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Internationale en mondiale

macro-economische problemen
(Waarom staat de wereld in brand?)

Er zijn een aantal problemen die groter zijn dan
een land als Nederland of Duitsland, zelfs groter
zijn dan een verzameling van landen als
bijvoorbeeld Europa. Het zijn internationale en
zelfs mondiale problemen, die niet op korte
termijn opgelost kunnen, laat staan zullen
worden. Het vervelende is echter, dat deze niet
gemakkelijk op te lossen problemen wel de échte
oorzaak zijn van veel andere problemen, dichter
bij huis en zelfs in uw portemonnee.
Van de volgende wereldwijde problemen wil ik
graag een kort overzicht geven:
Demografisch:
-

vergrijzing en ontgroening

-

AOW-leeftijd

-

pensioenleeftijd

Natuurlijke productiemiddelen:
-

World Overshoot Day

-

grondstofprijzen

-

Inflatie

Economisch:
-

staatsschulden Verenigde Staten en Europa

-

bankencrisis en kredietcrisis

-

overkreditering
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-

bezuinigingen

Sociaal-maatschappelijk:
-

kloof tussen arm en rijk

-

(economische) criminaliteit

Geloof en vertrouwen:
-

consumentenvertrouwen

-

producentenvertrouwen

Geld en groei
-

economische groei / recessie

-

aandelenbeurzen

-

rentepercentages

Demografisch
Eén van de grootste problemen van onze tijd is de
vergrijzing (het feit dat een steeds groter deel van
de bevolking de pensioengerechtigde leeftijd
behaalt) in combinatie met tegelijkertijd de
ontgroening (het feit dat er steeds minder
jongeren de arbeidsmarkt betreden). Dit is onder
meer een probleem in Europa, in de Verenigde
Staten, China en Japan. Er zijn straks gewoon te
weinig mensen om al het werk uit te voeren, plus
dat er dus te weinig geld wordt verdiend door de
werkenden om de niet-werkenden te
onderhouden.
Op dit moment zijn er in Duitsland bijvoorbeeld al
1 miljoen openstaande vacatures en er wordt
verwacht dat er over 15 jaar zo’n 7 tot 8 miljoen
niet-opvulbare vacatures zijn. Nu al kampt
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Duitsland met een tekort aan artsen, aan
ingenieurs, aan verzorgenden. Als gevolg daarvan
besluiten veel overheden om de AOW-leeftijd en
de pensioenleeftijd te verhogen – met pensioen
gaan met 62, 65 of zelfs 67 zal waarschijnlijk
financieel onmogelijk blijken.
Natuurlijke productiemiddelen
Een ander groot probleem is dat de wereld niet
genoeg kan produceren om iedereen te voorzien in
de ervaren behoeftes. Het concept World
Overshoot Day, de datum waarop de wereld voor
dat jaar de jaarproductie heeft opgebruikt, komt
steeds vroeger in het jaar te liggen. In het kort
betekent dit dat er een tekort aan grondstoffen
is, waardoor de prijs van die grondstoffen stijgt.
Van olie tot graan, van (drink)water tot frisse
lucht en in Nederland bouwruimte, we gebruiken
er te veel van. En als ergens weinig van is en
steeds minder van komt, dan gaat de prijs
automatisch omhoog – inflatie!
Economisch
Samen met banken hebben consumenten in de
welvarende landen in de afgelopen decennia op te
grote voet geleefd, te veel geleend. We zijn met
zijn allen simpelweg te veel schulden aangegaan,
hetgeen ook wel overkreditering wordt genoemd.
De schulden bleken te groot om terug te kunnen
betalen, waardoor de financiële instituten zelf in
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