
26 • ECONOMIE • DE MORGENZATERDAG 28 JANUARI 2012

‘Het iswachtenop

miesputteren.Beterschap isnietmeteen in
zicht.Dewereldverzuipt stilaan ineenzeevan
schulden, vanJapanoverGriekenland totde
VS.
“Menprobeert vandaagdoorgroei en infla-

tiedecrisis tebestrijden”, zegtLietaer.De
monetaire specialist gelooft evenweldatmen
metzulkeklassieke receptendecrisisnietmeer
opgelost zalkrijgen. “Wezittendichtbijhet
momentdat eerstdeeuro, endandedollargaat
crashen.Die tweemuntenzijnzo instabiel
gewordendatwedatniet langerkunnenuit-
sluiten”, zegtLietaer.
Eencrashvandedollarmet20procent is

voldoendeomhethelewereldsysteemte laten
imploderen,beweertLietaer. “Iederegrote
bankzal terughulpnodighebben.Grotebedrij-
venzullenkampenmet reusachtigeproble-
men.Dewerkloosheidzoudankunnenexplo-
derennaar25à30procent.”

DeBelgischegeldspecialist schuwtdestraffe
uitsprakenniet. “Het iswachtenopdécrash”,
roepthij regelmatig.Of sterker: “Wezijnaan
het crashen.”
“Alsweover twintig jaarzullen terugblikken

opdeperiode tussen2007en2020danzullen
wesprekenoverdeTweedeGroteDepressie.
Wezittendaarvandaagalmiddenin”, zegt
Lietaer.
DeBelgischespecialistwilmetmunten,die
parallel of complementairaanbestaandemun-
tenkunnenworden ingezet, dewereldecono-
mieer terugbovenophelpen.Demeestdrin-
gendemunt isongetwijfeldde ‘C3’, een
businessmuntdievooralkleineondernemin-
genvoor jobverlies en faillissementenmoet
behoeden.
“Kmo’skampenvaakmet liquiditeitsproble-

menomdatze laattijdigwordenbetaald.Grote
bedrijvenbetalenhunrekeningendoorgaans

ijhetgrotepubliek isde
Belgischegeldspecialist een
nobeleonbekende. Inuniversi-
tairekringenkennenzeLietaer
daarentegenmaaral tegoed.De
vroegere telgvande
Amerikaanse topuniversiteit

Massachusetts InstituteofTechnology (MIT) is
eenwereldautoriteit inzijnvakgebied.Zijnarti-
kelswordengepubliceerd indemeest vooraan-
staandeacademischemagazines.
De69-jarigegeldspecialistwaseengroot

deel vanzijncarrière indeStatesaandeslag.
Na jarenvanomzwervingen indeVSheefthij
terugeenvaste stek inBrussel gevonden.Vanop
de tiendeverdiepingvaneenmetboekenvolge-
proptappartement schoptLietaer tegenwoor-
digdewereldeengeweten.
Zijnbuitenlandsavontuurheeft alvast spo-

rennagelaten.Wiemethempraat,moetde
orenspitsen.HetNederlandsvandegeldspecia-
list isdoorspektmetEngelsewoorden, alblijft
erookeenopvallendWest-Vlaamsaccentdoor-
klinken. “Ik functioneeral jarenmeer inhet
Engelsdan inhetNederlands”, verontschuldigt
hij zich.
LietaerverwierfbekendheidmetDe

ToekomstvanhetGeld, eenboekdateind jaren
negentigeerst inhetDuitswerdgepubliceerd
en in intussen inachttien talenvertaaldwerd.
Daarinvoorspeldehij eencrashvanhetgeld-
systeem.Onzesamenlevingkandevergrijzing,
dewerkloosheid,deklimaatveranderingende
monetaire instabiliteitnietoplossenmethet
huidigegeldsysteem,wasdecentrale stelling
vandatboek.
Vandaagwerkthij aaneenpublicatie voorde

