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• Samenloop van drie economische crisissen 

– Bankenorkaan 

– Eurovloedgolf 

– Alsmaar stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 

• Zal macro-economische landschap grondig door elkaar schudden 

– Hoe moet dit aangepakt worden en wat zullen de gevolgen zijn voor 
werknemers en ondernemingen? 

De Perfecte Storm 



Ontstaan van de Eurovloedgolf 



1. verlies eigen monetair beleid: de centrale bank kan niet zomaar 
geld pompen 

2. Verlies wisselkoersbeleid: je kan niet meer devalueren bij een  
bij intern onevenwicht 

– Stel land A in recessie en land B in hoogconjunctuur (oververhitting) 

– Expansief monetair beleid in land A (rentedaling) en restrictief beleid 
in land B (rentestijging) zal evenwicht herstellen 

– Devaluatie munt A t.o.v. munt B zal het evenwicht herstellen via 
toename van de export in land A (en afname in land B) 

One size does not fit all: nadelen van de euro  
 



• Je kan maar beter gelijklopende conjunctuurcycli hebben 
als je geen instrumenten meer hebt 

– Maaaar… dat stond niet in de Maastrichtcriteria, noch in het GSP 

– Hoewel voor start van de euro werd al gewezen op kern-periferie 
probleem in Europa: teveel verschil in conjunctuurcyclus 

• Gevolg: Europa met twee snelheden na start van de euro 

– Monetair beleid te streng voor Duitsland en te slap voor de periferie 

– Gevolg: oververhitting en inflatie in Ierland, Spanje en Griekenland, 
terwijl Duitsland het zeer lastig had 

One size does not fit all 



• Europa met twee snelheden na start van de euro 

One size does not fit all 



• Hoge groei en oververhitte economie vertaalt zich in meer inflatie 

One size does not fit all 



• Zelf-voedend: hoogconjunctuur (in combinatie met gelijke rente) 
brengt een enorme kapitaalstroom 

– Geld stroomt van de kern (Duistland, Nederland) naar de periferie 

– Dat doet in de periferie de bankenluchtbel en vastgoedluchtbel nog 
verder uitzetten 

– Waardoor divergentie (asymmetrie) verder toeneemt 

– Dit feestje blijft duren zolang de gemeenschappelijke rente te laag is 
voor de periferie en te hoog voor Duitsland 

One size does not fit all 



• Nog het meest in vastgoedsector: huizenprijzen stijgen veel 
sneller dan de rentekost om het huis aan te schaffen 

One size does not fit all 



• Ondertussen met de interne competitiviteit… 

One size does not fit all 

>30% 



• Ondertussen met de export… 

One size does not fit all 



• Duitsland heeft door de lagere inflatie steeds lagere lonen dan de 
rest van de eurozone en begint steeds meer te exporteren naar de 
rest van de Eurozone 

• Maar in de periferie nog steeds hasta la vista en dolce far niente 

– Snel groeiende overheidsuitgaven, via de                                          
omgekeerde rentesneeuwbal van de euro 

– snel groeiende vastgoedsector en banksector 

• Tot…………..de bubbel barst 

 

Dus de competitiviteit loopt uiteen 



Euro en het roekeloze gedrag van overheden 



• De bankenorkaan komt het feestje verstoren en Europa belandt in 
een diepe recessie  

Euro en het roekeloze gedrag van overheden 



• Massaal redden van banken door overheden met kapitaalinjecties, 
waarborgen op leningen en optrekken van depositogarantie 

Bankenorkaan en het einde van het feestje 



1. Door de stijgende overheidsschuld beginnen banken massaal 
overheidsobligaties te dumpen: rente overheidsobligaties stijgt 

– Banken opnieuw getroffen omdat waarde bestaande obligaties daalt: 
overheden moeten banken alweer redden waardoor schuld stijgt 

2. De depositogarantie van de overheid wordt twijfelachtig: 
spaargeld stroomt naar het buitenland 

– Banken zijn niet meer in staat de schuld van eigen overheid te kopen 
waardoor de rente stijgt 

