VISIE OP HET BANKWEZEN

De ruggengraat van de financiële infrastructuur
Kredietverlening

De belangrijkste functies van primaire banken

Beheer van spaargeld

BANK

Meneer Jansen wil een huis
bouwen en heeft €400.000
nodig. De bank verstrekt
een hypotheek en
ontvangt rente.
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Geldschepping

Afdeling
vermogensbeheer

De bank schrijft de
hypotheek van meneer
Jansen als schuld op de
balans van de bank.
400.000

Meneer Jansen schrijft een
bedrag over op de rekening van
de aannemer. Het geld
komt in reële economie
terecht.

Meneer De Boer spaart elk
jaar €1000 voor studie van
zijn kleinkinderen. De bank
beheert het spaargeld van
meneer De Boer en
keert rente uit.

Vermogensbeheer
Mevrouw De Vries heeft
vermogen uit haar familiebedrijf
en wil dat dat slim belegd wordt.
De afdeling vemogensbeheer
belegt een deel van het
vermogen van Mevrouw De Vries.

Risicobeheer

Faciliteren en
begeleiden financiën
bedrijfsleven in binnenen buitenland

De bank neemt risico’s
van de klant over om
deze professioneel
te beheren

10.000

Bedrijfskrediet

Betalingsverkeer

Internationale handel

Aandelen

Een bloemenwinkel
wil uitbreiden en
heeft €10.000 nodig
voor een bezorgdienst
en een webwinkel.
De bank verstrekt een
lening en schrijft de
schuld op de balans.

In de bloemenwinkel
worden boeketjes met
pin afgerekend en
in de webwinkel
wordt met iDEAL
betaald.

Een groothandel in
bloembollen doet
goede zaken in
China. De bank
regelt grote
transacties en
biedt hulp bij
uitbreidingen.

De bollenhandel
breidt verder uit en
het bedrijf wil naar
de beurs. De bank
begeleidt de
beursgang.
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Activiteiten brengen risico’s met zich mee
In alle functiegebieden liggen risico’s op de loer. Banken nemen veel van die risico’s van klanten over.
Kredietrisico

Renterisico

Voorbeeld 1:
Meneer Jansen raakt zijn
baan kwijt en kan de hypotheek
niet meer betalen

Liquiditeitsrisico

Renteinkomsten staan
vaak lang vast...
30 jaar

%

... terwijl rentelasten zijn
gebaseerd op de geldmarktrente. Als die stijgt, stijgen
de rentelasten van de bank.

%

Spaarders willen ineens
hun geld opnemen van
de bank. Tot €100.000
dekt de bank het risico.

Voorbeeld 2:
Het huis van de
Meneer Jansen
daalt in waarde.

Marktrisico
Aandelenmarkten
gaan onderuit.

Systeemrisico

Kredietrisico

Operationeel risico

Wisselkoersrisico

Problemen ontstaan bij één bank
zorgen voor schokgolf in systeem
waardoor andere banken ook in
problemen komen.

Een concurrent zorgt
voor dalende omzet van
de bloemenwinkel. Na een
faillissement kan de winkel
de lening niet terugbetalen.

Zaken die mis kunnen
gaan in de bedrijfsvoering.
Problemen door
cybercriminaliteit.

En landenrisico.
Bezittingen en/of schulden
in vreemde valuta.
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Lees de volledige studie op: www.rabobank.com/economie
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