ClubvanRome, eenwetenschappelijk stichting
die inde jarenzeventigophefmaaktemeteen
rapportoverdenegatievegevolgenvanonge-
breideldeeconomischegroei.Geldenduur-
zaamheid,demissing linkwordtde titel vanhet
nieuwewerk.Lietaer: “Dagelijkswordteen
volumevan4.000miljarddollardoordevaluta-
marktengepompt.Onsmonetair stelsel is zeer
efficiënt,maarduurzaamishetniet.Vandaar
dathetomdehaverklap ineenklapt.”
In totaalwerdendeafgelopen40 jaar reeds

425systeemcrashesopgetekend.Hetgaatdan
omdrie soortencrises:monetairecrashes
waarbij dewaardevaneenmuntopeenweek
of tweemetmeerdan20procentdaalt; banken
dieonderuit gaanzoals in2007-2008;ofom
overhedendiehun leningennietmeergeloof-
waardigkunnenafbetalen, zoalsnumet
Griekenland.

Zee van schulden
Daterzoveel landencrasheservaren,komtvol-
gensLietaeromdatermaaréénsoortgeld in
onssysteemwordtgebruikt. “Elke regering
waarook terwereldgebruikthetzelfde soort
geld: gelddatgeschapen isuitbankleningen
met intrest. Iedereeuro,dollar, renminbi, roe-
belof yenvertegenwoordigt eenuitstaande
lening.”
Het cijfer van425doetduizelen,maarkomt

uitonverdachtebron: “Het Internationaal
MonetairFonds (IMF) telde tussen 1970en2010
maar liefst 208monetairecrises, 145bankcras-
hesen72crises rondoverheidsschulden.Dat
zijnerwelgeteld425, envelevandiecrisesen
crasheszijnmetelkaarverbonden”, zegt
Lietaer, omeraan toe tevoegen: “Moetenwe
echtwachtenopde426stecrashvoordatwe
beseffendat ereen fundamenteelprobleemis,
dat ereensysteemprobleemis?”
Het IMFpubliceerdedevoorbijeweeknieuwe
cijfersoverdewereldeconomie.De internatio-
nale instelling isbijzonderpessimistischover
dekansenopgroei in2012.Vier jaarnadeval
vandeAmerikaansezakenbankLehman
Brothersblijft demotorvandewereldecono-

● Bernard Lietaer (69) is een geldspecialistmetwereldfaam. Na een carrière in deAmerikaanse academischewereld heeft hij nu
opnieuw een vaste stek gevonden in Brussel. © FOTO TIMDIRVEN

Dedollar en de euro staan op
het punt in elkaar te stuiken.
Dat zegt geldspecialist Bernard
Lietaer. ‘Ons huidig geld-
systeem is niet duurzaam.
De voorbije 40 jaar zijn er
425 systeemcrashes geweest.
Moetenwewachten opde
volgende crash om te beseffen
dat er iets fundamenteelmis is
met ons geldsysteem?’
JohanCorthouts

B

Als we over twintig jaar zullen

terugblikken op de periode

tussen 2007 en 2020, dan

zullen we spreken over de

Tweede Grote Depressie. We

zitten daar vandaag al middenin

INTERVIEW Belgische professor Bernard Lietaer voorspelt

Uwerd ingehaald als een soort crisis-
manager. Bent u dat nog altijd?
“Toen ikbegon in januari 2002washet
bedrijf nogwinstgevend. De internetrevo-
lutie is begonnen indezomervan2002. In
de tweede jaarhelft verlorenwe6procent
volume.Ophet eindevanhet jaarwaren
weverlieslatend.Toenwaser verandering
nodig.
“Ikmaaktebij het personeel devergelij-
kingmetSabena.Hetwas crisis. Metde
steunvanalle stakeholders –overheid,
vakbonden, personeel –hebbenwede
nodigehervormingendoorgevoerd.Maar
toenheb ikheel snel devaststelling
gemaakt: dit bedrijf is inblijvendeveran-
dering. Eventjes achteroverleunen, dat
bestaatniet.Vandaag ishet geencrisisma-
nagementmeer,maar jemoetwakkerblij-
ven.”