3. Hogere rentevoeten wegen op begroting waardoor schuld stijgt 

– Stijgende schuld doet op zijn beurt de rentevoeten verder oplopen 
wegens twijfel aan terugbetaling 

Spiralen tussen banken, overheid en rentevoeten 



1. De Cypriotische banken worden opnieuw getroffen door de 
Griekse schuldherschikking in 2012 

– De waarde van Griekse obligaties verschrompelt, waardoor de banken 
moeten gered worden, waardoor de overheid zelf omkantelt 

2. De depositogarantie van de overheid wordt twijfelachtig: 
spaargeld stroomt naar het buitenland 

– Dat zal zeker niet verbeteren na de stommiteit van het jaar om een 
belasting op kleine spaarders te suggereren: nie goe bezig! 

3. Hogere rentevoeten wegen op begroting waardoor schuld stijgt 

– Stijgende schuld doet op zijn beurt de rentevoeten verder oplopen 
wegens twijfel aan terugbetaling 

Cyprus is de perfecte case 



DE BERUCHTE SPREAD 

Zoek de zeven verschillen 



Hier komen we dus vandaan .... 



En hier dreven de spiralen ons naar toe! 



Spiraal tussen besparen en recessie 

• Infernale spiralen tussen banken, rentevoet en overheid kunnen 
doorbroken worden door overheidsfinanciën te saneren 

– Saneren is ook voorwaarde voor steun van Europese Noodfonds 

• MAAR  besparen tijdens een recessie werkt contraproductief 

– Verhogen van belastingen en terugschroeven overheidsuitgaven 
duwen economie op korte termijn verder de dieperik in 

– Resultaat is minder belastinginkomsten voor de overheid waardoor 
tekort uiteindelijk nauwelijks of niet daalt 

– Nieuwe besparingen dringen zich bijgevolg op… 

• Kortom: we zitten in een catch-22 situatie 



Constructiefouten van de euro 

• Er ontstaan veel te makkelijk onevenwichten tussen lidstaten 

• Kiezen tussen pest en cholera indien een onevenwicht voorkomt 

– Oplopende begrotingstekorten om recessie te bestrijden kan tot 
infernale spiraal leiden tussen begrotingstekort, rentevoet en 
bankensector van een land 

– Afbouwen begrotingstekorten tijdens recessie trekt economie verder 
dieperik in 

• Door verlies van eigen monetair beleid en wisselkoers zijn er geen 
mechanismen beschikbaar om het evenwicht (snel) te herstellen 



Drie essentiële uitdagingen 

• De constructiefouten uit de euro halen 

– Mobiliteit, convergentie, begrotingsunie, bankenunie, politieke unie? 

• De competitiviteitskloof dichten  

– Interne devaluatie, fiscale devaluatie 

• De euro op korte termijn laten overleven 

– Monetair beleid, Draghi-plan (OMT) 



Oplossen van de problemen 



De constructiefouten oplossen: begrotingsunie 

• Begrotingsafspraken op landenniveau essentieel in muntunie 

– Mogelijkheid schuldopbouw moedigt land aan tot vrijbuitersgedrag: 
indien het in een infernale spiraal terechtkomt, moet de hele unie de 
kosten dragen in de vorm van inflatie of een bail-out 

– Harden afspraken sluiten spiraal tussen begrotingstekorten en 
oplopende rente uit 

– Europese begrotingspact van 2 maart 2012: tekorten zijn niet meer 
toegelaten (structureel tekort maximaal 0,5% BBP) 

• Financiële straffen bij overtreding van het pact: geloofwaardig?? 

