
 
 

 

 

 

‘As Germany goes, so goes Europe’                 november 2019         
   
Decennia lang was Duitsland de motor van de Europese economie en hebben de grote industriële concerns het 
land veel welvaart en aanzien gebracht. Maar net zoals in Japan komt ook de Duitse economie langzaam tot 
stilstand. De oorzaak is niet eenduidig maar een optelsom van problemen. Zo is de Duitse economie niet met de 
tijd meegegaan en is men nog altijd erg afhankelijk van de industrie. Opmerkelijk is ook dat de Duitsers nog altijd 
80% van hun aankopen contant afrekenen en internet in grote delen van het land beperkt functioneert. Dat geldt 
ook voor wat betreft het bancaire landschap waar de Landesbanken en de oubollige Sparkassen domineren. De 
commerciële banken daarentegen, zoals Deutsche Bank en Commerzbank, leken 15 jaar geleden hun tijd ver 
vooruit maar werden midscheeps geraakt door de kredietcrisis en zijn nog altijd herstellende. De grootste 
uitdaging voor Duitsland is misschien wel de toenemende vergrijzing en het feit dat de autochtone bevolking 
krimpt. Want ondanks het feit dat de grote toestroom van migranten de krimp vertraagt, zal de bevolking in de 
komende 40 jaar waarschijnlijk met zo’n 10-12% afnemen. Aangezien de demografische veranderingen maar 
beperkt kunnen worden beinvloed zal Duitsland dus flink moeten investeren in haar economie om te voorkomen 
dat men straks een middenmoter wordt en ook de rest van Europa besmet met het langdurig lage groei virus.       
 
Er valt nog wat te leren van de situatie in Japan    
Het GDP van Duitsland komt dit jaar uit op € 3.400 
miljard wat impliceert dat men weer terug is op het 
niveau van 2007. De staatsschuld bedraagt € 2.000 
miljard zodat men eindelijk weer onder de grens van 
60% zit. Opmerkelijk is dat de Duitse begroting 
wederom een overschot laat zien (€ 100 miljard) 
terwijl de economie juist nu een impuls nodig heeft. 
Ondertussen stevent Frankrijk af op een 
begrotingstekort van 3,2% ofwel een slordige € 80 
miljard. Het is dus niet zo vreemd dat de Franse 
economie dit jaar ruim 1,4% zal groeien terwijl 
Duitsland op maximaal 0,4% zal blijven steken. Overigens moet Europa niet al te zeer vertrouwen op de Franse 
economische prestaties. Immers, de afgelopen 70 jaar groeide de Franse economie gemiddeld met maar 0,78% 
per jaar. Het zou een goede zaak zijn wanneer Duitsland het advies van de ECB opvolgt en het begrotingstekort 
tijdelijk laat oplopen zodat in ieder geval de belastingen voor burgers kunnen worden verlaagd. Want ook al lijkt 
Merkel een sympathieke bondkanselier, onder haar bewind (sinds 2005) is de koopkracht van de Duitsers niet of 
nauwelijks toegenomen. Ook zou Duitsland grootschalig moeten investeren in technologie zodat er nieuwe 
kansen worden gecreëerd en men minder afhankelijk wordt van de industrie. Wat Duitsland, en de rest van 
Europa, zich ook moet realiseren is dat Japan in veel opzichten een voorbeeld is waarvan we kunnen leren. Niet 
alleen in economisch opzicht maar ook demografisch. Zo krimpt de Japanse bevolking sinds 2010 gestaag en 
verwacht men dat Japan medio 2060 nog maar 95 miljoen inwoners telt (-20%). Dat deze krimp gevolgen heeft 
voor bijvoorbeeld de woningbouw is nu al zichtbaar. Niet in de laatste plaats omdat Japan 8 miljoen leegstaande 
woningen telt. We moeten ons ook bewust zijn van het feit dat Europa, net als Japan, niet meer het walhalla 
voor beleggers is. We hebben teveel sectoren waar de groeikansen beperkt zijn en hebben te weinig sectoren 
met betaalbare groeiaandelen. Want mede door de spaaroverschotten, de lage rente en het feit dat de FED, de 
ECB en de BoJ zo’n $ 12.000 miljard ’in het systeem’ hebben gepompt en zijn de betere aandelen nu flink aan de 
prijs. Het devies is dan ook: wees selectief en koop bij voorkeur hoogwaardige groeiaandelen na koerscorrecties.           
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