Is papieren post in het internettijdperk
nogwel een dienst van openbaar nut?
Misschienmoet de overheid inzetten
op betaalbaar breedbandinternet voor
iedereen, zo klinkt het in Europese
kringen, in plaats van op algemene
postdiensten.
“Wij gaanuit vandedefinitie vanuni-

verseledienst zoalsdienuwettelijk is vast-
gelegd: postbedelingvijfwerkdagenper
weekenoveral inBelgië. Ik vindhet
belangrijkdatwedat vasthouden.
“Het is legitiemdatmenbreedbandover
debevolkingwil verspreiden.Maar zelfs al
is de internetpenetratie 80 procent, dan
heb jenogaltijdmensendie afhankelijk
zijn vanbrievenpost. De tweemoeten
naast elkaarbestaan. Ik zal dewaardevan
deuniverseledienstverleningvanpost
blijvenverdedigenals eenbelangrijke
socialehoeksteenvoorde samenleving.”

Bpostmoet van de Europese Com-
missie 417miljoen euro oude staats-
steun terugbetalen. Schuilt daar geen
ideologische vraag achter: welke rol
heeft een overheidsbedrijf te spelen in
een vrijemarkt?
“Nee.Het ginger alleenomofde financi-
ële stromen tussenbpost endeoverheid
juist enverantwoordwarenenof zeons
geenconcurrentievoordeel gaven.De
Commissie vindtdat – aangezienbpost
vanuit zijnmonopolie voldoendewinst
haalt uit brievenpost –wij een stukvandie
winsthaddenmoetengebruikenomde
factuurvandebeheersovereenkomstmet
deoverheid te verminderen. Is dat ideolo-
gisch? Dat laat ik inhetmidden.”

Concurrenten als DHL, Spring of Swiss
Post vinden dat de staatssteun bpost
in staat stelt sommige diensten onder
de kostprijs aan te bieden, waardoor
diemarkt voor hen afgesloten blijft.
“Welke?Mijnvraagaanhen: inwelke

markten liggenonzeprijzenonderde
marktprijs? Indiemarktenwaarwe te
lageprijzenhanteerden–Taxipost vijf jaar
geleden– isdeprijs intussen in lijn
gebracht.”

U klaagt over een gebrek aan feed-
back vanwege de Europese
concurrentieautoriteiten. Is de
Europese Commissie een ‘blackbox’
die plotseling een bedrag van
417miljoen uit zijn hoed tovert?
“DeCommissieheeft bij staatssteundos-
siers geen tegensprekelijkeprocedure
waarbij debetrokkenondernemingpartij
is. Ikhebdaar veel gevoelensbij,maar ik
stel vast: zo ishet. Punt.”

Hoeveel politiek komt erbij kijken?
“(wiktwoorden) Ikhebaltijd veel res-

pect voordeEuropese instanties gehaden
ikhoop - ikkanalleenmaardehoopuit-
drukken -dat ze zichdoor factuele analy-
ses laten leiden.”

Is het een voordeel datminister van
OverheidsbedrijvenMagnette en
premier Di Rupo tot dezelfde
socialistische familie behoren als
Europees commissaris Almunia?
“Dat zou iknietweten.”

‘Het gaat allemaal veel te langzaam’,
zuchtte u.
“Hetmagsneller gaan.Eurocommissaris
Almunia zal antwoorden: dat ligt ookaan
uendedossiersdieuop tafel legt.Dat is
het spel vangevenennemen. Ikhebde
hoopdatwedekomendeonderhandeling
overdenieuwebeheersovereenkomst
sneller kunnenafronden.
“Ikbeneenongeduldigman,maaral veel
minderongeduldigdan tien jaar geleden.
Ik zaggisterennogeenmedewerkerdie
evenoud is als ik enmetpensioengaat.
‘MijnheerThijs, de veranderingenvande
afgelopen tien jaarmaguechtniet onder-
schatten’, zei hijmij. Vanuit het terrein
krijgenwedevraag: doehetwat rustiger
aan.Maar spijtig genoegkunnenwedat
niet.”

De Europese dossiers bemoeilijken de
langverwachte beursgang van bpost.
“Dat stondopdeagendaenkele jarengele-
den.Het is frustrerendvoormedewerkers

enmanagementdat jedatdanniet kunt
doen.Maargoed: that’s life.Wegaannu
debalansopmaken: doenwehet enzo ja,
wanneer?Deaandeelhoudersmoetendat
beslissen.”

