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Griekenland is te zeer met alles verweven om
het land over de kop te laten gaan. Het heeft zo’n
300 miljard euro overheidsschuld, waarvan driekwart wordt aangehouden in het buitenland,
meestal door Europese financiële instellingen.
Een wanordelijke landencrisis zou leiden tot massale verliezen en houdt het risico op een systeemcrisis in. Bovendien kan dat ook de andere PIIGS
besmetten en verschillende van die landen omverstoten.
Kortom, ondanks de weerzin van Duitsland en
de Europese Centrale Bank tegen het idee van een
‘redding’, heeft Griekenland dit jaar heel veel
officiële financiële steun nodig tegen draaglijke
intrestvoeten. Zo kan het land vermijden dat zijn
illiquiditeit niet linea recta degradeert tot insolvabiliteit. Maar officiële steun zal de hete aardappel alleen maar doorschuiven naar volgend jaar.
Het magische driespan van houdbare schuld en
tekorten, een reële depreciatie en een groeiherstel
lijkt weinig haalbaar, zelfs met officiële financiële
steun.
GELOOFWAARDIG

D

e Griekse financiële saga is de top
van een ijsberg van problemen
met onhoudbare overheidsschuld
in heel wat ontwikkelde economieën, en niet alleen in de zogenaamde PIIGS (Portugal, Italië,
Ierland, Griekenland en Spanje). De denktank
OESO schat nu dat de schuldgraad van de ontwikkelde economieën zal stijgen tot gemiddeld 100
procent van het bruto binnenlands product (bbp).
Het IMF heeft gelijkaardige schattingen bekendgemaakt.
Bij de PIIGS gaat het niet alleen over buitensporige begrotingstekorten en schuldgraden. Ze
hebben ook problemen met hun handelsbalans en
een verlies aan competitiviteit, en dus met een
bloedarmoedige groei. We praten over economieën die zelfs tien jaar geleden al marktaandeel
aan het verliezen waren aan China en Azië, door
hun arbeidsintensieve export met bovendien een
lage toegevoegde waarde. Na een decennium
waarin de lonen sneller stegen dan de productiviteit, stegen de arbeidskosten per eenheid scherp.
Het verlies aan competitiviteit dat daarop volgde,
manifesteerde zich in grote en stijgende tekorten
op de lopende rekening en een tragere economische groei. De nagel aan de doodskist was de appreciatie van de euro tussen 2002 en 2008.
LEVENSGEVAARLIJK

Met andere woorden, zelfs als Griekenland en
andere PIIGS de politieke wil aan de dag zouden
hebben gelegd om hun aanzienlijke begrotingstekorten fors te verminderen, dan nog kan budgettaire inkrimping, tenminste op korte termijn, de
recessie verergeren naarmate hogere belastingen
en lagere uitgaven de vraag drukken. Als het bbp

Je kan niet over Griekenland praten zonder het te hebben over het lot van Argentinië
een decennium geleden. Alleen is Griekenland er veel erger aan toe. Enkel een herculische inspanning, geluk en steun van EU en het Internationaal Monetair Fonds kunnen
misschien een landencrisis vermijden en Griekenland in de eurozone houden.
daalt, wordt het onmogelijk de doelstellingen voor dat Duitsland tien jaar nodig had om zijn arbeidshet begrotingstekort en de overheidsschuld in ter- kosten per eenheid op die manier te verminderen.
men van het bbp te halen. En dat was net de le- Als Griekenland of Spanje daar vandaag mee zou
vensgevaarlijke situatie die Argentinië opslokte beginnen, rijzen de kosten om de middelen anders
tussen 1998 en 2001.
toe te wijzen de pan uit, terwijl het te
Om duurzame groei te herstellen
lang zou duren voor de voordelen in
Met steun
is een reële muntdepreciatie nodig.
termen van hogere groei worden geDat kan maar op drie manieren. De aan Griekenoogst.
eerste is een deflatie die de prijzen en land schuif
De derde manier is een scherpe
de lonen met 20 à 30 procent drukt
daling van de waarde van de euro.
bijvoorbeeld. Maar aan deflatie is je de hete
Tenzij er een mirakel gebeurt,
hardnekkige recessie verbonden (zie aardappel
staat Griekenland dicht bij de insolopnieuw Argentinië), en in geen envabiliteit. Aan het begin van zijn crisis
kel land kunnen de maatschappij en alleen maar
had Argentinië een begrotingstekort
het politiek systeem de jarenlange re- door.
van ongeveer 3 procent van het bbp,
cessie en budgettaire wurggreep aan
een overheidsschuld van 50 procent
om die reële depreciatie te bewerken een tekort op de lopende rekening
stelligen. Wanbetaling en vertrek uit de eurozone van 2 procent. Griekenland is er veel erger aan toe,
zouden trouwens al lang voordien een feit zijn.
met ratio’s van respectievelijk 12,9 procent, 120
Een tweede weg is het Duitse model volgen: procent en 10 procent. Het zal dus een herculische
structurele hervormingen en bedrijfsherstructu- inspanning vergen, geluk, en steun van de Euroreringen versnellen om de productiviteitsgroei te pese Unie en het IMF om de kans te verminderen
doen toenemen, terwijl de loonstijgingen in de op een eventuele landencrisis en een exit van
hand worden gehouden. Alleen wordt vergeten Griekenland uit de eurozone.

