geldmarkt kan geëlimineerd 

worden 

Regime van de anticipaties extrapolatief adaptief rationeel Rationeel en zelf-realiserend 

Arbitrage inflatie/ werkeloosheid Ja, curve (kromme ) van 

Philips 

Ja, op korte termijn. Neen op lange 

termijn. Curve van Phelps, Friedman 

Neen, curve van Lucas, verticlae au 

Nairu 

Ja, op korte en middellange termijn. 

Nieuwe-Keynesiaanse Curve Philips 

met arbitrage en variantie 

Financiële markten Weinig belangrijke neutraal belangrijk belangrijk 

Begrotingsbeleid Efficiënt en discretionair, 

Monetaire financiering 

Te neutraliseren want inefficiënt en 

inflationnist op lange termijn 

Neutraal,Budgetair evenwicht Mogelijk Financiering door de markt 

Oorzaak ? van de inflatie Kosten en inkomsten Overmaat aan geld Anticipatie op korte termijn,Monetair 

op lange termijn 

Anticipatie op korte termijn,Monetair 

op lange termijn 

Régime de change vast Zuiver zwevend Zuiver zwevend flexibel 

Statuut van de centrale bank Afhankelijke relatie 

tegenover de regering 

Afhankelijke relatie tegenover de 

regering 

onafhankelijk Onafhankelijk maar responsabilisatie 

Monetaire politiek 

Acteur belast met de definitie van 

de monetaire politiek 

regering regering Centrale bank in alle onafhankelijkheid Centrale bank met een procedure van 

responsabilisatie die de regering 

betrekt 

Efficiëntie van de monetaire 

politiek 

Ja, Discretionair maar 

gemiddeld efficiënt 

Efficiënt tegen de inflatie Efficiënt tegen de inflatie Discretionaire beperking 

Einddoel van de monetaire 

politiek 

Magisch vierkant (inflatie, 

werkloosheid, groei, extern 

evenwicht 

Stabiliteit van de prijzen Stabiliteit van de prijzen Doel van inflatie, Mogelijke groei 

Tussendoelstelling Rentekoersen; wisselkoersen Monetaire massa Geanticipeerde inflatie Geanticipeerde inflatie 

Instrument Aanpassing van het monetair 

aanbod aan de vraag 

Rentekoers op korte termijn Geloofwaardigheid (sterke 

transparantie, verankering van de 

anticipaties,Wijziging van de 

rentevoeten 8 of 12 keer per jaar 

Vertrouwen (communicatie, regel van 

Taylor, verankering van de anticipaties 

Horizon van de monetaire politiek Korte termijn Lange termijn Lange termijn 

Kanaal van transmissie van de 

monetaire politiek 

Rentevoeten, financiering 

van de economie, 

wisselkoersen 

Kwantitatieve theorie, effect van 

rijkdom 

Rationele aanpassingen, verankering 

van de anticipaties op het doel 

Veelzijdig en complex, anticipaties, 

prijs van de activa, bilans van de bank 

Strategie Discretie, anti-cyclisch op 

korte termijn 

Regel, stricte monetaire discipline op 

lange termijn en verrassingseffect op 

korte termijn 

Geloofwaardigheid door het stricte 

respect van de regel op lange termijn 

Vertrouwen, vermindering van de 

onzekerheid en verankering van de 

anticipaties op middellange termijn 



Politiek en monetaire politiek 

• Men stelt vast dat de theoriën gevarieerd 
hebben,de monetaire politiek eveneens net 
zoals haar instrumenten en het statuut van de 
instanties belast met ze tot uitvoer te brengen 

• Misschien is het goed opnieuw te veranderen. 



Er is goed en wel een verband tussen de financiële wereld 
en de reële wereld. Zeggen dat het geld een neutraal effect 

heeft is lichtzinnig  
De groei van de toekenning van 
krediet is negatief geworden 

De ondernemingen kunnen niet meer terug betalen. 
Niet performante leningen ( in % van het totaal van de 
leningen) 



Opa’s bank 

• Een bank kan zich financieren 
op verschillende manieren. 
Naast het kapitaal aangebracht 
door de aandeelhouders, kan 
ze obligatieleningen lanceren 
maar de belangrijkste bron van 
fondsen zijn de deposito’s en 
de financiering op korte 
termijn op de financiële 
markten. Deze laatste bron, 
meer vluchtig heeft hen meer 
kwetsbaar gemaakt en is de 
oorzaak geweest van het 
probleem van liquiditeiten, dat 
veel banken ondervonden 
hebben. 
 



In de bank met ongebreideld risico 



Hefboomeffect en negatieve asymmetrie 

• Een bank heeft een kapitaal,laten we zeggen 10 en kan, laten we zeggen 10 maal 
haar eigen fondsen uitlenen, dus 100. In 2007 hadden sommige banken een ratio 
lening/ kapitaal van 50, dat is wat men het hefboomeffect noemt. 

• Als ze een verlies van 10 % op haar leningen kent, dan verliest ze 10. Dit verlies in 
de boekhouding wordt afgetrokken van de eigen fondsen die 0 worden: de bank is 
failliet 

• Op conventionele leningen kan de bank hopen 5,6,7 % te winnen. Haar 
winstmogelijkheid zijn dus beperkt voor deze activiteit. Ze kan in staat zijn te lenen 
aan een onderneming die failliet gaat en alles verliezen. De bankactiviteit is dus 
negatief asymmetrisch. Het is een gevaarlijke job wat kan uitleggen waarom deze 
industrie geniet van de steun van de regeringen. De falingen van banken in de 
geschiedenis zijn legio 

• Vermits de rendabiliteit van een bank in functie is van de volgende vergelijking: 
ROE (return on equity) = ROA (return on assets) x leverage, kan het verminderen 
van het hefboomeffect de bank alleen maar aanzetten meer risico’s te nemen met 
haar activa. Het is de hond die zijn staart opeet. 



