
Geld (2) 

 

Onderstaande balans is de gedeeltelijke balans van de gezamenlijke algemene banken. 

 

 
Verder is bekend dat het girale geld 80% van de totale geldhoeveelheid uitmaakt.  

De banken worden door de centrale bank verplicht minimaal 20% van de uitstaande 

girale gelden gedekt te hebben. 

 

1. Bereken de omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid. 

 

2. Hoeveel giraal geld kunnen de algemene banken maximaal nog creëren? 

 

3. Welke posten veranderen er op de balans als de banken deze hoeveelheid giraal 

geld inderdaad creëren? 

 

4. Hoe noemen we deze vorm van geldcreatie? 

 

5. Bereken de omvang van de totale liquiditeitenmassa. 

 

De centrale bank wil de rente verlagen teneinde de economie te stimuleren. Om dit te 

bereiken vergroot ze de omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid. 

 

6. Welke posten veranderen op de balans als de centrale bank de geldhoeveelheid 

vergroot d.m.v. openmarktpolitiek? 

 

7. Noem een andere manier waarop de centrale bank de geldhoeveelheid kan 

vergroten. 

 

                          Gedeeltelijke balans gezamenlijke algemene banken 

 

Kas     300                  Rekening courant tegoeden          1500 

Tegoed CB   100                  Kortlopende spaargelden                 1000 

Bankcertificaten    60                  Kortlopende deposito’s                      800 

Vreemde valuta  120                  Kortlopende valuta tegoeden             700 

Debiteuren     90                  Langlopende spaargelden                 2500 



8. Wat gebeurt er met de maatschappelijke geldhoeveelheid als girale tegoeden 

worden omgezet in kortlopende spaartegoeden (= transformatie)?  

 

9. Wat gebeurt er in dat geval met de liquiditeitenmassa? 

 

10.  Wat wordt verstaan onder substitutie? 

 

 

Antwoorden: 

1. 1875 

2. 500 

3. Rekening courant tegoeden stijgt met 500, debiteuren stijgt met 500. 

4. Wederzijdse schuldaanvaarding 

5. 4375 

6. De centrale bank koopt bankcertificaten of vreemde valuta van de banken. Deze 

posten worden dus lager. Kas en/of tegoed bij CB stijgt. 

7. Het dekkingspercentage verlagen. Het geld dat de banken op een rekening bij de 

centrale bank moeten aanhouden (=kasreserveregeling) verlagen. 

8. Wordt kleiner. 

9. Blijft wat omvang betreft gelijk maar verandert van samenstelling. Minder 

primaire liquiditeiten meer secundaire liquiditeiten. 

10. De ene soort geld omruilen voor de andere soort. De maatschappelijke 

geldhoeveelheid blijft gelijk. Voorbeeld: geld zetten op een girorekening. 

 

 

 

 Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 

naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 

aan me. 

 

 

 