Crisiscommunicatie van
het merk kerk loopt mank
Het Vaticaan, geplaagd door schandalen rond kindermisbruik, blijft het belang van goede communicatie miskennen.

H

et stof dat nu al
met kinderen nog niet zo’n taboe
Hugo Marynissen was’), de slachtofferrol innemen
maandenlang opwaait over het
(‘dit is een georganiseerde aanval
seksueel misbruik ■ Schreef met Stijn Pieters,
op de kerk en de paus in het bijzonSofie Van Dorpe, Annevan kinderen binder’), het weg kijken (‘wir haben es
Marie van het Erve en
nen de rooms-kanicht gewusst’). Zelfs de meest afFrank Vergeer het boek
tholieke kerk wil maar niet gaan
schuwelijke stereotypen worden
‘Geen commentaar. Com- niet geschuwd: ‘Het is bewezen dat
liggen. Tot grote spijt van kerkelijmunicatie
in
turbulente
ke oversten en trouwe gelovigen.
de meeste homoseksuelen ook petijden’ (2010, Houtekiet).
‘Waarom wijst iedereen toch naar
dofiel zijn’.
ons instituut?’ ‘Het gebeurt toch ■ Ziet het Vaticaan in zijn
Navelstaren, lijkt het motto. Met
communicatie alleen naar
elders ook?’ ‘Dit is een samenzweandere woorden: er wordt naar binbinnen kijken en een suring tegen onze geloofsgemeennen gekeken, terwijl alle actie en
perioriteitsgevoel etaleren. ondersteuning nu gericht moeten
schap.’ ‘Er is toch geen sprake van
collectieve schuld?’ ‘Wanneer
zijn op de slachtoffers. Maar naar
houdt deze heksenjacht op?’ En zo kunnen we nog hen wordt nauwelijks geluisterd. Op de telefoniwel even door gaan met de excuses die willen aan- sche hulplijn is zelfs een bandje te horen: ‘U wordt
geven dat de kerk deze hetze helemaal niet ver- teruggebeld.’
dient.
GEEN VINGER AAN DE POLS
Het Vaticaan lijkt op dit moment voornamelijk
Wat moet er gebeuren om de schade enigszins
bezorgd over zijn reputatie en voortbestaan. Het
merk ‘kerk’ moet tot elke prijs verdedigd worden te herstellen? Wat moet er gebeuren om dat in de
en zeker de paus moet volledig uit de wind blijven. toekomst niet meer te laten gebeuren? De kerk
Daarvoor worden de meest achterhaalde crisis- heeft schijnbaar geen vinger aan de pols om aan
communicatiestrategieën van stal gehaald: zwar- te voelen hoe slachtoffers en de doorsneeburger
tepieten (‘ook buiten de kerk komt seksueel mis- over de kwestie denken. De boodschappen en de
bruik van kinderen voor’), bagatelliseren van de toonaard zitten er dan ook telkens naast.
De kerk blijft communiceren vanuit een ivoren
feiten (‘het gaat slechts om enkelingen’, of ‘het
gaat hooguit om wat gefriemel in een tijd dat seks toren en een misplaatst superioriteitsgevoel dat