Het hefboomeffect blijft erg belangrijk, 
zelfs na de crisis 

Source: http://chevallier.biz/  



Tangible equity, Tier 1, Core Tier 1, Common Tier I, Tier 
II, preferred, perpetual, hybrid capital,… 

• Zelfs indien de 
reglementeringen 
dwingender worden, zijn de 
acties, onderschreven door 
de aandeelhouders niet het 
enige element dat dient om 
het bedrag te berekenen 
met betrekking waartoe de 
banken kunnen lenen. 





Een vreemde berekening van de eigen 
fondsen • Zijn nog toegelaten in de 

berekening van de eigen fondsen 
de belastingskredieten. Deze 
vertegenwoordigen 50 bn$ of 
37% du core Tier 1 van de 
Spaanse banken  

• De modellen van valorisatie van 
het risico dat sommige banken 
zelf kunnen definiëren hebben 
een zeer positieve impact op de 
berekening van de eigen fondsen 
mb tot de riskante activa. Het 
gaat over een zwarte doos. 

Wat de pro-
cycliciteit 
versterkt 



Na de incestueuze relaties tussen de commerciële banken en 
de staten 

• Nu is de tijd 
aangebroken van 
de tegennatuurlijke 
relaties: centrale 
banken - private 
banken: LTRO, OMT 
waarvan de 
grondwettelijkheid 
in vraag gesteld 
wordt door 
Duitsland  

• Zonder dat de band 
tussen de 
commerciële 
banken en staten 
daarom 
uitgebouwd wordt 



De maatregelen die genomen zijn en van toepassing worden 
in 2015 gaan deze incestueuze neiging nog verstreken. 

• De normen voor de 
berekening van de LCR ( 
Liquidity Coverage Ratio) 
geven een voorkeur aan de 
staatsleningen onderschreven 
door de commerciële banken. 

• Erger nog is dat deze regels 
voorkeur geven aan de 
intekening op binnenlandse 
leningen door deze banken  

• Elkeen zijn eigen probleem. 
• Terugkeer van het financiële 

nationalisme. 
• De Bankunie is maar een 

hersenschim 



De regulering schijnt nut te hebben 

• De regulatie schijnt iets 
goeds te hebben: tussen 
1933, ondertekening van 
de Glass Steagalll Act die 
de bankactiviteiten 
(deposito’s vs speculatie) 
en haar annulering eind 
de jaren 90, zijn de 
financiële crisissen 
minder talrijk geweest; 

 



Bankiers, regulatoren en politici 
• De banken die in 2000 forse verliezen hadden 

gekend ten gevolge van hun investeringen in 
de markt van de aandelen moesten een meer 
zekere en, indien mogelijk ook meer 
renderende (als alles goed gaat) 
investeringsondersteuning vinden  

• De vastgoed sector leek een belangrijk doelwit 
maar het hypothecair krediet wordt reeds 
door velen beoefend en zijn rentabiliteit is 
zwak. Dan ontdekt men de charme van de 
hypotheken en CDO op de hypotheken die 
AAA genoteerd worden door de 
ratingbureaus. Vermits de regulatoren 
aanvaard hadden dat de banken geen een of 
ander deel van hun eigen fondsen in reserve 
moeten zetten als ze investeren in producten 
met een AAA rating is dit de nieuwe goldrush 

• In zekere zin is het waar dat men kan zeggen 
dat ‘iedereen’ schuldig is: de bankier die om 
het even wat doet, de regulator die om het 
even wat laat doen en de investeerder, die 
soms de bankier is die om het even wat 
gelooft, de politicus die de regulator ertoe 
aanzet lakser te zijn vermits hij geduwd wordt 
door de bankier om de regels te versoepelen 
maar aan wat is de burger daarin schuldig? 



Bazel I, II,III 

• Bazel I: verhouding eigen fondsen/ 
leningen : 8 % 

• Bazel II: Behalve het kredietrisico, 
houdt deze hervorming eveneens 
het risico van tegenpartij en 
operationele risico’s in maar staat 
vooral sommige ‘meer 
geavanceerde banken toe hun 
eigen beheersmodellen te 
definiëren en dus, dit te kunnen 
evalueren… 

• Bazel III zal volledig opgezet 
worden in … 2019 
– Verplicht de banken meer kapitaal en 

liquide activa te hebben.en meer 
liquide activa  

– Een kleiner hefboom effect . Het 
maximum is echter nog altijd 33  

– Minder een toevlucht te nemen tot 
kortlopende financiering 

 
 



Banken hervormingen 

• De wet Dodd Frank (2012), regel Volker belet de banken trading te doen voor eigen rekening maar 
vermits het moeilijk is het onderscheid te maken tussen de (dienst verstrekt aan het kliënteel) en 
eigen activiteit, zal deze regel moeilijk toepasbaar zijn. 

• Liikanen (oktober 2012) 
• Vickers (september 2011) In Engeland gaat de regulering zonder twijfel verder, de deposito-

activiteiten gaan ‘ring fencées’ zijn van de speculatieve activiteiten. Met andere woorden, wanneer 
de verhandelingsactiviteiten (trading) voor eigen rekening van de detailbanken, een zekere drempel 
overschrijden worden ze overgebracht naar een andere entiteit van de groep, onderworpen aann 
zeer preciese beprekingen.  