Het ismaandag staking. Hoeveel kans
is er dat we post in de brievenbus zul-
len vinden?
“Dat zoumoeilijk kunnenworden, tot

mijnmateloze frustratie.”

Hebt u nog iets ondernomen?
“Ikhebonzevakbondenaangesproken. Ze
wezenmij eropdathet een interprofessio-
nele staking is endat ze solidair zijnmetde
oproepvanhun leiders. Zehebbenbeloofd
dathetordelijk zal verlopen,met respect
voordemensendiewillenwerken.”

Bpost is voor de linkerzijde een sym-
booldossier. ‘De extremistische Euro-
pese Commissie bedreigtminstens
2.500 jobs bij bpost’, zegt de PVDA.
“Daar isniks vanaan.DeEuropesebeslis-
singgaat alleenoverhet verledenenniet
overde toekomst. Sprekenoverontslagen,
dat is pure speculatie.”

Wat vindt u van de algemene staking?
“Ik respecteerhet stakingsrecht. Maar

ik zouwillendatde syndicatenduidelijke
doelstellingencommuniceren.Watwil
mennuverkrijgen?”

Het behoud van dewelvaartsstaat, zal
wellicht hun antwoord zijn.
“Danverwijs iknaarprofessorBlanpain.
Gaanstaken tegen ietswatnogniet beslist
is, is dat de juisteweg?Netnuwe ineen
economischecrisis zittenenmoetenvech-
tenomdeconcurrentiekracht vanhet
land.”
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de crash’
de ondergang van het huidige geldsysteem

na90dagen.Overheden talmenmeestalnog
langermethetbetalenvanhunrekeningen.Zelf
moetenkleinebedrijvenonmiddellijkofop30
dagenbetalenvooraankopenvanproductenen
diensten.Bankenzijnmeestalniet geïnteres-
seerdomkleinebedrijvenwerkkapitaal tever-
strekken.DeC3biedt eenoplossing.Kleine
bedrijvenkunnenmetdezemuntbetalen in
afwachtingdatgrotebedrijvenenoverheden
hunopenstaanderekeningenvereffenen.
“InUruguayenBraziliëwerkenzereedsmet

zo’ncomplementairemunt.Drieandere
Latijns-Amerikaanse landenzijnookgeinteres-
seerd. Ikwordgevraagd inRuslandenJapan. In
Europa isvoorlopigniemandgeïnteresseerd.
Als jedewerkloosheidwilbestrijden isdeC3
nochtanseenuitstekend instrument”, zegt
Lietaer. “InZwitserlandhebbenzeal 75 jaar
zo’ncomplementairemunt.De ‘wir’wordt in
Zwitserlandgebruiktdoor65.000kmo’s.Eenop
vierZwitserse fima’sgebruikt vandaagdie
munt,dat ishétgeheimachterdestabiliteit van
deZwitserseeconomie.”
NoemeenprobleemenLietaerciteert een

muntwaarmeehetprobleemkanwordenopge-
lost. “InLitouwen isereenplanommet ‘dora’s’
tebetalenomleerproblemenaan tepakken”,
zegthij. “InJapanheb jehonderdensystemen
omhetprobleemvandevergrijzingaan tepak-
ken, zonderdatditdeoverheideencentkost.”
Wereldwijdzijnerondertusseneen5.000-tal

systemenvancomplementairemunten in
omloop. InVlaanderenzijnerbijnadertigklein-
schalige systemen inwerking.Eenervanzijnde
Gentse ‘torekes’, “eenmuntwaarmeehet soci-
aalbeheervandeRabotwijkgestimuleerd
wordt.Doorde invoeringvande ‘torekes’heeft
hetGentse stadsbestuurmetzijnbudgetvoor
dezebuurtdriekeermeer impactdanvoor-
heen.”
TegenstandersverwijtenLietaerdat zijn

complementairemuntenminderefficiënt zijn
danhetmonopolievanbestaandemunten.De
Belgischeprofessorheeft geenmoeiteomdat te
erkennen. “Complementairemuntenzijnmin-
derefficiënt. Dat is eenvanderedenenwaarom
erzosmalendovergedaanwordt.Maarhet
maggeenredenzijnomzeaf te schrijven.”