– MAAR: probleem van negatieve spiraal tussen saneren en recessie 



Begrotingsunie en solidariteit 

• Begrotingsdiscipline kan niet zonder herverdelingsmechanisme 

– Twee zijden van dezelfde medaille: een échte begrotingsunie 

– Tijdelijk transfers via Europese begroting naar land in recessie 

• VS en Duitsland: discipline aan ene kant, maar ook impliciete 
transfer van 0,4% per 1% daling in economische activiteit 

• Op termijn moet er een volwaardige begrotingsunie komen 

– Kan lopen via bestaande begrotingen op basis van transfersleutel 

– Belastingen geïnd op Europees niveau: vennootschapsbelastingen, 
roerende voorheffing, Tobin taks, Europese sociale zekerheid,  



De constructiefouten oplossen: Arbeidsmobiliteit 

• Werklozen van land in recessie verhuizen naar land met 
economische boom 

• Belangrijk aanpassingsmechanisme in Verenigde Staten 

• Uiterst beperkt in Eurozone 

– Teveel barrières zoals taal, cultuur en sociale zekerheid 

– Weinig alternatieven: meer mobiliteit is op termijn wenselijk, 
bedrijven moeten zich hier op voorbereiden 

• Bijvoorbeeld taalbarrières wegwerken 



De constructiefouten oplossen: Convergentie 

• Symmetrie is mooi: indien landen op zelfde manier getroffen 
worden door een schok, vormt muntunie absoluut geen probleem 

• Euro kan dan devalueren/revalueren t.o.v. de rest van de wereld, 
en ECB kan rente bepalen die voor iedereen gepast is! 

• Mogelijkheden 

– Excessive Imbalance Procedure: tijdig opsporen van onevenwichten 

– Politieke unie: zoveel mogelijk vormen van macro-economisch beleid 
op Europees niveau, zoals loonbeleid en sociaal beleid 

– Belgische problemen: energieprijzen en index 



De constructiefouten oplossen: Bankenunie 

• Uniforme regels voor alle Europese banken met één enkele 
Europese bankentoezichthouder 

• Depositoverzekering op  
     Europees niveau 

• Probleembanken op Europees  
niveau aanpakken met Europese                                                              
regels en Europees resolutiefonds                                                          

 Zal spiraal tussen banken 
en landen doorbreken 
 
Maar zijn sommige 100.000 euro méér gelijk dan andere? 
 
 



Competitiviteitkloof dichten: interne devaluatie 

• Loon- en prijsflexibiliteit: tweede cruciale pijler van een muntunie 

– Proportionele daling lonen en prijzen kan onevenwicht structureel 
herstellen: heeft exact hetzelfde effect als een muntdevaluatie 

– Muntdevaluatie 20% (met constante lonen en prijzen): economie 
20% competitiever, import 20% relatief duurder, binnenlandse 
koopkracht constant 

– Loon- en prijsdaling 20% (met zelfde munt): economie 20% 
competitiever, import 20% relatief duurder, binnenlandse koopkracht 
constant 

– Belangrijkste verschil: daalt je loon echt in euro’s of kan je met 
hetzelfde aantal drachme’s minder kopen 

– Belgisch probleem van de index 





De euro in leven houden: acties van de ECB 



De normale acties van de ECB 



De onconventionele maatregelen van de ECB 



Zal dit tot inflatie leiden? 



• Het Noodfonds werd reeds in 2011 de bazooka gedoopt 

• In 2011 redde de ECB de Euro door obligaties van Spanje en Italië 
te kopen (SMP), door de laattijdige goedkeuring van uitbreiding 
het Noodfonds (EFSF) 

• De ECB pompte in begin 2012 meer dan 1000 miljard euro in de 
banken (de zogenaamde LTRO’s) 

– De banken plaatsten dit terug bij de ECB uit pure angst 

• In oktober 2012 kwam er het Draghi-plan of bazooka 2.0 (OMT) 

• Maar ........ tegen bepaalde voorwaarden  

De inflatie van het begrip bazooka 



Please Go Ahead: try to rob my Euro-shop 



Het Draghi plan (OMT) 

• Banken kunnen altijd en onbeperkt schulden van 
Eurolanden kwijt aan de ECB 

• Daardoor wordt speculeren eigenlijk zinloos en 
verdwijnen de overmatige hoge interesten 

• MAAR ... je moet het wel netjes vragen aan het 
Noodfonds 

• Dat dan de voorwaarden bepaald voor die steun 
(hervormingen, bezuinigingen) 

• In ruil krijg je leningen en de oneindige vuurkracht van 
de ECB en lage interesten 

 