• Rapport van de Britse bankcommissie (juni 2013)  
• Franse wet (juli 2013), het percentage van de gefilialiseerde activiteit (men steekt de trading 

activiteiten in filialen die geen steun van de staat zullen krijgen in geval van moeilijkheden ) is zeer 
zwak. De banken hebben nog enorm veel manoeuvreerruimte; de banken moeten vanaf nu hun 
zakencijfer en het aantal personen te werk gesteld in hun filialen, gesitueerd in fiscale paradijzen, 
aangeven; 

• Zwitserse wet, het % van kapitaal dat de Zwitserse banken moeten hebben is hoger dan wat 
voorzien is in Bazel III 

• Europees project. Barnier, november 2013  
• Belgische bankwet of KBC-wet (april 2014) 



De initiatieven tot hervorming zijn talrijk maar hebben 
hun doel niet bereikt. 

• Assessment of the cumulative impact of various 
regulatory initiatives on the European banking 
sector, European Parliament August 2011 



En de meest belangrijke gaan tijd in beslag nemen voordat ze 
volledig ‘geïnstalleerd “ zijn 



Wat Hayek er zou van gezegd hebben 

• In feite, door het hefboomeffect te verminderen en tegelijkertijd de kapitaalbedragen waarover de 
banken moeten beschikken te verhogen vermindert men niet hun mogelijkheid om geld te creëren 
… en dit in hoeveelheden die veel hoger kunnen zijn dan wat de reële economie nodig heeft. Er zal 
dus altijd een overschot overblijven voor speculatieve activiteiten. Het is niet nodig dat alleen de 
monetaire basis bepaald door de ECB, evolueert in fasen met de nominale groei van het BNP. Het is 
nodig dat de groei van de geldmassa(bepaald door de commerciële banken) in fases met deze 
laatste evolueert. Men moet dus teruggrijpen naar een controle van de M3 door de ECB 

• De Bundesbank die haar groeimarges van M3 vaak overschreden zag worden vond voor ons 1000 
excuses op het einde van de jaren 90, om haar de –tarieven niet te tonen. De ordolibéralen passen 
zelf niet altijd de regels toe die ze uitvaardigen. Anderen hebben beweerd dat bij het zien van de 
wijzigingen in de financiële markten en de instrumenten die ze vormen, de variabiliteit van deze 
maatregel onvoorzienbaar kon worden, en hij dus niet meer nuttig gebruikt kon worden. 
Tegelijkertijd heeft men niet opgehouden de inflatie-index te herzien om er de omvang van te 
verminderen wat toeliet een politiek van lage intrestvoeten te behouden die iedereen tevreden 
stelde; ondernemingen, verbruikers, en regeringen, en creëerde men zo zeepbellen bij herhaling. 
 
 
 



Voor een andere monetaire politiek 
 • Indien de mogelijke groei van het reële BNP geschat wordt rond 1,7 % en indien het 

inflatiedoel van de ECB nu met 2 % opgetild werd naar 3%, dan zou de nominale groei 
van het BNP moeten draaien rond 5 % en zou de groei van de M3 ook 5 % moeten zijn. 

• De evenwichtige rentevoet, of, diegene die elke arbitrage belet tussen financiële 
economie en reële economie zou dus ook op 5 % moeten gesteld worden. 

• Een investering in de reële economie echter wordt op lange termijn gedaan (+/- 10 jaar) 
terwijl de referentisrentevoet van de ECB een kortlopende voet is. Die zou dus minder 
dan 5 % moeten bedragen. 

• De langlopende koers die vastgesteld wordt in functie van de referentierentevoet is 
hoger dan deze laatste met ongeveer 2, 3 en zelfs 4 %. De referentierentevoet zou dus 
ergens tussen 1 en 3 % moeten gesteld worden. 

• Overigens, de rentabiliteit van een investering in de reële economie meten terwijl men 
zich baseert op de groei van het BNP is verkeerd, de ROE van een dergelijke investering 
is hoger. 

• Er moet dus op een andere manier een basiskoers, spilkoers of neutrale koers berekend 
worden Indien het inflatiedoel van 2 % naar 3 % gebracht wordt kan men, intuïtief 
vaststellen op 3 % wat toelaat de rentenier niet te euthanaseren maar de huishoudens 
ook niet aanmoedigt het geheel van hun spaargeld op spaarrekeningen te zetten. 

• Men zal vaststellen dat de inflatiekoers buiten de grondstoffen nooit, sinds 1999 de 3 % 
overschreden heeft. De monetaire politiek van de ECB moet dus focussen op de groei 
van M3. Men kan een nieuwe tussenkomstregel van de ECB uitvaardigen op de 
volgende manier. Indien, tijdens meer dan 12 maanden onafgebroken de jaarlijkse groei 
van de M3 gladgestreken 5 % is, dan past men de neutrale koers toe dus 3 % 

– Indien g M3 > 6%, dan verhoogt men de basiskoers van 0.5% dus 3% + 0.5% of 
3.5% 

– Indien > 7%: 3% + 0.5% + 0.75% = 4.25% 
– Indien > 8%: 3% + 0.5% + 0.75% + 1% = 5.25% 
– Indien > 9%: 3% + 0.5% + 0.75% + 1% + 1.25% = 6.5% 
– Indien > 10%: 1.7% + 0.5% +0.75% + 1% +1.25% +1.5% = 8% 
– Indien > 11%: 1.7% + 0.5% + 0.75% + 1% + 1.25% + 1.5% + 1.75% = 9,75% 
– Indien > 12%, koers die M3 bereikt had eind 2007: 1.7% + 0.5% + 0.75% +1% 

+1.25% +1.5% +1.75% +2% of 11,75% 
• Waarschijnlijk zou men nooit een dergelijk uiterste bereikt hebben had men deze 

monetaire politiek ingesteld. De zeepbellen zouden dus niet de tijd gehad hebben zich 
te vormen  

• Omgekeerd, als de groei van M3 naar 4 % gaat moet men de koers beperken met 0.5% 
dus 2.5% 

