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                              Opzet 
›  De Crisis die geen Depressie werd 

›  Is er iets geleerd? 

›  Korte termijn wereldeconomie: herstel met 
aanhoudende  onzekerheid     (IMF, WEO, 10/2015) 

›  Lange termijn wereldeconomie: productiviteitsgroei 
door “zachte” technologie; de rol van management    

›  Discussie………………………………(graag!)     
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  World Industrial Output:  
        “1929 vs 2008” 
    

 

 Geen Grote Depressie 

maar NL in 2015 pas 
terug op niveau 

2008!!!  
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       Waar & Waarom ging het mis: Dow Jones Index 1900-2008  

1929 

Oktober 2015:   boom-bust-boom-bust……..?  
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             De rationalisering van  
collectieve overmoed is (helaas)  

historisch erg hardnekkig  

       

         Valt hier iets te leren? Ja/Nee 

 

     De psychologie en geschiedenis  

 helpen economen om hardnekkigheid 

financiele crises te begrijpen  



          Back to Normal?   (korte termijn) 
›  Zie recente bbp groeiramingen IMF 2o15:  3.1% 

wereldeconomie; 2.0% ontwikkelde landen; 4.o% 
emerging markets…………  Wat valt op??  

›  Risico’s vooral in opkomende landen  (asset 
inflation?;  China?; grondstofprijzen?; herhaling 
financiele crisis eindjaren ‘90?),….  maar ook in 
OECD gebied  (financiele stabiliteit? [zie slide 
Dow_Jones!!]; E(M)U?; geo-politiek?) 
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      Back to normal?  (lange termijn) 
›  Gunstig(st)e scenario op korte termijn:  zachte 

landing naar “normaal” groeipad opkomende landen 
en  aanhoudend groeiherstel OECD gebied  

›  Maar waar komt groei op lange termijn vandaan???? 
       Model  1 “transpiratie”   (been there, done that?)        
       Model  2  “inspiratie”    (productiviteitsgroei) 
 
›   Model 2:   ICT?; human capital?;  innovatie?;  of…….. 
      ……..management als makelaar en motor groei? 
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       Zeer sterke correlatie met bbp per capita!!! 
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        Let op de  grote spreiding scores binnen landen!! 



Resumerend: Y=f(A,L,K) 
›  Meer Y , d.w.z. bbp,  door  
    -meer inputs: arbeid en kapitaal L en K  (China!) 
 
    -meer output per input: A  (productiviteitsgroei)       
 
›   Voor wereldeconomie, incl emerging markets, is 

meer A  op lange termijn de enige oplossing……… 
     ……maar daarbij cruciaal: vertaling van innovatie,              

 ICT via effectief management naar bbp groei  
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Thank you for your attention 
  

 Harry Garretsen/Janka I. Stoker 

 j.h.garretsen@rug.nl   

 j.i.stoker@rug.nl 
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    Meer weten? ………. 