Fiscaal slaan en monetair zalven: gouden duo 

• Het huidige beleid is verstandig 

– Alleen besparen is zelfmoord want dan is er een depressie  

– Alleen geld bijdrukken is zelfmoord want hyperinflatie 

• Maar samen staan ze sterk:  

– de soepele monetaire politiek maakt de saneringen draagbaar 

– De saneringen zorgen ervoor dat de monetaire politiek soepel kan zijn 

– En dat die kan verstrengen als de economie aantrekt 

– Zodat we inflatie vermijden 

 



Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 



















 

Quo vadis, België? p.50 
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Het Belgische piramidespel 

• Demografische evolutie en pensioensysteem op basis van 
repartitiestelsel 



Het Belgische piramidespel 

• We werken steeds minder 



Het spaarboekje (zilverfonds) is leeg 



Het spaarboekje (zilverfonds) is leeg 



Onaangename rekenkunde 

• Ageing Working Group (AWG): budgettaire meerkost van de 
vergrijzing op jaarbasis 9,1% - 10,3% van het BBP tegen 2060!! 

• Slechte nieuws: prognoses zijn zelfs zeer optimistisch 

– Kost die men in 2002 voor 2030 voorspelde vandaag al bereikt… 

– Toename effectieve pensioenleeftijd en gunstige migratie zit er al in 

– Prijzen gezondheidszorg stijgen niet méér dan rest van de economie 

– Economische groei: parameters gunstiger dan decennia vóór crisis 

• Werkloosheid gemiddeld lager dan minimum sinds 1980 

• Productiviteitstoename die stijgt naar 1,50% per jaar 

– Was 1,06% tijdens 10 jaar voorafgaand aan crisis en 1,29% 
tijdens 20 jaar voor de crisis 



Onaangename rekenkunde 



Onaangename rekenkunde 



Onaangename rekenkunde 

• In plaats van een spaarpot van 1200 miljard (320% BBP), een 
overheidsschuld van 375 miljard (100% BBP) 



Redden van de sociale zekerheid 

1. Maatregelen waardoor vergrijzingskost (uitgaven sociale 
zekerheid) daalt 

2. Initiatieven die de economische groei zoveel mogelijk opkrikken 

– Hogere groei betekent meer belastinginkomsten die voor de 
vergrijzing kunnen aangewend worden 

3. Geld vrijmaken op begroting om resterende vergrijzingskost op 
te vangen 

 Het is een “en-en-en” verhaal om sociale zekerheid zoveel 
mogelijk in stand te houden 

 



Slim saneren 

• Hoe meer ruimte er op de begroting vrijgemaakt wordt, hoe 
minder er in de sociale zekerheid moet bespaard worden 

• Onderzoek: terugschroeven overheidsuitgaven beste manier om 
overheidsfinanciën op duurzame wijze gezond te maken 

– Belastingverhogingen gunstiger effect op korte termijn, doch teveel 
neveneffecten op lange termijn 

– Er is wat laaghangend fruit, vooral bij regionale en lokale overheden 

• Vooral niet saneren in overheidsinvesteringen! 

– Moet zelfs toenemen: positieve terugverdieneffecten via groei 

• Extra ruimte kan gecreëerd worden via versnelde schuldafbouw 

– Wacht niet te lang met nemen van maatregelen 



Slim saneren 



Hervormen van belastingen 

• Werkgelegenheidsgraad bij de laagste van ontwikkelde landen 

– Vooral te wijten aan hoge lasten op arbeid (vicieuze cirkel) 



Hervormen van belastingen 

• 1% meer mensen aan het werk = daling vergrijzingskost 0,75% 

– Dubbel effect op begroting: daling uitgaven en stijging van inkomsten 

• Verlaging van lasten op arbeid een must (vooral oudere WN) 

– Belastingen voor werknemers: aanbodeffect werkgelegenheid 

– Belastingen werkgevers: vraageffect werkgelegenheid 

• There is no alternative: ook nieuwe inkomsten zoeken 

– Milieu- en kapitaalbelastingen worden belangrijk, maar hogere 
belastingvoet betekent niet noodzakelijk meer ontvangsten 

– Optimale combinatie: daling van werkgeversbijdragen sociale 
zekerheid gecompenseerd met evenredige verhoging van btw 