– Indien  < 3%: 3% - 0.5% - 0.75% = 1,75% 
– Indien  < 2%:  3% - 0.5% - 0.75% -1%  = 0.75% 
– Indien  < 1%: 3% - 0.5% - 0.75% -1% - 1.25% = -0.5% 
– Indien < 0%: 3% -0.5% - 0.75% -1% -1.25% - 1.5% = -2% 

 
• Men zou het moeten mogelijk maken een negatieve referentiekoers te hebben zoals in 

Zwitserland 
• Indien een dergelijke monetaire politiek ingevoerd werd zou den we een hervorming 

van de banken kunnen vermijden. 
• Deze politiek lijkt veel eenvoudiger om in te voeren dan de uiterst voorzichtige politiek 

die de ECB nog maar aan het schtesen is. 
• En zo blijft men bovendien conform aan de filosofie van de ordoliberalen nl die van de 

duidelijke regel, door allen verstaan, juist een beetje ingewikkelder dan het 
inflatierichtsnoer  

• Misschien verkiest de ECB eerder dat men de banken dwingt zich te hervormen dan dat 
ze zichzelf hervormt.  

• of misschien wil niemand dit overwegen vermits dit nieuwe model hogere rentetarieven 
toepast dan diegene die in het verleden toegepast zijn  
 

 
 

 



Referentierentevoet van de centrale bank 
en inflatieniveau 

Retrospectieve berekening van de toepassing van een 
referentierentevoet rekening houdend met de groei van 
M3 
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Regel van Taylor 

• Door dit te doen houdt men 
slechts aan M3 wat zonder twijfel 
beperkt is. Er moet ook rekening 
gehouden worden met de 
recessies of de versnellingen die 
gebeuren in de reële economie 
om een betere tussenkomstregel 
van de ECB op te stellen. Men 
moet dus de regel van Taylor 
wijzigen zoals deze, weerhouden 
door de FED die niet alleen 
rekening houdt met de inflatie 
maar ook met de werkloosheid 
om ze te vervolledigen met een 
factor die M3 in overweging 
neemt, terwijl de ECB slechts 
focust op de inflatie. 

• Oude regel van Taylor 
– i = π (anticipée) + 2 + α x ( π - Π) + 

β ( y - Y)  
– Waar i de referentierentevoet is, π 

de vastgestelde inflatie П het 
inflatiedoel, y de vastgestelde groei 
van het BNP Y de mogelijke groei 
van het BNP 

• Nieuwe regel van Taylor 
• i = 3 + α x ( π - Π) + β ( y - Y) + γ (M3 - Π - Y) 
• Waar Π het inflatiedoel is, deze keer 

vastgesteld op 3 % 



De paradox van het geld 

• De geldmarkt heeft een enige karakteristiek, 
zijn prijs wordt niet vastgesteld om de vraag 
en het aanbod in evenwicht te brengen. Zijn 
prijs moet dus vastgesteld worden door een 
externe autoriteit. 

• Wanneer het geldaanbod verhoogt, daalt zijn 
prijs (of de rentevoet) terwijl ,om een te 
belangrijk aanbod te beheersen, de prijs zou 
moeten stijgen. 





Rente en economische groei 

• De verhoging van de 
basis en de geldmassa 
hebben het mogelijk 
gemaakt dat de de 
rente daalde maar niet 
dat de economische 
groei steeg 



Er is wel een evidente correlatie tussen de toename van de 
geldmassa en de toekenning van krediet 



Vandaag duldt de Europese Commisie nochtans een groei van 
het kredietaanbod van 15 % van het BNP 



De alternatieve valuta bieden een deel van de oplossing aan  

• Hun karateristeien moeten de volgende zijn :  
– De leden hebben een rekening bij een centraal agentschap  
– De rekeningen worden gehouden in compensatie-eenheden waarvan de waarde identiek is 

aan de nationale munt 
– Een tekort is toegestaan tot een zekere limiet en de leden voorzien van een kredietsaldo 

worden de facto leners 
– Het centrale agentschap verzekert alle regelingen  
– Het centrale agentschap wordt bezoldigd door jaarlijkse bijdragen of door een taks op elke 

transactie  
– Het centrale agentschap kan een provisie eisen om zich te verzekeren tegen verliezen en 

misbruik van het systeem 

• Maar ze hebben hun grenzen . Hoe kan men BTW heffen op dergelijke transacties? 
In welk vakje van de belastingsaangifte moeten we ‘inkomsten’ plaatsen gehaald 
uit deze activiteiten buiten (de werkingssfeer) … Dit heeft tot gevolg dat de 
maatregel van het BNP moet herzien worden, dat de staat meer moeilijkheden 
gaat hebben om zich te financieren 

• Maar dit beperkt ook de macht van de bankiers en de centrale banken. Ook Hayek 
loofde de « competitive currencies » 



De partnerships en cooperatieve banken kunnen een andere oplossing 
zijn, ethische charters en de “corporate governbance” niet 

• Welke financiële instellingen 
hebben stand gehouden: 

• Rotschild, die nog altijd in 
handen is van de familie 

• Goldman Sachs , gecreeerd in 
1829 was tot 1999 ook een 
partnership, zijn voornaamste 
derivaten zijn het gevolg van 
zijn op de beurs brengen, 
vermits de partners niet meer 
verantwoordelijk waren voor 
hun centen was de jacht het 
profijt waarin alles mogelijk was 
geopend, de herverzekeraars 
van Lloyd’s bestaan sinds 325 
jaar  

• In januari 2004, hebben de CBFA, 
Euronext Brussels en het VBO een 
gemeenschappelijk initiatief 
genomen om een Commissie 
corporate governance te creëren 
voorgezeten door Maurice Lippens 
belast let het opstellen van een 
unieke code van “best practices” de 
genaamde de code Lippens 

• De neoliberalen die de waarde 
‘responsabilistie’ beminnen, 
respecteren ze niet altijd. 



