Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling
Bron I: Verhouding Chartaal en giraal geld

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bron: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf
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Bron II: Aantal kaartbetalingen
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Bron III: Geld en Goud
http://www.dnb.nl/binaries/geld%20en%20goud_tcm46-211379.pdf
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Boekje van De Nederlandsche Bank over de Gouden Standaard en onze betaalmiddelen. Vooral
pagina 8 en 9 kunnen gebruikt worden als bron.
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Bron IV: Van pinnen tot tappen

Van pinnen, chippen en dippen tot tappen: betalen in de toekomst
Brenda Knoll Mar 27, 2014
http://www.firestarters.nl/nl/detail/general_article/van-pinnen-chippen-en-dippen-tot-tappen-betalen-inde-toekomst
Sinds de introductie in 1985 is de pinpas een geliefd betaalmiddel. De tijd waarin je een loketmedewerker van de bank om briefgeld vroeg is lang vervlogen. Vandaag de dag dippen we - het
swipen is alweer twee jaar passé - met plastic. Voor het pinnen van kleine bedragen kunnen we nu nog
gebruik maken van de Chipknip, maar omdat deze per 1 januari 2015 zal verdwijnen, hebben banken
flink geïnvesteerd in een nieuwe betaalmanier: het contactloze ‘tappen’.
Tappen gebeurt door middel van een NFC (Near Field Communication) antenne. Betalingen vinden
plaats nadat deze antenne contact gemaakt heeft met de betaalterminal. Communicatie tussen de
twee apparaten is alleen mogelijk binnen een afstand van enkele centimeters. Het tappen is dan ook
vergelijkbaar met in- en uitchecken zoals je dat doet met je ov-chipkaart. Bij aankopen onder de 25
euro maakt tappen de pincode overbodig.
Inmiddels zijn enkele telefoontoestellen al voorzien van de NFC-chip. De Rabobank biedt daarom al
producten die contactloos betalen ondersteunen. Andere mogelijkheden zijn het installeren van de
mobiele MyOrder-applicatie. Hierbij maak je gebruik van de, door Rabobank geïntroduceerde,
mobiele portemonnee: Minitix. Om gebruik te maken van MyOrder hoef je geen klant te zijn bij de
Rabobank.
Heb je nog geen NFC-chip op je telefoon en wil je toch graag de blits maken in de supermarkt? Dan
kun je gebruik maken van een sticker die voorzien is van een dergelijke antenne. Deze plak je met
gemak onder je telefooncover of op een ander apparaat dat je dagelijks bij je draagt.