Het monopolie van de banken
Omhetmonetaire systeemduurzamer te
makenheb jeeengroterediversiteit aanmun-
tennodig, zegtLietaer. “Debestaandemunten
moetennietper severdwijnen. Jemoetwel
meer typesvanmunten inomloopbrengen
zodat je eenoptimaalmonetair ecosysteem
krijgt.Nogmaals:hethuidige systeemzit ineen
crisis.Wehebbendevoorbije veertig jaarmeer
dan tiencrashesper jaargehad.Dat isbijnaeen
permaand.Het isduszekerniet alleeneenpro-
bleemvanslechtmanagement, zoalsmende
Griekenvandaagverwijt.”
Lietaerkanzijnenthousiasmeniet verbergen

alshijnog tal vananderevoorbeeldenvancom-
plementairemuntenciteert.Ontgoochelingen
woedekomenbovendrijvenalswe tegenwer-
pendat zijnalternatief totdusverniet veelweer-
klankheeft gekregen. “Mijnmuntenworden
gezienals ‘geitenwollensokkengedoe’. Zewor-
denniet auxsérieuxgenomen.Mijnalterna-
tieve systeemisvandaagnogsteedsmarginaal.
Datkomtomdathet in feitegesaboteerdwordt.”
Lietaerwijstdebankenmetdevinger. “Het

groteprobleemmetonsgeldvandaag ishet
monopoliedatdebankeneropbezitten.Deban-
ken,met inbegripvandecentralebanken, zijn
niet geïnteresseerd inmijnaanpakomdatdit
hunmonopolieomgeld te scheppenaantast. Ze
doengeheimzinnigoverhoehet systeemwerkt.
Zehangeneenrookgordijnopomhunbelan-
genveilig te stellen.”
Eenvoorbeeldvanwateenmonopoliede

bankenoplevert, toontaanwaaromzedat
doen.Lietaerhaalt er eenboekjebij vaneen
Franseexpert.Dieberekendehoeveelmeergeld
deFranseoverheidheeftbetaaldophaar staats-
schuldsinds 1973. Indat jaarbeslistedeFranse
Assembléedatdeoverheidniet langervoor
leningenmochtaankloppenbijdeFransecen-
tralebank. “In 1973hadFrankrijkeenstaats-
schuldvan21procent.Mochtzebij deFranse
centralebankzijnblijven lenen, zoudestaats-
schuldvandaag8procentbedragen.Door te
lenenbijprivébankenbedraagtdestaatsschuld
vandaagongeveer80procent, of tienkeer
meer.”
Lietaer is eenvandemedewerkersvande

euro;ofbetergezegdvandeecu,devoorloper
vandeEuropeseeenheidsmuntdie inde jaren
tachtig indesteigerswerdgezet.Lietaerwerkte

indieperiodebij deNationaleBank. “Despelre-
gels voordeeurozijn inde jaren tachtig ingrote
lijnenoppapiergezet.Toenalwasduidelijkdat
erproblemenzoudenkomen.Hetmanagement
vandeeurowerdnooit goedgeregeld.Ook
werdernooit eenexit voor landenals
Griekenlandvoorzien.Eens indeeuro, altijd in
deeuro.Het ismooidatdeeuronog tien jaar
zondernoemenswaardigeproblemenheeft
gewerkt.”
Degeldspecialist zietdeeuro inzijn ‘tegen-

woordigevorm’2012nietoverleven. “Ikzegniet
dat ergeeneuromeerzal zijn.ZolangFrankrijk
enDuitslandhetmetelkaareenskunnenblij-
ven, zal ernogeenEuropesemuntblijven
bestaan.Maarerzijnveelproblemen.
MisschienblijvenweovermeteenDuitseeuro.
LandenalsNederlandenOostenrijkenook
Belgiëhebbenerdanbelangbij ombijdiemunt
aan te sluiten.”
Er isnogeen toekomstmogelijkvoorde
Grieken indeeurozone, vindtLietaer. “Voor
alleswatmet internationalehandel, toerisme
enscheepvaart temakenheeft zoudenzij kun-
nendeeurogebruikenzoalsnu.Maaromsoci-
aleproblemenop te lossen, raad ikhenaanom
eennieuweparallellemunt in tevoeren.Zo
kunnendeGriekenhunsociaal systeemfinan-
cierenmet ‘neodrachmes’.Deregeringkandie
muntzelfuitgeveneneenbijdragevragenvan
‘neodrachmes’ in iedergezin.Opdiemanier
krijgtdemunteeneigenwaarde. Inplaatsvan
alle socialedienstenaf tebreken,kunnenzedie
metdeneodrachmebehouden.”
Zijn ideeominGriekenlandeenparallelle