3e oplossing: een betere bewaking 
door de schuldeisers van de banken 

• Naast een aandelenfinanciering en een 
kredietfinanciering zou men de banken ertoe 
moeten aanzetten zich meer te financieren door 
het « contingent capital »/ IOU, hybride financiële 
producten half capitaal, half obligatie die het 
profiel van deze laatste hebben als alles goed 
gaat maar die veranderen in acties met alle 
risico’s die dat inhouden als alles slecht gaat. Dat 
zou de schuldeisers ertoe aanzetten, de banken 
beter te analyseren voor er te investeren. 

 



Een burgercontrole van de banken 

• Dit idee is waarschijnlijk utopisch maar wie niets uit probeert, bereikt niets 
• De deposanten geleerd door de Cypriotische ervaring, zullen meer aandacht besteden aan de bank aan wie ze hun 

spaargeld toevertrouwen. Door dit te doen zullen ze de bankier dwingen meer aandacht te schenken aan de manier 
waarop hij erover beschikt. Ongelukkig is de concentratie van de banksector zodanig dat in elk geval in België, dit 
perspectief een illusie wordt. 

• Niettemin is een impliciete zelfcontrole, gerealiseerd door de klanten van de banken die de plaats inneemt bij 
gebrek aan regeling die de staat verondersteld was in te stellen niet ondenkbaar  

• De burger-deposant neemt de taken van de staat die mislukt is.  
• Men kan zich inbeelden dat een comité van deposanten samengesteld wordt binnen elke bank; dat dit comité 

enkele wijze vrijwilligers verzamelt die directe toegang hebben tot de rekeningen en het management van de 
banken en dat ze aan de bank hun aanbevelingen en wensen overmaken. 

• Dit kan in elk geval geen slechtere resultaten geven dan de controles die de dehaenes, di Rupô’s en andere Milquets 
zogezegd moesten uitvoeren in Dexia van wie de opname van de herkapitalisatie door Europa geherkwalificeerd is, 
feit waardoor het deficit van België met ongeveer 2, 8 miljard verzwaard is. 

• De leden van dit comité zouden het geheel van de burgers kunnen verwittigen indien ze oordeelden dat de bank op 
een te risicovolle manier de fondsen die haar zijn toevertrouwd gebruikt. 

• Wat zou garanderen dat dit comité van zogezegde wijzen, theoretisch vrijwilligers, het beter doen? 
• Zouden ze niet zoals de actuele regulatieorganismen gerecupereerd en gesuste worden door de banken? 
• De waarschijnlijkheid dat dit zou gebeuren is veel zwakker want men zal alle leden van deze comités moeten 

overtuigen en deze comités zijn gevormd uit personen die er maar een deel van de tijd in zitten en vermits ze elders 
werk hebben zullen verkiezen te zeggen wat ze denken eerder dan steekpenningen te aanvaarden. Vermits de leden 
van dit comité niet de roeping hebben door de bank geëngageerd te worden of, in elk geval, hun mandaat het hun 
formeel zou verbieden, in tegenstelling met de regulatoren en de politici, zijn de kansen op succes bij deze comités 
veel hoger dan de actuele maatregelen die ofwel slecht doordacht zijn. (bvb de stress testen die recent gebruikt zijn 
bij de banken waaronder Dexia en die aantoonden dat alles goed ging enkele maanden voor ze failliet verklaard 
werd) of geven geen effect 
 



The Freiburg plan 

• Een coëfficient van reserves aan liquide 
middelen invoeren  

• Dit staat toe het multiplicatie-effect van 
crediet te verminderen en maakt het bilan 
van de banken meer liquide, terwijl men zo 
het risico op liquiditeit vermijdt dat meer 
dan ernstig is geweest tijdens de recente 
crisis dan het risico van insolvabiliteit.  

• Dit zal de banken toelaten geen beroep meer 
te moeten doen op de diensten van de 
centrale bank als lener in laatste instantie  

• Tegenkanting dit zou als effect hebben de 
capaciteiten van de banken te verminderen 
om de reële economie te financieren maar: 
– Op lange termijn zou een meer stevig 

financieel systeem moeten toelaten de 
risicopremies te verminderen en de volatiliteit 
zou een betere stabiliteit van de economische 
groei verzekeren. 

– Het zijn niet alleen de banken die in staat 
zouden moeten zijn de reële economie te 
financieren; meer en meer privé- leningen/ 
ontleningen zijn bezig het banksysteem te 
vervangen. 



Zijn de banken voorbestemd om te verdwijnen? 

 
 

PASSIF BNP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Banques centrales 0 1 1 1 1 5 2 1 1 

Portefeuilles de titres de transaction 100 52 

Emprunts et opérations de pension 173 203 

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 42 43 

Instruments financiers dérivés 447 404 

457 610 653 796 1054 709 725 762 702 

Instruments financiers dérivés de couverture 0 1 1 1 6 8 8 14 17 

Dettes envers les établissement de crédit 100 118 143 170 186 220 167 149 111 

Dettes envers la clientèle 211 247 298 346 413 604 580 546 539 

Dettes représentées par un titre 77 84 121 141 157 211 208 157 173 

Ecarts de réévaluation de portefeuille couverts en taux 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Passifs d'impôts courants et différés 2 2 2 2 4 4 3 3 3 

Compte de régularisation et passifs divers 34 48 53 58 83 72 65 81 86 

Provisions techniques des sociétés d'assurance 64 76 87 93 86 101 114 133 147 

Provisions pour risques et charges 4 4 4 4 4 10 10 10 10 

Dettes subordonnées 13 16 18 18 18 28 24 19 15 

Total dettes 963 1208 1381 1630 2012 1972 1906 1875 1806 



Zou de markt anticiperen op het feit dat het ergste nog moet 
komen.? 



