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‘Tot voor
donderdag had ik
geen stress over
de beurskoers.
Maar nu wel’
JOHNNY THIJS
De topman van Bpost begrijpt
vandaag geen snars van de
recente koerscorrectie,
verklaarde hij aan ‘De Tijd’

MENSEN IN HET NIEUWS
Yannis Stournaras
Regering wil dat
Grieken spaargeld
bovenhalen
BRUSSEL | De Griekse rege

ring vraagt de burgers wat meer
vertrouwen in de banken te heb
ben. Een verplichte heffing op
het spaargeld zoals in Cyprus zal
er in Griekenland niet komen,
aldus de Griekse minister van
Financiën Yannis Stournaras.
‘De ongeveer 20 miljard euro die

in kisten en onder matrassen ver
stopt zit, moet weerkeren naar de
bank’, verklaarde hij op de Griekse
tvzender Mega.
De minister gaat ervan uit dat eco
nomie van het land in 2014 voor
het eerst in zes jaar weer zal groei
en. Bovendien wil Griekenland dit
jaar ook een primair begrotings
overschot neerzetten. Griekenland
probeert dat overschot te bereiken
via een felle aanpak van de belas
tingontduiking, zo verduidelijkte
de minister nog. (belga)
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Is het einde van de crisis nabij?
Beurzen die steil hoger klimmen, positieve groeiverwachtingen en een toegenomen
vertrouwen in de eurozone bij consumenten en ondernemers. De voorbije week
voorspelden verschillende barometers een economische opklaring. Zien we stilaan het
licht aan het einde van de tunnel of wachten we beter nog even met juichen? Wij
legden vier deskundigen een aantal pertinente vragen voor. JANFREDERIK ABBELOOS

Ligt het ergste achter ons?
‘Laat ons zeggen dat de drei

gende apocalyps achter ons ligt.
Zo lijkt een implosie van de euro
zone nu wel uitgesloten. En we
glijden economisch niet meer ver
der af, wat in deze tijden al goed
nieuws is.’
‘We zijn zo van een acute crisis
overgegaan in een chronische cri
sis. Dat maakt dat er wat minder
stress is, dat de mensen vrijer kun
nen ademen. Maar het betekent
niet dat er geen werk meer aan de
winkel is. Ook een chronische
ziekte moet behandeld worden.’

Wat zijn de mogelijke valkuilen
waardoor het herstel niet door
zet?

‘Er zijn een aantal factoren die op
nieuw voor onrust en turbulentie
kunnen zorgen. Zo is het afwach
ten hoe de centrale banken – de
Amerikaanse op kop – hun soepel
monetair beleid zullen terug
schroeven en hoe de markten en
de economie dat verteren.’
‘Maar de grootste onbekende fac
tor is de politieke, natuurlijk. Wat
gaan de verkiezingen in Duitsland
opleveren? Dreigt de politieke cri
sis in Italië?’
‘Ook in België kunnen politieke
ontwikkelingen bepalend zijn. Als
er in de loop naar de verkiezingen
van 2014 al snel gepraat wordt
over het einde van België, dan kan
dat weer tot onrust leiden.’

Hebben we ondertussen al iets
geleerd uit de crisis?

‘Ja. We weten ondertussen dat je
in een muntunie meer gemeen
moet hebben dat je munt alleen.
Maar dat betekent niet dat we de
problemen al aangepakt hebben,
kijk maar naar het moeizame ont
staan van de bankenunie.’

‘We betalen een hoge prijs voor die
trage aanpak. De VS gingen samen
met Europa in crisis. Maar onder
tussen trekt de groei én de ar
beidsmarkt daar wel al zichtbaar
aan.’
‘Binnen de bankensector beseffen
we ondertussen dan weer dat de
zaken transparanter moeten ge
beuren en dat je met een veiligere
kapitaalbuffer moet opereren. Er
zijn nog banken in Europa die te
weinig kapitaal aanhouden, maar
we zijn op de goede weg. We heb
ben ons les geleerd.’

Wat verwacht u voor de rest
van dit en volgend jaar?

‘De stabilisatie is er en er komt een
licht herstel. Maar uitbundige
groeicijfers van 2 procent of meer
moeten we de komende jaren
waarschijnlijk niet verwachten.
Ook in België niet. Zoals ik vroe
ger al aanstipte, moeten wij trou
wens oppassen dat we binnen de
eurozone niet ingehaald worden
door landen zoals Spanje of Portu
gal. Zij werken aan hun concur
rentiekracht, wij laten dat na.’ (jfja)

‘Dreigende apocalyps
ligt achter ons’

PETER DE KEYZER, BNP PARIBAS FORTIS

Licht het ergste achter ons?
‘Dat is meteen een moeilijke. We

ontvangen nu inderdaad verschil
lende signalen dat de economie
zich zal herpakken binnen een half
jaar tot een jaar. Maar dat zijn prille
boodschappers. Wie zegt er dat er
ondertussen niets gebeurt waar
door het herstel toch weer gefnuikt
wordt?’

