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De laatste jaren is er steeds meer onzekerheid over de toekomst van contant geld. Verschillende economen
pleiten voor het afschaffen van grote bankbiljetten, omdat deze volgens hen vooral gebruikt zouden worden
voor belastingontduiking en financiering van terrorisme. De Europese Commissie overweegt
zelfs restricties op het gebruik van contant geld. Niet alle centrale banken gaan mee in deze trend, want de
Zwitserse centrale bank heeft deze week laten weten dat contant geld voor haar even belangrijk is als giraal
geld.
Tijdens de World Banknote Summit in Basel benadrukte de Zwitserse centrale bank het belang van contant
geld voor de economie. Fritz Zurbrügg, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de centrale bank,
zei in zijn toespraak dat de vraag naar bankbiljetten nog steeds zeer groot is en dat de hoeveelheid cash als
percentage van het bruto binnenlands product in verschillende landen de laatste jaren juist weer toeneemt,
mede als gevolg van de financiële crisis en de extreem lage spaarrente.

Vraag naar contant geld neemt juist toe sinds uitbreken financiële crisis (Bron: Swiss National
Bank)

Vooral in crisistijd neemt de vraag naar bankbiljetten toe (Bron: Swiss National Bank)

Contant geld blijft interessant alternatief
Volgens de Zwitserse centrale bank is contant geld een veilige manier om een deel van je vermogen buiten
het banksysteem te bewaren. En met de invoering van een negatieve rente in januari 2015 is er een extra
reden bij gekomen om een deel van je vermogen in contanten aan te houden. Omdat dit nog niet op grote
schaal gebeurt ziet de Zwitserse centrale bank nog geen reden om grote biljetten uit omloop te halen.
Ook als betaalmiddel verdient contant geld volgens de centrale bank een plek naast de verschillende
elektronische betaalmogelijkheden. We zien de populariteit van contactloos betalen en mobiel betalen
toenemen, maar volgens de centrale bank concurreren deze diverse moderne betaaltechnieken vooral met
elkaar en niet met contant geld.
Mensen die contant geld blijven gebruiken doen dat volgens de centrale bank vooral uit gewoonte of uit
gebrek aan technologische kennis. Ook vinden sommige mensen het makkelijker om te budgetteren met
geld dat ze fysiek kunnen vasthouden en tellen. Ook zijn er situaties te bedenken waarin contant geld meer
gepast is dan een bankoverschrijving, bijvoorbeeld als je iemand geld cadeau wilt geven.
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