De paradox van de systemische bank 

• Een tiental Europese banken zijn 
beschouwd geweest als dragers van 
systemisch risico in geval van 
failliet. Deze banken zullen dus 
altijd beschermd worden door de 
staat; het fameuze « too big to fail 
».  

• De investeerders die dit werkelijk 
weten staan dus klaar om te lenen 
aan lagere kost dan aan hun 
concurrenten van kleinere omvang 
vermits er geen risico op faling is 

• Zo bevoordeligt men het 
gigantisme van steeds gevaarlijkere 
banken 

Liste des banques systémiques 
européennes 



Enkele pistes 
• Het is verbazend, als je nog verbaast kan zijn, dat de Europese Unie 

die een unieke markt aanprijst waar een niet vervalste concurrentie 
moet heersen, de concurrentievervalsing verdraagt binnen gebracht 
door enorme omvang van sommige banken. 

• Natuurlijk, misschien moet de asymmetrie van informatie (mbt; het 
toekennen van kredieten) waaronder de banken lijden 
gecompenseerd worden door iets maar moet dat ‘iets’ dan de 
impliciete garantie zijn geschonken door de belastingbetaler. Of het 
hefboomeffect? 

• De banken uit de buurt, de echte, niet de agentschappen die 
dossiers van klanten naar de hoofdzetel overbrengen zouden een 
deel van de oplossing kunnen zijn. 

• Een echte « due diligence » en niet een simpele mechanische « 
credit scoring » zou het toekennen van leningen aan KMO ’s kunnen 
vergemakkelijken. Dit zou eveneens het aannemen van meer 
bankbedienden meebrengen en zou dus tewerkstelling creëren 
terwijl het risico genomen door de bank vermindert wordt. 
Judgement based decisions vs model based decisions. Dit is 
trouwens waar voor alle materie die betrekking heeft op 
risicocontrole. 

• Om de asymmetrie van negatief rendement te vermijden waarvan 
de banken slachtoffer zijn bij krediet zou een participatiedeelname 
in het kapitaal van de ondernemingen die een krediet verkrijgen 
een positieve maatregel zijn. Ze zou een daling toelaten van het risk 
on weighted assets en een verhoging van de ROA. 

• Opmerking. Het is trouwens waar dat de banken een asymmetrie 
business ontwikkeld hebben, deze keer positief voor hen; die van de 
verkoop van complexe investereingen. 



Belangenconflicten 

• Indien de bank, dwz. de bankactiviteit zelf geniet van een negatieve optionaliteit, dan kan ze alles 
verliezen op een krediet om slechts een magere premie te winnen: de rente(voet), de 
aandeelhouders hiervan, waar de betaalde premie de 2 of 3 % van het kapitaal nodig voor het 
functioneren van een bank vertegenwoordigt, genieten door het hefboomeffect van een positieve 
optionaliteit. De intresten van de bank zijn in een zekere zin tegengesteld aan die van haar 
aandeelhouders die « bet on the bank » tot ze haar doen ontploffen.  

• De aandeelhouders kopen een call van een bank die hen deze verkoopt zonder de mogelijkheid zich 
te hedgen desnoods door aan de staat, dwz de belastingsbetalers een gratis ‘put ‘aan te bieden. If 
there is no free lunch in financial markets there is one offered by the public. 

• Vandaar het belang de bankactiviteiten te financieren door een reverse convertible bond of 
contingent capital.  

• Op deze manier krijgen de bondholders een hogere rente maar dragen ze de totaliteit van het risico 
door niet meer te kunnen hopen de meerwaarde te verminderen en het gewicht van de 
aandeelhouders, die zeker een risico dragen maar die genieten van de belangrijke mogelijkheid te 
verminderen zullen de ogen sluiten voor de risico’s gelopen door de bankactiviteit. Dit zal eveneens 
het voordeel hebben de ROE in stand te houden, hem zelf te doen aangroeien omdat het aantal 
uitgegeven aandelen verminderd wordt terwijl men een stabiliteit van de winsten heeft dankzij de 
actie van waakzame bondholders. 



De concentratie van de bankindustrie is 
een hinder 

• De banken die groter en groter worden worden eveneneens minder en 
minder lokaal. Terwijl ze machtiger en machtiger worden interesseren 
ze zich aan meer belangrijke klanten. Nu zijn deze klanten per definitie 
zeldzamer wat de banken ertoe brengt hun risico te concentreren of 
zeker hun diensten niet te kunnen aanbieden vermits de grote 
ondernemingen de banken overslaan en direct naar de financiële 
markten gaan. Het resultaat is dat de grote banken hun fondsen 
moeten gebruiken voor speculatieve acties en niet voor het financieren 
van kleinere ondernemingen. 

• Dat laat denken dat van de voordelen vlot geciteerd om de intrest van 
de banken te verrechtvaardigen economies of scale » en « economies 
of scope » ( het feit verschillende activiteiten te kunnen omvatten en zo 
het risico te spreiden het tweede relatief is. 

• België telt nog 83 banken volgens Febelfin waarvan meer dan 60 filialen 
zijn van vreemde groepen waarvan de bijna exclusieve aanwezigheid in 
Brussel niet verbonden is met de wens om het even wat te financieren 
behalve de maatschappijen van hun land van herkomst aanwezig in 
Belgie. In de 20 overblijvende zijn meer dan 10 banken van privé-
beheer die geen krediet toekennen. Een zestal andere zijn plaatselijke 
banken die geen dienstverlening geven over het geheel van het land. 
Een KMO die een simpele operatie als een documentair krediet wil 
doen kan zich dus enkele wenden tot BNP, ING, KBC en Belfius. En zij 
zullen het maar doen indien de KMO een rekening opent bij hen. Een 
kleine maatschappij zal zich dus moeten tevreden stellen met zijn enige 
bank. Dit is geen concurrerende markt. 