Wat zijn de mogelijke valkuilen
waardoor het herstel niet door
zet?

‘Er zijn er jammer genoeg nogal
wat. Zo hoeft er maar een lijk uit de
kast vallen bij een grote bank en we
zijn misschien al terug naar af.’
‘Daarnaast bestaat het risico dat re
geringen de groene lichten aangrij
pen om de broodnodige hervormin
gen voor zich uit te schuiven. Bin
nen Europa denk ik bijvoorbeeld
aan het verder opzetten van een
bankenunie.’
‘De lidstaten moeten dan weer blij
ven werk maken van het terugdrin
gen van de overheidsschuld. Veel
landen, zo ook België, lijken bespa
ringsmoe, maar het blijft essentieel
dat we tot gezondere publieke fi
nanciën komen, onder meer door
het hervormen van de fiscaliteit en
het pensioenstelsel.’
‘Voor België specifiek komt daarbij
dat het volgende jaar een verkie
zingsjaar is. Dat dreigt de hervor
mingen lam te leggen en op de eco
nomie te wegen.’

Hebben we ondertussen al iets
geleerd uit de crisis?

‘Ik vrees er voor. In het begin had je
het gevoel dat een aantal zaken echt
aangepakt zou worden, dat de ban
kensector hervormd zou worden
bijvoorbeeld en de Europese con
structie versterkt. Op beide fronten
zijn we er nog lang niet. Bij de ban

ken lijkt het zelfs business as usual.
Met alle risico’s van dien.’

Wat verwacht u voor de rest van
dit en volgend jaar?

‘Misschien zullen we wel wat groei
zien, maar verwacht daar niet veel
van. We hebben eerder al eens lich
ten op groen zien springen, in 2010
bijvoorbeeld. Maar het draaide
toen anders uit. Ook nu ben ik heel
voorzichtig.’

‘Ik denk dat we voor de volgende ja
ren in een scenario beland zijn
waarbij we soms wel wat groei gaan
zien maar ook de nodige terugval
len zullen kennen. Het gaat moei
zaam worden.’ (jfja)

‘Ook nu heel erg
voorzichtig blijven’

GERT PEERSMAN, UGENT
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‘Misschien zullen
we wel wat groei
zien, maar
verwacht daar
niet veel van’
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Russische bank krijgt koekje van eigen deeg

Dmitry Argarkov beschikt over een
gratis kredietkaart met een onbegrens
de kredietlimiet en een rente van 0 pro
cent. De Rus heeft die gunstige voor
waarden gekregen doordat kredietkaart
maatschappij Tinkoff Credit Systems
haar eigen kleine lettertjes niet las.
Argarkov kreeg van Tinkoff een voorstel
voor een kredietkaart toegestuurd. Hij
scande het contract in zijn computer,

veranderde de kleine lettertjes in zijn
voordeel, en stuurde het document on
dertekend terug. Tinkoff liep in de val
en kende Argarkov de kredietkaart toe
zonder de gewijzigde voorwaarden te le
zen. Voor de zekerheid had de Rus er
ook nog aan toegevoegd dat hij ‘onder
geen beding verplicht is enige vergoe
ding aan de bank te betalen’.
Nadat de kaart twee jaar gebruikt was,

stuurde Tinkoff een factuur voor 45.000
roebel aan kosten en vergoedingen. Ar
garkov weigerde de betalen. Een rechts
zaak volgde. De rechter bepaalde dat
Argarkov in zijn recht staat, maar toch
19.000 roebel (432 euro) moet betalen.
Argarkov laat het er niet bij zitten: hij
wil nu een schadevergoeding van 24
miljoen roebel wegens ‘het niet naleven
van het contract’. (rmg)
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Is het einde van de crisis nabij? Licht het ergste achter ons?
‘We moeten voorzichtig blijven.

We hebben nu een aantal indicato
ren die hoopvol stemmen, vooral
dan het toegenomen vertrouwen
bij consumenten en ondernemers.
Maar dat betekent niet dat de relan
ce er al is, natuurlijk. Kijk maar
naar het toegenomen aantal faillis
sementen en de hoge werkloosheid.
Die indicatoren tonen een ander
beeld.’
‘Maar inderdaad, ook onze leden
gaven in de recentste conjunctuur
enquête aan dat ze verwachten dat
de economie begin volgend jaar
aantrekt. Hoe sneller, hoe liever, ui
teraard.’