op de kerkelijke hiërarchie is gebaseerd. Zo stelde
de directeur van L’Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, deze week dat ‘de kerk het
misbruikprobleem als enige instelling voorbeeldig aanpakt’. Hij noemt de paus ‘een grote communicator’. Zich even op de borst kloppen en zeggen dat we goed bezig zijn, heeft een averechts effect op de betrokken burgers die eigenlijk slechts
vragen om een gelijkwaardige en open dialoog.
In feite wordt de kerk - als eeuwenoud, wat
wereldvreemd en log instituut - geconfronteerd
met tal van moderne fenomenen: een mediacratie, juridisering van de samenleving, de burger die
mondiger is geworden en durft ingaan tegen gezagsinstanties, het ‘global village’ waarin informatie zich razendsnel over de hele wereld verspreidt,
nieuwe media zoals blogs en sociale netwerken
waarop mensen hun persoonlijke verhalen aan elkaar kwijt kunnen. De kerk is niet klaar om met
deze maatschappelijke realiteit om te gaan. Ze kan
niet kort op de bal spelen.
Dé instelling die een baken zou moeten zijn
van ethiek en moraliteit, moet het vertrouwen nu
proberen te herstellen door in de eerste plaats
haar aanpak van het kindermisbruik radicaal om
te gooien. Weg met de mantel der liefde voor geestelijken met losse handjes. Goede crisiscommunicatie alleen kan de kerk immers niet uit deze
situatie redden. Excuses, pauselijke brieven en

Bij alle succesvolle reddingen van landen in financiële moeilijkheden - Mexico, Zuid-Korea,
Thailand, Brazilië, Turkije - waren twee voorwaarden nodig. Het land moest echt bereid zijn de
budgettaire matiging en de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om duurzaamheid en groei te herstellen. En daarnaast waren massale hoeveelheden officiële steun nodig
om een self-fulfilling herfinancieringscrisis te vermijden van overheidsschulden en/of private
schulden op de korte termijn. Als beleggers weigeren de schulden van een land met zware kortetermijnschulden die vervallen te herfinancieren,
dan zit het spel op de wagen. Hervormen zonder
geld op tafel werkt niet. Nerveuze beleggers trekken immers liever hun geld weg als een land niet
over de nodige vreemde valutareserves beschikt
om het equivalent van een ‘bank run’ te vermijden
op zijn kortetermijnschulden.
De EU hadden eerst een volledig fout plan
voorgesteld dat Griekenland te laat geld zou hebben verschaft - namelijk enkel als het een herfinancieringscrisis riskeerde - en tegen marktrentes die zijn schuld ondraaglijk zouden maken.
Daarna gebruikte de EU haar verstand en kwam
ze met een nieuw plan dat dichter staat bij de typische voorwaardelijkheid van het IMF. Steun in
schijven met wat geld bij de start, en een intrest
die Griekenland wat tegemoet komt.
Alleen de toekomst zal uitwijzen of dat plan
werkt. Maar zoals met Argentinië, Rusland en
Ecuador het geval was, kan ook Griekenland insolvabel blijken als alle aanpassingen niet volstaan
voor een draaglijke schuld en economische groei.
Vooralsnog kiest de officiële gemeenschap
voor Plan A. Als dat mislukt, wordt Plan B een landencrisis om ondraaglijke schuld te verminderen,
en een vertrek uit de eurozone om de munt te laten depreciëren en de competitiviteit en de groei
te herstellen.
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bisschoppelijke speeches voor geloofsgemeenschappen zijn slechts pleisters op een etterende
wonde en veranderen niets ten gronde. Er moeten
duidelijke keuzes gemaakt worden, zoals geen
overplaatsingen meer van geestelijken van de ene
naar de andere parochie, geen doofpotoperaties
meer, echt luisteren naar slachtoffers, zich hun lot
aantrekken en vooral: iets constructiefs ondernemen.
Daarenboven moeten seksueel misbruik van
kinderen en seksueel misbruik in het algemeen
met de scherpste bewoordingen afgekeurd worden door de hele kerkelijke hiërarchie, zowel naar
slachtoffers als naar eigen medewerkers toe. De
publicatie van richtlijnen hoe om te gaan met seksueel misbruik, zoals onlangs gepubliceerd op de
website van het Vaticaan, vormen daarbij een eerste stap in de goede richting. Zo moeten gevallen
van seksueel misbruik voortaan altijd aangegeven
worden bij justitie. Al had dat natuurlijk al jaren
de gangbare praktijk moeten zijn.
GEZICHT