De concentratie van de bankindustrie is 
een hinder (vervolg) 

• Zelfs wat betreft de 
schaalvergroting kan men 
zich vragen stellen. Ze 
zouden te groot zijn en te 
complex om te beheren. 

• Trouwens, een grote bank 
is georganiseerd rond 
winst. De ene rivaliseert 
met de andere met tot 
gevolg een verhoging van 
de risicos die genomen 
worden. 



Vers un retour au nationalisme financier ce qui 
relativise tout l’intérêt d’une Union Bancaire 



« It is not coincidence that the century of total war coincided 
with the century of central banking », Ron Paul 

• Men verwijt alles tegelijk aan de ECB: 
– ze focust teveel op de inflatie  
– ze heeft een verhoging van de prijzen toegestaan bij de 

introductie van de euro  
– Ze helpt de staten in moeilijkheden niet maar komt teveel 

tussen in nationale beslissingen  
– Ze is een neoliberale economische instelling of een 

politieke instelling van regularisatie 

• De ECB aan de zijde van de staten is nochtans de enige 
instelling geweest die tussengekomen is om Europa uit 
de financële crisis te helpen door te beginnen met niet 
conventionele maatregelen te nemen. 



ECB en Oliver Wyman 

De ECB wordt geconfronteerd 
met nieuwe uitdagingen 
• Voor de herziening van de bilans van de banken 

(AQR, asset quality review) in het kader van haar 
nieuwe bewakingsopdracht heeft de ECB een 
partner gekozen: veiligheidsmaatschappij Oliver 
Wyman die reeds werkt bij verschillende banken. 

• Men kan zich de volgende vragen stellen  
– 1) Beschikken de ECB (1400 bedienden) en het geheel 

van de NCB (46 000 bedienden) niet over voldoende 
competenties. Het gaat slechts om 130 banken die 
moeten gecontroleerd worden 

– 2) Hij staat dicht bij het bankmilieu; gaat OW handelen 
in volledige onafhankelijkheid?  

– 3 Er zijn reeds stress tests geweest, uitgevoerd in 
samenwerking met het personeel van de CBN die 
inefficiënt zijn gebleken. Dexia, beoordeeld als gezond 
heeft de boeken neergelegd enkele maanden na de 
laatste van die stress tests.  

– 4) Ou est ce que la BCE n’a pas confiance dans les BCN 
qui auraient et continueraient de cacher certaines 
déficiences de leurs champions nationaux 

Extrait du rapport intitulé « The shape of 
things to come » publié par OW cet été 



Stress test en AQR 

• Wat zal ons garanderen 
dart vanaf nu de 
modellen voor controle 
van risico meer 
performant zullen zijn? 



Ziehier waarom Duitsland zonder twijfel niet wil weten van 
een volle en volledige bankunie 



Recreative accounting 
Source: European Parliament, Economic and Monetary 
Affairs, Assessement of the cumulative impact of various 
regulatory initiatives on the European banking sector, 2011 



COMPTE DE RESULTATS BNP 2011 2012 

Intérêts et produits assimilés 47124 44476 

Intérêts et charges assimilés 23143 22731 

Intérêts nets 23981 21745 

Commissions (produits) 13695 12601 

Commissions (charges) 5276 5069 

Commissions nettes 8419 7532 

Gain ou pertes nets sur des instruments financiers à la valeur de marché 
par résultat 3733 3312 

Gain ou pertes nets sur actifs financiers disponible à la vente et autres 
actifs financiers non évalués en valeur de marché 280 1624 

Produits des autres activités 26836 33720 

Charges des autres activités 20865 28861 

Autres activités nettes 5971 4859 

PRODUIT NET BANCAIRE 42384 39072 

Charges générales d'exploitation 24608 25007 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations 
corporelles et incorporelles 1508 1543 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 16268 12522 

Coût du risque 6797 3941 

RESULTAT D'EXPLOITATION 9471 8581 

Quote part du résultat des sociétés mises en équivalence 80 489 

Gains net sur autres actifs immobilisés 206 1792 

Ecarts d'acquisition -106 -490 

RESULTAT AVANT IMPOT 9651 10372 

Impôt sur bénéfice 2757 3059 

RESULTAT NET 6894 7313 

Intérêts minoritaires 844 760 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 6050 6553 

• Het is interessant te 
noteren dat met een 
dalend PNB (Produit 
net bancaire) de BNP 
erin geslaagd is een 
stijgend nettoresultaat 
te tonen. 

• Als voor de opname 
van de intresten, de 
middelen om zich 
vindingrijk te tonen, 
beperkt zijn, dan 
bestaan ze toch voor 
de commissies en zeker 
voor de winsten op 
financiële 
instrumenten en de 
winsten op financiële 
activa net zoals op de 
winsten gehaald uit 
andere activiteiten 

• Wat verrechtvaardigt 
een halvering van de 
risicokosten tussen 
2011 en 2012? 

• Misschien gaan 
sommige banken wel 
zover tot het verdelen 
van dividenden hoger 
dan hun reële winsten. 



Indien deze grafiek juist is dan is het verwonderlijk dat de 
banken niet nog meer hun kredietactiviteit ontwikkelen. 



« Derivatives are weapons of mass 
destruction » Warren Buffett 

• Si une fois nettées les 
positions en dérivées ne sont 
pas aussi importantes que les 
chiffres qu’on a l’occasion de 
lire le plus souvent, il n’en est 
pas moins vrai qu’avec 
l’explosion de la volatilité des 
actifs en 2007-2008, les appels 
de marge et donc les apport 
de collatéral auxquels ont dû 
faire face les banques ont été 
considérables: 
3.000.000.000.000$, ce qui les 
a obligé à vendre à perte bon 
nombre d’actifs 



To be a banker is magic. How was he able 
to decrease risk by such a magnitude? 