Hervormen van belastingen 



Pensioenen 

• Hier ligt meeste ruimte om vergrijzingsfactuur te verlagen 

– Opnieuw een zes-punten-match 
     voor de begroting 

• Langere loopbanen een must 

– gepensioneerde <65 jaar 
    onhoudbaar voor sociale zekerheid 

– Optrekken leeftijd vervroegd 
     pensioen naar 62 jaar doet 
     vergrijzingskost met slechts 
     0,4% dalen 



Pensioenen 

• Werkgelegenheid België vooral zeer zwak in categorie 55-64 jaar 



Pensioenen 

• Ook wettelijke pensioenleeftijd moet onverwijld omhoog 

– In 1889 voerde Otto von Bismarck eerste wettelijke staatspensioen in 
voor leeftijd vanaf 70 jaar, terwijl levensverwachting 45 jaar bedroeg 

– Sinds 1925 is officiële pensioenleeftijd 65 jaar: levensverwachting 
was toen 58 jaar, terwijl deze ondertussen al 80 jaar is 

– Optrekken naar bijvoorbeeld 67 jaar, en nadien aanpassen aan 
levensverwachting 

• Pensioenleeftijd Italië zal bijvoorbeeld 70 jaar zijn tegen 2060, in 
Denemarken zelfs 72,5 jaar 



Pensioenen 

• Meer ouderen aan het werk krijgen één van grootste uitdagingen, 
doch noodzakelijk voor redden van sociale zekerheid 

– Verantwoordelijkheid bij overheid, bedrijven en ouderen 

– Aanbod ouderen op arbeidsmarkt optrekken via bv. financiële prikkels 

– Belangrijke rol voor ondernemingen: behouden en motivatie ouderen 

• Bij hogere pensioenleeftijd loont het terug om te investeren in 
oudere werknemers (en Belgische werknemers meer algemeen)  

• Overheid kan sectorspecifieke quota opleggen om lagere lasten op 
arbeid te genieten: verplicht om na te denken over grijze banen 

• We moeten af van koppeling lonen aan anciënniteit en demotie 
aanvaardbaar maken 



De heilige index 



De heilige index 

• Is in essentie een werkgelegenheidsprobleem… 

• De vraag is niet of de lonen wel/niet aangepast worden aan de 
levensduurte, maar of we dit op de juiste manier doen 

– Het antwoord is: NEE !!! 

– De timing zit totaal fout, waardoor we jobs (en koopkracht!) verliezen 

• Tweede-ronde effecten van indexatie lonen 

– Lonen belangrijkste kostencomponent voor meeste bedrijven 

– Spiraal: stijging prijzen => stijging lonen => stijging kosten => 
stijging prijzen … 

– Uiteindelijk effect over periode 4-5 jaar is het dubbele 



De heilige index 



De heilige index 

• Deel van verloren jobs bij mindere competitiviteit winnen we niet 
terug bij verbetering competitiviteit: sluipend negatief effect van 
het systeem op werkgelegenheid 



De heilige index 

• Koppel de lonen aan de inflatiedoelstelling van de ECB! 

– Vaste loonstijging 2% per jaar (+ reële stijging bij sociale overleg) 

– ECB realiseert gemiddeld de doelstelling (1,97% sinds start euro), 
waardoor er behoud van koopkracht én competitiviteit is 

– Tweede-ronde effecten per definitie uitgesloten, waardoor 
werkgelegenheid zal toenemen 

– Door grote aandeel van lonen in kosten van ondernemingen zal ook 
inflatie dichtbij 2% uitkomen: meer ruimte voor groeibeleid ECB 

– Zal moeilijker worden voor bepaalde producenten (bv. energiesector) 
om exuberante prijsstijgingen door te voeren 



 DE PERFECTE STORM 

Hoe de economische crisis de wereld 
overviel en vooral: hoe we eruit 

SOCIALE MEDIA 

Facebook: Koen 

Twitter: @GertPeersman 

COLUMNS 

De Standaard (Gert), De Morgen (Koen), 
De Tijd (Koen) 

 

 

Meer weten?  


