3/6/2019

CHRISTEN ZIJN IN ONS HUIDIG
ECONOMISCH EN FINANCIEEL SYSTEEM
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Welk lijnstuk is het langst?
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Optische illusie van Müller-Lyer
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Welk lijnstuk is het langst?

Optische illusie van Müller-Lyer
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Hoeveel driehoeken ziet u?
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Daniel Kahneman
(Ons feilbaar denken, Business Contact, 2012)

• De wijze waarop we beslissingen nemen en oordelen
vellen, hangt af van de wijze waarop we informatie
vergaren met onze zintuigen alsook de wijze waarop die
informatie wordt verwerkt door onze hersenen.
• In dat verwerkingsproces worden we gedegradeerd tot
toeschouwers van ons eigen intuïtief denkvermogen dat
al te vaak is gebaseerd op eerste indrukken (emoties)
• Wat is al onze kennis waard wanneer onze hersenen ons
degraderen tot toeschouwers?
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Rekensommetjes uit de lagere school
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Aandelen teruggevonden na 20 jaar
1. Iemand vindt na 20 jaar aandelen terug en ze blijken
nog even veel waard te zijn als destijds, namelijk
20.000 euro. De persoon houdt ze in portefeuille en
een maand later crasht het bedrijf
2. Iemand anders in een gelijkaardige situatie verkoopt de
aandelen en een maand later blijkt dat de aandelen van
het bedrijf gestegen zijn tot de waarde van 40.000 euro
1. Wie is het slechtste af?
2. Wie heeft het meeste gevoel van spijt?
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Source: The Economist
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Steeds terugkerende elementen?
• Overvloedig spaargeld (of spaargeld zonder interest) zoekt
rendement… en vindt het in risicovolle beleggingen
• Blind vertrouwen in verkopers van lucratief schuldpapier
en/of diens ‘controleurs’
• Overheidsingrepen of -regulering worden een soort
verzekeringspolis
• Veel achterafverwijten aan het adres van bankiers,
financiers, financiële handelaars,… (complot?)
• Hebzucht kan lang niet alles verklaren; tot de groep
behoren minstens even belangrijk
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Schuldenlast Amerikaanse gezinnen

Bhutta and Keys, 2013

17

‘The Market Can Remain
Irrational Longer Than You Can
Remain Solvent’

John Maynard Keynes
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De kat bij de melk?
• Wie kan bedriegen doet het…
• … en de pakkans heeft daarop weinig invloed
• Des te verder verwijderd van cash, des te groter het bedrog
• Ons moreel kompas veroordeelt rechtstreeks stelen maar filtert
onrechtstreeks stelen weg (by-pass via jetons, bonus, premie,
afgeleide producten,…)
• Appèl op morele waarden reduceert incidentie bedrog
• Met andersmans geld, springt men minder zorgvuldig om; idem
wanneer risico kan worden doorgeschoven (subprime)
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www.debewustebelegger.be
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Geen onzichtbare hand zonder controleur
• Adam Smith?
– The Wealth of Nations
– Theory of the Moral Sentiments

22

11

3/6/2019

Bron: OESO
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Systemische mankementen (1)
• Monetaire beleid:
– Prijsstabiliteit is niet genoeg (inflatie in activaprijzen)
– Geldcreatie werkt verslavend. Moreel risico
– Hoe onafhankelijk zijn centrale banken nog?

• Regulering
– Kan (schaduw)bank failliet gaan (TBTF en TITF)? Moreel risico
– Macroprudentieel toezicht: grotere kapitaalbuffers nodig
– Regulering ontslaat ons niet van eigen verantwoordelijkheid
– Skin in the game (bail-in)? Verantwoordelijk of aansprakelijk?
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Systemische mankementen (2)
• EMU
– Euro-constructie was/is een wankel bouwvallig huis zonder dak
– Bankenunie backstop onafgewerkt
– Non-performing loans niet opgekuist
– Kapitaalmarktenunie in de steigers
– Depositogarantiesysteem in de steigers
– No bail-out clausule: yes or no? Solidariteitsvraagstuk niet
opgelost omdat men analyse maakt obv … eerste indrukken…
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If you owe the bank $1 million…
…you have a problem.
If you owe the bank $1 billion…
… the bank has a problem.
= moral hazard (moreel risico)
John Maynard Keynes
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Enkele onderwijslessen
• Het onderwijs levert vandaag analfabeten af: mensen weten niet
hoe hun beoordelingen en beslissingen tot stand komen…
• En lopen bijgevolg met open ogen in de val
• Link met eindtermen
– …persoonsvorming,... gericht op… kritische deelname aan het
maatschappelijk leven…
– …realistisch zelfconcept… inzicht in eigen mogelijkheden en
beperktheden, eigen waardenkader opbouwen…
– Keuzebekwaamheid…voor de vele keuzes die dagelijks worden gemaakt.
– Voorwaarden tot keuzebekwaamheid: helder zelfconcept,…inzicht in
externe factoren die het keuzeproces kunnen beïnvloeden,…
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facebook.com/ETIONforum

@jrgeert
@ETIONforum

ETION
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