Inzicht in je uitgaven
Of bijbehorende bankapplicaties binnenkort als paddenstoelen uit de grond schieten is nog maar de
vraag. De ABN AMRO en ING zullen zich gaan richten op het integreren van een NFC-chip in
bestaande bankpassen terwijl de Rabobank zijn Wallet-app heeft aangekondigd. Deze app heeft de
mogelijkheid om kassabonnen in te scannen of je actuele saldo te tonen. Ook is er de optie om
bonus- en klantenkaarten toe te voegen. De vraag die rest is hoe - en óf - mobiel betalen ook
functioneert over de grens en hoe flexibel deze technologie zal zijn. Hoe dan ook, de eerste stappen
richting de toekomst van het betalen zijn inmiddels gezet. Jij kan helemaal zelf bepalen of je voorop
wil lopen.
What's next
De NFC-technologie wordt links en rechts alweer ingehaald door futuristische foefjes waarvan we de
veiligheid nog niet in kaart kunnen brengen. Zo kwamen we de NYMI armand tegen. Deze herkent de
drager aan zijn hartslag en zou wachtwoorden overbodig moeten maken. Ook worden er overa
Bitcoin-wallets geboren en bestaat er een Bluetooth-ring die het mogelijk maakt om betalingen te
verrichten door simpelweg de bedragen in de lucht te schrijven.
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Veiligheid
Omdat je je smartphone altijd bij je draagt, zit de kwetsbaarheid voor verlies en diefstal ook in dat
gegeven. Daarom kan er na verlies of diefstal maximaal vijftig euro uitgegeven worden met jouw
mobiel. Na dit bedrag wordt er gevraagd om een pincode. Blokkeer je jouw telefoon tijdig en is er
geen sprake van fraude? Dan wordt het afgeboekte bedrag door de bank vergoed. Het eigen risico van
150,- gaat in dit geval dus niet op.
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Bron V: Filmpje Zimbabwe
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http://youtu.be/s3LdNxV0yPM?list=PL6C809267543015F8
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Bron VI: Geld is vertrouwen
http://marketupdate.nl/columns/interview-dirk-bezemer-geld-is-geen-goud/
Interview Dirk Bezemer: “Geld is geen goud”
Frank Knopers 16 januari 2014 Columns, Economie
Marketupdate sprak deze week met Dirk Bezemer, hoofddocent Economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Bezemer heeft al tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.
Marketupdate vroeg Bezemer naar het ontstaan van de huidige financiële crisis en de effecten die
deze crisis heeft op de huizenmarkt, op de pensioen en uw spaargeld. Zoals u van ons gewend bent
vroegen we monetair en financieel econoom Bezemer ook naar zijn visie ten aanzien van goud.
Goud
Volgens Bezemer is het niet verstandig om in goud te beleggen. Het edelmetaal doet het weliswaar
goed in een financiële crisis, maar als mensen weer meer vertrouwen krijgen in de economie gaat de
prijs weer omlaag. Het edelmetaal vervult volgens hem ook geen rol meer in het monetaire systeem:
‘Goud hoeft volgens mij geen rol in het monetaire systeem te spelen. Het vervult op dit moment een soort showbizz
functie. Goud komt uit de historische tijd dat er een link was tussen de dollar en goud en uit de tijd dat de
hoeveelheid goud in de munt bepaalde hoeveel waarde het geld had. Dat is zo geweest in sommige tijden en
plaatsen, maar er is geen enkele reden waarom dat nu zo zou zijn.’
Waarom centrale banken weer netto kopers zijn van goud:
‘Dat zie ik meer als een soort belegging, niet iets wat een betekenis heeft voor het financiële systeem. Ons huidige
financiële systeem is helemaal niet afhankelijk van goud. Wat zou je met goud kunnen doen als het financiële
systeem klapt? Als je nieuw geld uitgeeft moet men vertrouwen hebben in jou, niet in je goud. Omdat centrale
banken mijn mening niet zijn toegedaan hebben ze hun goudvoorraad nog niet verkocht. Centrale banken zouden
naar mijn mening moeten kijken naar het rendement op goud in vergelijking met andere beleggingen.’
Volgens Bezemer vormt goud geen uitzondering op andere materialen die ooit als geld werden
gebruikt. Hij zei daar het volgende over:
‘Goud is niet het echte geld. De essentie van geld is dat het iets is dat mensen accepteren. Dat kan van alles zijn. Zo
betaalden we vroeger met kerfstokken en hadden de mensen in Babylon kleitabletten als geld. Dat zijn
verschillende materialen. Klei, hout, papier of bits en bytes in een computer, het kan allemaal dragers van geld
zijn, zo lang we het allemaal gebruiken. Het geld zelf is niet een ding, het is een idee; het is vertrouwen. Ik denk
niet dat goud daar een uitzondering op is. Goud is eigenlijk een ontzettend zacht en waardeloos metaal. Je kunt er
kiezen mee vullen en er zijn beperkte industriële toepassingen. Maar als je denkt dat er altijd vertrouwen zal
blijven in goud, dan is het zinvol om wat goud te houden. De fluctuaties in de goudprijs zijn echter zo groot zijn dat
je je af moet vragen of het wel een goede belegging is, in vergelijking met andere beleggingen.’
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Dirk Bezemer: ‘Geld is niet een ding, het is een idee. Het is vertrouwen.’
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Bij variant: bron: BBP totaal en per capita.
Land

BBP (In US dollars)

Zimbabwe
Bulgarije
Nederland

$ 7.265 miljard
$ 104 miljard
$ 705 miljard

BBP per hoofd van de bevolking
(In US dollars)
$ 600
$14,300
$ 43,300
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Bron: CIA Worldfactbook. Gegevens uit 2012, gemeten in 2013 US dollars.
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