Shadow banking or the black hole financing.                                      
N’est il pas devenu inutile de réguler le secteur bancaire ou est ce le 

shadow banking est un moyen de réduire le risque des banques? 

Source: Financial Times  October 
2011 

• The FSB study of the 11 largest 
economies with significant 
shadow banking found the sector, 
which previously peaked at 
$50,000bn in 2007, dropped to 
$47,000bn in 2008 but is now 
back up to $51,000bn. When the 
rest of the eurozone is included 
the sector is estimated at 
$60,000bn. It now constitutes 
more than a quarter of the entire 
financial system and is about half 
the size of traditional banks. 

 

Source: Financial Stability Board, Strenghtening 
oversight and regulation, October 2011 



Shadow banking 



Paradise banking 



The democratisation of finance: Private placement, 
peer to peer lending, crowdfunding en volkslening 

• Er zullen meer en meer 
privé-beleggingen 
gebeuren  

• De beweging van 
overslaan van banken 
zal sterker en sterker 
worden en hen van hun 
inkomstenbronnen 
afsluiten 
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ANNEXES 



Het multiplicatie-effect van krediet is ingestort sinds de crisis 

• Dit kan meerdere oorzaken 
hebben: ofwel hebben de 
banken die niet meer 
dezelfde capaciteiten 
hebben om zich te 
herfinancieren op de 
interbancaire markt, hun 
politiek van toekenning van 
leningen verminderd; ofwel 
hebben de ondernemingen 
die de economische 
moeilijkheden voelden 
verkozen er geen meer te 
vragen en hebben ze zelfs 
terugbetaald. 



• Here’s the thing though, money supply flatlined as the money multiplier 
plummeted. See the lines at the bottom? 

• What gives? 
• Koo says that liquidity does not always translate to increased bank lending 

and suggests that this is because we are in a "liquidity trap". I like the first 
part of his analysis but not the second part. I mentioned this last May, 
writing: 

• Koo is pointing to the money multiplier fallacy that comes from the 
concept that banks are reserve constrained. Of course, none of this is true. 
Banks are never reserve constrained in our non-convertible floating 
exchange rate monetary system; They are capital constrained. 

• Theoretically, banks could lend out up to 10 times their reserves if the 
reserve ratio is 10% (money multiplier: loans = 1/reserve ratio). In reality, 
however, banks make the loans first and then look to the reserves 
afterward. That means some banks are short reserves and must borrow 
them in the interbank market. 

• When the entire banking system reaches the reserve limit, the central bank 
could theoretically create a credit crunch by refusing to increase reserves. 
But then the Fed would not be able to manipulate short-term interest 
rates.The Fed Funds rate is dependent on the central bank’s supplying the 
required amount of reserves at any given reserve ratio to keep the 
interest rate at its target. So in practice, central banks always increase 
the level of reserves desired by the system in order to maintain the 
interest rate. 

• My point is that the money multiplier is a fallacy in a fiat currency credit 
system and we see that now that we are in a balance sheet recession in 
which credit growth is subdued due to private sector deleveraging. 

• -Koo says QE2 drove speculation, but what about the real economy? 
• This balance sheet recession is not really about liquidity traps and and the 

zero bound for interest rates. It’s about overindebted private sectors that 
have limited increased demand for credit. If and when the demand for 
credit increases, so too will the money supply. 
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Over het Rijnlandmodel of speculatief 
model 

• De commerciële banken waren houder van hele 
stukken van de industrie. DB had participaties in 
talrijke Duitse maatschappijen. De banken 
mobiliseerden dus een belangrijk deel van hun 
kapitaal om de industrie te financieren. 

• In 2000 zuiverde Schröder de meerwaarden op 
de participaties(ervoor getaxeerd aan 50 %) wat 
de banken ertoe bracht hun participaties te 
verkopen en te investeren in meer speculatieve 
domeinen. 



Wat zijn de voornaamste functies van het geld? 

• Rekeneenheid; basis van de boekhoudkunde 
• Instrument van transactie, berust op het 

vertrouwen in het geldteken en het ruimtelijk 
inzicht 

• Factor van thesaurisatie berust op het 
vertrouwen in het geldteken en de tijdelijke 
herkenning 

• Macro-economisch instrument, laat toe de steun 
aan de groei aan lage intrestvoeten te verzekeren 

• Alle economische scholen erkennen niet de hier 
aangehaalde functies 
 



• De klassieke economische 
theorie, onderwijst dat, op lange 
termijn de inflatie gelijk is aan de 
afwijking (het verschil) tussen het 
aanbod van geld en dat van 
potentiële productie in volume. 

• Welnu, men moet vaststellen dat 
het inflatieniveau bewaakt door 
de centrale banken te weten de 
inflatie in de reële economie 
beheerst is gebleven ondanks een 
sterke stijging van het 
geldaanbod; de inflatie is dus 
gesitueerd in de financiële sfeer 
en veroorzaakt zeepbellen. 





Quantitative easing 











Wet Pompidou 
 

• Wet van 1 januari 1973  

• Vertrouwt de creatie van het grootste deel van 
het geld in circulatie aan privé-banken  

• Tot in 1972 kon de Banque de France aan de staat 
lenen zonder intrest, 10,5 miljard en dan 10 
andere miljarden aan heel zwakke rente. Daarna 
moest de staat lenen op de privé-markt. 

• Dit zal veralgemeend worden door artikel 104 van 
het verdrag van Maastricht naar het geheel van 
Europese staten. 





Oops, the Germans are not the first in class 