Wat zijn de mogelijke valkuilen
waardoor het herstel niet door
zet?

‘Ik zie er twee. Ten eerste is het es
sentieel dat het Europese bouw
werk stabiel gehouden wordt. Als
we straks met een nieuw Cyprus of
Ierland geconfronteerd worden,
dan kan de sfeer omslaan.
‘Ten tweede bestaat de kans dat er
een nieuwe beurscrisis uitbreekt.
Het zou niet de eerste keer zijn dat
we in augustus een correctie krij
gen na een eerdere beursklim.’

Hebben we ondertussen al iets
geleerd uit de crisis?

‘We hebben geleerd dat een ban
kenunie nodig is, dat we Europa
moeten versterken. Een doorslag
gevend moment in het bezweren
van de crisis kwam er dan ook toen
de beleidsmakers duidelijk maak
ten dat ze de eurozone niet zouden
laten kapotmaken door de financië
le markten.’
‘Een andere les die we getrokken
hebben, is dat het economisch her
stel afhankelijk is van een toegeno

men concurrentiekracht. Zo is er in
2011 het concurrentiepact geko
men op Europees niveau. Ik merk
dat het besef groeit op het Vlaamse
en federale niveau dat we moeten
werk maken van onze concurren
tiekracht.’

Wat verwacht u voor de rest van
dit en volgend jaar?

‘Ik zie de zaken niet zwartgallig in
en ben relatief hoopvol dat we over
zes maanden een lichte herneming
van de groei zien. Maar die kan
maar doorgetrokken worden als
het beleid de prille scheuten van de
groei durft ondersteunen en de Eu
ropese stabilisering verder door
zet.’ (jfja)

‘Herstel pas volgend jaar’

‘Beleid moet prille
scheuten van de
groei durven
ondersteunen’

PIETER TIMMERMANS, CEO VBO

Pieter Timmermans. © mhb

Ligt het ergste achter ons?
‘Er zijn enkele zwaluwen ge

spot maar die maken nog geen
lente. Het korte antwoord is dat
het veel te vroeg is om iets defini
tiefs te zeggen.’
‘Maar goed, de statistieken gaan
er tenminste niet verder op ach
teruit. Dat zien we ook in de cijfers
over uitzendarbeid.’

Wat zijn de mogelijke valkuilen
waardoor het herstel niet door
zet?

‘De grote onbekende in ons land is
hoe we naar de verkiezingen van
volgend jaar toeleven en wat die
opleveren. Enerzijds riskeren we

dat de huidige regering vanaf nu
op haar lauweren gaat rusten en
de gevoelige dossiers voor zich uit
schuift. Ik denk bijvoorbeeld aan
de verdere afwikkeling van het
eenheidsstatuut. Wordt dat niet
deftig opgevolgd, dan kan dat ne
gatieve gevolgen hebben voor de
economie. Ook de loonkosten pakt
men best binnenkort al aan. Dat
zou een opsteker zijn.’
‘Anderzijds is het niet aan te raden
dat we na de verkiezingen nog
eens vertrokken zijn voor meer
dan 500 dagen onderhandelen. Ik
denk niet dat we ons dat nog eens
kunnen veroorloven.’

Hebben we ondertussen al iets
geleerd uit de crisis?

‘Toch wel. Iedereen is er het er
vandaag over eens dat we aan on
ze concurrentiekracht moeten
werken. Vroeger werd dat al eens
weggewuifd. Nu niet meer. Het is
eigenlijk de eerste keer in mijn
carrière dat ik zo’n brede consen

sus bemerk op dit punt.’
Wat verwacht u voor de rest
van dit en volgend jaar?

‘Niet bijster veel. De beperkte
groei die we zullen kennen, zal on
voldoende zijn om netto veel jobs
te creëren. En die extra jobs zullen
de groei van de beroepsbevolking
waarschijnlijk zelfs niet compen
seren.’
‘Ik zie de werkloosheid dus nog
wel even stijgen. Die kan trou
wens pas dalen bij sterkere, volge
houden groei. Het goede nieuws is
dat de werkloosheid, zoals het er
nu naar uit ziet, niet zal
ontsporen.’ (jfja)

‘Alleen bij volgehouden groei kan werkloosheid dalen’

JAN DENYS, RANDSTAD

Jan Denys. © wvv

‘Er zijn enkele
zwaluwen gespot
maar die maken
nog geen lente’
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