munt in tevoeren isvoorLietaereenvoorbeeld
van ‘out-of-the-box’-denkenof ‘buiten-de-doos-
denken’ zoalsdegeldspecialisthet zelf ietspro-
zaischeruitdrukt. “Het systeemindehuidige
vormisgedoemd.Watmij interesseert isonze
samenleving te redden.”
Zo’nkeuzeheeft enormemaatschappelijke

implicaties. “Alsdeeurovandaag tenonder
gaat, dangaandebankenmeededieperik inen
zitde samenlevingmeteengigantischpro-
bleem.Dangaatalleskapot.Alsdecomplemen-
tairemuntenopgrotere schaal inwerking tre-
den,danzoudendeproblemenzichmeer
beperken totdebanksector”, zegthij.
Ofoverhedenhetaandurvenomopeendras-

tischemanierpreventief in tegrijpen inhet
geldsysteem,durftdegeldspecialist tebetwijfe-
len. “Meestal ishetwachten totallesals een
kaartenhuisje inelkaar stort.Historischgezien,
misschienkomterzelfsoorlogvan,waarna
iedereen terugmeteenpropere leibegint.”
Maarer isookhoop.Decentralebankvan

Braziliëheeft onlangseenstudieuitgevoerden
die is lovendvooreenaanpakmeteencomple-
mentairemunt.Diecentralebankconcludeerde
dat socialemuntengeenproblemenscheppen
voorhetbeheervandereal, deofficiëlemunt.
Bovendienhelpenzeproblemenoplossendie
andersnooitwordenaangepakt. Intussenheeft
deBraziliaanseoverheidde lanceringvan twee-
honderd ‘dubbelemuntbanken’ gefinancierd.
Hetgaatombankendiezowelactief zijn inde
nationalemuntals ineensocialemunt.Alsdat
inBraziliëkan,waaromkandatdanniet in
Europa?”
Envoorhetoverige ishet eenkwestievan

geloof. “Alsmensennietmeergeloven ineen
bepaaldemunt,dan ishetgedaanmetdiemunt.
Datgeldt zowelvooreuro’s als voorC3’s.”

IDENTIKIT

● Bernard Lietaer (1942) is een expert in geldsystemen.
Hij schreef tal van boeken en artikels over de financiële
sector. Hij werkte bij de Nationale Bank van België mee
aan de lancering van de ecu, de voorloper van de euro
(1987 - 1993).

● Lietaer was voorzitter van het elektronisch betaalsys-
teem bij de Centrale Bank. Hij stichtte GaiaCorp (1987-
1991), een succesvolle deviezenhandel waarvan de
opbrengsten bestemd waren voor milieuprojecten.
Lietaer was jarenlang actief als professor internationale
financiën aan de KU Leuven en in de VS.
Tot op vandaag is hij raadgever van ontwikkelingslan-
den, Europese instellingen en multinationals.

● Momenteel is hij researcher aan de Universiteit van
Californië in Berkeley. Hij is lid van onder meer de Club
van Rome en de World Business Academy.

● Lietaer studeerde voor burgerlijk ingenieur aan
de KU Leuven. Aan het MIT in de VS verwierf hij een di-
ploma bedrijfsadministratie.

‘Komtde liefdesbrief terug?
Ikhoopdaarnietop’

Vanuit het terrein

krijgen we de

vraag: doe het wat

rustiger aan. Maar

spijtig genoeg

kunnen we dat niet

Toen ik begon in januari 2002 was

het bedrijf nog winstgevend. De

internetrevolutie begon in de zomer

van 2002. In de tweede jaarhelft

verloren we 6 procent volume. Op

het einde van het jaar waren we verlies-

latend. Toen was er verandering nodig
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