Maar het allerbelangrijkst is dat het gezicht
van de kerk zich uitspreekt. Paus Benedictus XVI
kan zich niet verschuilen achter een enkele brief
aan de Ierse geloofsgemeenschap. Hij moet zich
ook persoonlijk uitspreken, en wel ten overstaan
van de hele wereld. Diep door het stof, excuses aan
elk individueel misbruikt kind, een veroordeling
van elke priester, pater of frater die van het pad is
geraakt, en van het episcopaat dat - hemzelf incluis - te lang zaken heeft genegeerd of door de
vingers heeft gezien.
Door er in zijn paasboodschap geen woord aan
te wijden, heeft Benedictus een schot voor open
doel gemist. Er is op geen enkele manier recht gedaan aan de slachtoffers die wereldwijd in steeds
groteren getale van zich laten horen. Crisismanagement begint bij communicatie. Het roer moet
omgegooid worden, en als het Vaticaan daar niet
in slaagt zal het kleine beetje vertrouwen in de
kerk dat nog rest, smelten als sneeuw voor de zon.

De schreeuw na
de uitbarsting
Met ‘De Schreeuw’ tekende Edvard Munch in
1893 voor een icoon van de Europese schilderkunst. De intrigerende dieprode tot oranje achtergrond van het schilderij is veel te fel voor een
Noorse zonsondergang. Toch was Munch een
realist die beweerde alleen te schilderen wat hij
zag. Scandinavië kende in 1883 lang een roodgekleurde lucht door de uitbarsting van de Krakatau in Indonesië. De vulkaanuitbarsting veroorzaakte een tsunami waarvan de impact zelfs
waar te nemen was tot in Londen. Er kwam zoveel as en zwavel in de atmosfeer dat door de
weerkaatsing van het zonlicht de globale temperatuur in 1884 daalde met 1,2° Celsius.
In 1815 was de uitbarsting van de Tambora
nog veel dramatischer. De enorme uitstoot van
as, zwavel en roet zorgde in 1816 letterlijk voor
het ‘jaar zonder zomer’ waarbij Azië maar ook
delen van Rusland, de VS en Europa wel licht
maar geen zon zagen. De globale temperatuur
daalde fors en bleef enkele jaren laag. Landbouwoogsten mislukten en hongersnood, oproer en revoluties volgden.
Ook vandaag zou onze hoogtechnologische
maatschappij kraken onder de gevolgen van een
Tambora of Krakatau.
Een drastische daling
van de landbouwproductie
gedurende
twee tot drie jaar kan
de wereldorde veranderen. Tegen de overmacht van de natuur
kunnen we ons niet
verzekeren. De afgelopen eeuw genoten we
van een rustige planeet, met relatief weinig grote uitbarstingen en aardbevingen.
Alleen wereldoorlogen, oliecrisissen en beurscrashes onderbraken tijdelijk het groeitraject.
Deze eeuw heeft Moeder Aarde ons echter al
een paar keer flink verrast. Enkele tsunami’s,
aardbevingen en uitbarstingen bedreigen het
groeitraject niet. Een te snelle opeenvolging van
zware schokken met daarbij een Tambora is
echter een ander verhaal. Munch wist dat als de
natuur schreeuwt, de mens alleen zijn oren kan
beschermen.
Maar voorlopig kijken we naar de schitterende beelden uit IJsland en beseffen we dat er
maar weinig verkeerd moet lopen om ons overstretched economisch systeem een tikje te geven. Later zal duidelijk worden of het vliegverbod een te enge toepassing was van het voorzichtigheidsprincipe. Of het vliegverbod ook
economische schade veroorzaakt buiten de balansen van luchtvaartmaatschappijen en touroperators, valt nog af te wachten. Enkele sectoren zullen beslist schade ondervinden, maar er
is waarschijnlijk nog nooit zoveel internationaal
gebeld als de afgelopen week. En ook gestrande
reizigers moeten slapen, eten en hun ‘ikzitvastavontuur’ op Facebook documenteren. Overigens, snakken we niet allemaal naar wat meer
avontuur op vakantie?
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