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economie
de grote markt
Stijn Decock

De nieuwe onheilstijdingen van Dr. Doom

‘A

ls je elk jaar een recessie voorspelt, dan heb je
statistisch gesproken om de acht jaar gelijk,
aangezien er gemiddeld om de acht jaar een
recessie volgt.’ Dat vat kort samen hoe economische experts aankijken tegen Nouriel Roubini of Dr.
Doom, de econoom die continu met gitzwarte economische scenario’s voor de dag komt. Roubini voorspelde de
financiële crisis correct waardoor hij in de financiële
wereld nog altijd een luisterend oor vindt. En nu luidt hij
weer de economische alarmklokken.
Stagflatie heet het nieuwe gevaar: de combinatie van
hoge inflatie met lage economische groei. Het fenomeen
kwam vooral in de jaren 70 voor, toen de Arabieren de oliekraan dichtdraaiden en torenhoge olieprijzen extreme
inflatie uitlokten. Tegelijk bleef de economische groei laag.
Het grote probleem met stagflatie is dat inflatie de koopkracht uitholt, zowel van gezinnen, bedrijven als overheden. De lage groei compenseert dat koopkrachtverlies
niet. Het gevolg is een combinatie van verarming, stijgende
werkloosheid en onbeheersbare hoge overheidsschulden.
Het België van het einde van de jaren 70, begin jaren 80
dus.

Stagflatie heet
het nieuwe gevaar:
de combinatie van
hoge inflatie met
lage economische
groei

Roubini, die in zijn stagflatie-analyse door enkele andere
zwaargewichten, zoals de voormalige superbelegger Mohamed El-Erian, wordt bijgetreden, ziet meerdere oorzaken.
De stijgende grondstofprijzen en schaarste aan allerlei materialen zoals halfgeleiders hebben nu al een opwaarts effect op de prijzen. De massale stimuli en investeringsplannen van de overheden leiden bijkomend geld naar schaarse
goederen of arbeid. Vooral in de VS ligt de inflatie met 5,4
procent in juni al oncomfortabel hoog. Maar voor Roubini
stopt het hier niet. Te hoge inflatie bestrijd je normaal met
hogere beleidsrentes, de brandblusser bij inflatie. ‘Maar de
centrale banken zullen de rente niet durven te verhogen,
omdat ze dan de overheden – die tot over hun oren in de
schulden zitten – in zware problemen brengen’, betoogt
Roubini. Daardoor wordt de zeepbel nog groter.
Toch denkt Roubini dat er een moment komt dat de
inflatie nog verder omhoog duwt: een nieuwe aanbodschok
zoals een handelsoorlog of extreme krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor zullen de centrale banken hun rente vroeg
of laat moeten verhogen. Die zou dan als een schokgolf
door onze met schuldbeladen economie lopen, en tot een
zware economische crash op de beurzen en de obligatiemarkten leiden. ‘De moeder van een stagflationaire schuldencrisis’, orakelt Dr. Doom.
Toch zijn velen het niet eens zijn met Roubini. De meeste experts verwachten geen langdurige hoge inflatie. De
hoge grondstofprijzen en aanvoerproblemen zijn volgens
hen tijdelijk – er komt productie bij – waardoor de druk op
de prijzen ook tijdelijk blijft. Sommige grondstofprijzen,
zoals hout, zijn al aan het zakken. Bovendien is de kans op
een loonprijsspiraal klein, aangezien bijna alle landen
(behalve België) sinds de jaren 70 de lonen niet meer automatisch koppelen aan inflatie. En de macht van de vakbonden is veel kleiner geworden.
Als er toch geen stagflatie komt, heeft Roubini ongetwijfeld al een andere onheilstijding klaar.
In ‘De Grote Markt’ duikt de economieredactie dagelijks
in een opmerkelijke beweging in de economische wereld.

‘De vorige generatie
heeft haar kapitaal
verkeerd ingezet’
Steeds
meer steenrijke families liggen wakker van de klimaatverandering. Het investeringsfonds Planet First wil
voor hen duurzaamheid met rendement combineren.
INTERVIEW FRÉDÉRIC DE MÉVIUS EN ALEXANDER DE WIT

‘Met de 1 procent sluit je geen
compromis, ook niet over het
klimaat’, zei Europajournalist
Paul Goossens in deze krant
(DS 17 juli). Frédéric de Mévius
(62), telg uit een van de drie Belgische AB Inbev-families, bioboer
en behorend tot de 1 procent wil
toch zijn verantwoordelijkheid
nemen. Samen met Alexander de
Wit (51) heeft hij Planet First
Partners opgericht, een Europees
investeringsfonds dat bedrijven
met sterke milieu- of gezondheidstechnologie wil helpen te
groeien.

Van Bill Gates tot Elon Musk, er is
een groeiend wantrouwen tegen
over de superrijken die met groot
se plannen de wereld willen red
den. Planet First mikt in de eerste
plaats op geld van kapitaalkrach
tige families. Wat denkt u van de
kritiek?

De Mévius: ‘We kunnen als 1 procent de klimaatverandering niet
tegengaan. Maar we kunnen ons
kapitaal in duurzaam inzetten en
dat heeft een grote impact. De
jonge generatie kapitaalkrachtigen beseft dat de vorige generatie
haar kapitaal verkeerd heeft inge-

zet. Ze heeft de natuurlijke rijkdommen uitgeput, wat de maatschappij in de toekomst veel geld
zal kosten.’
‘Vergeet niet dat er bij vermogende families een nieuwe generatie van twintigers en dertigers
aantreedt die veel meer aandacht
heeft voor duurzaamheid. Ze wil
deze principes ook in het familievermogen doortrekken. Mijn
dochter wil bijvoorbeeld principieel geen auto en kiest alleen voor
deelauto’s. Alexander heeft een
zoon die zijn carrière volledig aan
biologische landbouw wijdt.

Frédéric de Mévius en Alexander de Wit: ‘Dit is het moment dat je duurzaamheid kan combineren met een interessant financieel rendement.’ © planet first

Extreem weer treft landbouwers wereldwijd
Extreem weer
de voorbije weken de voedingsgewassen over de hele wereld getroffen. Volgens de Verenigde Naties
kunnen de voedselprijzen hierdoor stijgen, net op een moment
dat die al op het hoogste punt in
tien jaar staan. Dat verhoogt het risico op honger en politieke onrust.
De ergste vorst in Brazilië in
twintig jaar leidde tot de massale
sterfte van jonge koffiebomen. Het
land is de grootste koffieproducent ter wereld en e koffieprijzen
VOEDSELPRIJZEN

stegen afgelopen week met 17 procent tot het hoogste niveau sinds
2014. Naast vorst is er ook extreme
droogte waardoor de waterreservoirs voor irrigatie leeg staan.
Overstromingen in China’s belangrijkste regio voor varkensvlees
hebben boerderijen onder water
gezet en verhogen het gevaar op
ziektes bij de dieren. Verzengende
hitte en droogte verpletteren gewassen in het grensgebied tussen
de VS en Canada. En in Europa hebben stortregens het risico van

schimmelziekten voor granen aangewakkerd en tractoren in doorweekte velden tot stilstand
gebracht.
De reeks tegenslagen onderstreept volgens de VN waar wetenschappers al jaren voor waarschuwen. De klimaatverandering en de
daarmee gepaard gaande wisselvalligheid van het weer maken het
moeilijker om voldoende voedsel
voor de wereld te produceren,
waarbij de armste landen de zwaarste klappen krijgen. (bloomberg)
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Trouwens, niet alleen mijn familie investeert in Planet First, maar
ook de andere Belgische AB Inbev-families.’
De Wit: ‘Wantrouwen komt
vaak voort uit een gebrek aan
transparantie. Het is belangrijk
dat we met onze investeringen zo
transparant mogelijk zijn. We
meten nauwgezet hun maatschappelijke en ecologische
impact. Het loon van ons dertienkoppige team, ook dat van mij en
Frédéric, is deels afhankelijk van
het halen van duurzame doelstellingen. Halen we ze niet, dan gaat
dat stuk verloning naar een ngo.’
U bent twee jaar geleden uit Ver
linvest gestapt, het investerings
vehikel dat u samen had met die
andere AB Inbevfamilie, De
Spoelberch. Doet u met Planet
First niet hetzelfde, maar met een
groene saus erover?

De Mévius: ‘Verlinvest had inderdaad geen duurzame missie. Heel
wat families proberen links en
rechts wel wat te investeren in
duurzame projecten, maar dat

‘We zetten in
op duurzame groeibedrijven die we niet
alleen financieel,
maar ook in hun
strategische
beslissingen bijstaan’
Frédéric de Mévius
Planet First Partners

loopt niet altijd goed af. Bij Planet
First willen we het professioneel
aanpakken en beloftevolle bedrijven helpen in hun groei, niet alleen met kapitaal, maar vooral via
ons uitgebreide netwerk. We kunnen bijvoorbeeld een Europees
bedrijf met groene technologie
helpen de VS of Azië te veroveren.
Dit is het moment dat je duurzaamheid kan combineren met
een interessant financieel rendement. Bij investeerders, zeker ook
vermogende families, is daar veel
vraag naar.’
Op hoeveel geld en welk soort
investeringen mikt u?

De Wit: ‘Ons doel is 350 miljoen
euro en we mikken in een eerste
fase op een tiental investeringen.
We investeren zo’n 10 tot 30 miljoen euro per bedrijf. Het gaat telkens om een minderheidsbelang
en alleen om bedrijven die al een
bewezen technologie hebben,

maar extra geld nodig hebben om
hun technologie uit te rollen. We
investeren niet in start-ups, evenmin in groene infrastructuur. We
kondigden al de investering in
Polymateria aan, een Brits bedrijf
met een procedé om plasticverpakkingen biologisch af te breken. Binnenkort kondigen we nog
meer investeringen aan.’
Ziet u ook kansen in België?

De Mévius: ‘Zeker. België heeft
een levendig ondernemersklimaat. Zeker rond de techhubs en
universiteiten broeit heel wat. We
zijn een Londens bedrijf, maar
Alexander en ik zijn Belgen, net
als heel wat van onze aandeelhouders. Er zullen investeringen
in België volgen.’
In uw adviesraad zetelen Connie
Collingsworth, operationeel direc
teur bij de Gates Foundation en
Europarlementslid Guy Verhof
stadt (Open VLD). Die laatste is
geen politicus die we met duur
zaamheid associëren. Wat is zijn
rol?

De Wit: ‘Het is vooral belangrijk
dat onze bestuursraad complementair is samengesteld zodat er
heel wat kennis is afgedekt. Voor
onze participaties is het wetgevende kader bijzonder belangrijk, bij Polymateria bijvoorbeeld
over bio-afbreekbaarheid. Aangezien we op Europese bedrijven
mikken, is het belangrijk dat we
iemand in de board hebben die
goed thuis is in de Europese
besluitvorming.’
‘Ook Connie Collingsworth is
een interessante adviseur. De
Gates Foundation steunt niet alleen rechtstreeks goede doelen,
maar heeft een lange traditie om
te investeren in bedrijven die interessante duurzame technologie
ontwikkelen.’

Is de markt van duurzame investe
ringen niet stilaan verzadigd? En
zijn de waarderingen van de
bedrijven waarin u wil stappen
niet veel te duur?

De Mévius: ‘Het klopt dat er meer
duurzame fondsen zijn, aangezien duurzaamheid belangrijker
wordt. Maar we zijn toch anders.
Vooreerst beleggen we niet in
beursgenoteerde aandelen. We
zetten in op groeibedrijven met
een duidelijke impact die we in
hun traject niet alleen financieel,
maar ook in hun strategische beslissingen bijstaan. Ze worden
hoog gewaardeerd en we zullen
daarvoor een prijs betalen. Maar
het zijn Europese bedrijven en die
zijn vaak lager gewaardeerd dan
Amerikaanse, omdat ze moeilijker groeifinanciering vinden.’
Stijn Decock

‘België zal de wereld opvoeden als
het over rationeel watergebruik
gaat. Dat creëert bedrijven als
Ekopak’

in beeld

Taxistop

Op een parking in de Thaise
hoofdstad Bangkok staan tientallen verlaten taxi’s. De chauffeurs
kunnen de huur van hun voertuigen niet meer betalen, aangezien
er al meer dan een jaar amper

Solliciteer nu op Jobat.be

seeks

SECRETARY

(Starting salary : €2,800)
Organisation description
We are the official representation of the Hong
Kong Special Administrative Region Government to the European Union and 15 countries
in Europe, including Belgium.
Job description
• Providing administrative, logistics and
secretarial support to the staff, including
drafting and preparation of documents,
assisting in accounting and office administrative works, making travel arrangements,
managing officers’ agenda and arranging
meetings or visits;
• Managing incoming and outgoing mails/
correspondences;
• Managing databases;
• Managing the office filing system;
• Assisting in ad-hoc functions of the office;
and
• Carrying out other duties as assigned by
the supervisor.

in secretarial and general office work.
Working experience in government or
diplomatic offices would be an advantage;
• Good computer literacy, including software
on word processing, PowerPoint, Excel and
general database;
• Knowledge of basic accounting would be
an advantage; and
• Good communication skills, and able to
cooperate with team members.
How to apply
Application should be made in the form of a
letter with a recent photo and CV by 18 August
2021. Late applications will not be accepted
and only shortlisted candidates will be notified.
You can send the application (with the words
‘Application for Secretary post’ clearly marked
on the envelope or email subject):
• By post: Hong Kong Economic and Trade
Office, Rue d’Arlon 118, 1040 Brussels,
Belgium; or
• By email: general@hongkong-eu.org
Personal data provided by job applicants will
be used strictly for recruitment purposes and
in accordance with applicable personal data
regulations.

WWW.HONGKONG-EU.ORG
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Qualities and experience required
• Proficiency in oral and written English, plus
good command of French and/or Dutch,
preferably both;
• Completion of secondary education;
• At least one year of relevant experience

De ceo van Ekopak, Pieter Loose,
wil in tijden van waterproblemen
zijn technologie wereldwijd aan
de man brengen (in De Tijd).

buitenlandse toeristen naar Thailand komen. Ook in de straten
van de voorheen altijd bruisende
Big Mango is het in coronatijden
veel rustiger dan gebruikelijk.

