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A DIFFERENT PERSPECTIVE

2018

Pensioen 2030:

SCENARIO
Samenwerking of
zelfvoorziening?
Het opstellen van scenario’s bereidt organisaties voor op
een onzekere en onvoorspelbare toekomst. Het schetsen
van twee toekomstige wereldbeelden helpt ook nu al bij
het beantwoorden van een concreet beleggingsvraagstuk,
zo is de ervaring van het Nedlloyd Pensioenfonds. Hier lees
je beide scenario’s.

2030: Scenario 1 - Zelfvoorzienende burgers

HOGE
WERKLOOSHEID,
GEBREKKIGE
GROEI,
OPKOMST
ZELFVOORZIENING
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De opkomst van populistische politici heeft verstrekkende
gevolgen voor de organisatie van de maatschappij. Door
de nadruk op het eigenbelang brokkelen internationale
samenwerkingsverbanden steeds verder af. Geholpen
door technologisering wordt de verzorgingsstaat omgevormd
tot een zelfverzorgingsstaat waarin mensen steeds
zelfvoorzienender worden. Maar de weg hiernaartoe
zit vol met hobbels. De nadruk op eigenbelang remt
aanvankelijk de technologisering en vertraagt de energie
transitie. Het milieu is het kind van de rekening en
klimaatvluchtelingen worden een dominanter fenomeen.

‘Een van de maatregelen om mensen aan het werk
te houden is het subsidiëren van arbeid, juist ook
in de oude en meer vervuilende industrieën’
In de haven van Rotterdam blokkeren
vrachtwagenchauffeurs de toegang tot de
grootste haven van Europa. Ze eisen forse
belastingen op zelfrijdende autonome
voertuigen en het gebruik van robots
in het productieproces. Soortgelijke
maatregelen zijn al in Frankrijk en de VS
ingevoerd om dreigende massaontslagen
bij Airbus en Boeing te voorkomen. Er is
veel sympathie voor de positie van chauf
feurs, omdat steeds meer mensen zich
afvragen of ook zij straks de klos zullen
zijn. Politici grijpen in omdat de gewone
man zijn baan dreigt te verliezen, terwijl
juist het grootkapitaal zou profiteren van
verdere robotisering.
Enorme stromen klimaatvluchtelingen

Een van de maatregelen om mensen
aan het werk te houden is het subsidi
ëren van arbeid, juist ook in de oude

en meer vervuilende industrieën. Het
motto luidt: werk boven alles. Dit heeft
grote gevolgen voor het bestrijden
van klimaatverandering. Vervuiling,
CO2-uitstoot en stijgende temperatu
ren zorgen voor permanente droogte
in grote delen van de wereld, terwijl de
dreiging van overstromingen miljoenen
mensen aan de kust angst inboezemt.
Oogsten mislukken regelmatig waar
door periodiek voedselschaarste ont
staat. Om toch aan de vraag te kunnen
voldoen neemt grootschalige overbevis
sing nieuwe proporties aan. De kleine
bootjes van lokale vissers zijn kansloos
tegen de geavanceerde technieken en
de enorme boten die westerse bedrijven
inzetten. Mede hierdoor ontstaan
enorme stromen klimaatvluchtelingen
vanuit Afrika en het Midden-Oosten
richting Europa.
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Spanningen EU bereiken kookpunt

De spanningen binnen de Europese
Unie bereiken ondertussen het kook
punt. Noord-Europa wil niet langer
Zuid-Europa financieren. Ze moeten
daar de eigen broek ophouden: “Leef
zuinig, werk meer, ga later met pensioen
en betaal belasting, dat doen wij
ook”. Dat is het gevoel dat overheerst.
Zuid-Europa vormt echter een poort
voor een grote ongecontroleerde stroom
klimaatvluchtelingen naar de noor
delijke landen. Het enige dat de EU
bij elkaar lijkt te houden is een soort
patstelling waarbij de zuidelijke landen
de vluchtelingenstromen blokkeren in
ruil voor financiële steun.
Noodzaak moeder van de uitvinding

Omdat technologiebedrijven hun
innovaties niet kwijt kunnen aan het
internationale bedrijfsleven en de over
heid hen tegenwerkt, verleggen ze hun
aandacht in de ontwikkelde gebieden
naar huishoudens. Met slimme oplossingen
worden particulieren steeds minder
afhankelijk van de ‘dure’ producten die

de industrie produceert. De nieuwste
3D-printers stellen mensen in staat veel
producten zelf te maken. Grondstoffen
komen uit gerecyclede ‘oude rommel’
die thuis rondslingert. Zelfs vlees kan
worden gekweekt in een petrischaaltje,
gewoon bij mensen thuis. Energie is
afkomstig van zonnepanelen op het
eigen dak en wordt lokaal opgeslagen
in grote batterijen. De hoge werkloos
heid, gebrekkige economische groei en
afbreuk van de verzorgingsstaat maken
mensen zelfvoorzienend. Noodzaak
is de moeder van de uitvinding en dat
blijkt nu maar weer eens.
Terugval wereldwijde handel

Het protectionistische beleid in de VS
en Europa leidt per saldo tot een econo
mische groei die wereldwijd onder het
gemiddelde van de afgelopen decennia
ligt. De export neemt af door hoge
importheffingen die wereldwijd de lokale
arbeid moeten beschermen. Er heerst
een trend van deglobalisering met een
terugval in de wereldwijde handel.
Dit leidt tot werkloosheid.

‘Met negatieve rentes en voortzetting van
kwantitatieve verruiming weten centrale
banken echte deflatie nog net te voorkomen’
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De consument, overheden en bedrijven
houden de hand op de knip. Publieke
schulden blijven onder controle dank
zij grote bezuinigingsprogramma’s
van overheden. De gemiddelde inflatie
ligt door deze factoren en ondanks de
importinflatie lager dan de afgelopen
decennia. Met negatieve rentes en voort
zetting van kwantitatieve verruiming
weten centrale banken echte deflatie nog
net te voorkomen.
Arbeidsvoorwaarden verslechteren

Door het subsidiëren van de bestaande
industrie naar het voorbeeld van de
Europese landbouwsector blijven banen
behouden. Arbeidsplaatsen uit lagelonen
landen komen weer terug naar de VS en
Europa, maar van een positieve impuls
is onvoldoende sprake. De verplaatsing
van productie naar het westen verhoogt
de prijs van veel goederen door de
hogere lonen die in het westen moeten
worden betaald. De afnemende vraag
die hiervan het gevolg is noopt productie
bedrijven de arbeidsvoorwaarden van
hun medewerkers te verslechteren.
Net zoals in de Nederlandse postmarkt
klagen consumenten over de ‘hoge’
prijzen terwijl werknemers hun arbeids
voorwaarden en -zekerheid alleen maar
zien verslechteren. De hogere prijzen in
de maakindustrie maken het kopen van
3D-printers voor productie thuis steeds
aantrekkelijker.
Rol van geld neemt af

Na de aanvankelijke verbetering van de
wereldwijde begrotingssaldi door extra
inkomsten uit belasting op robotarbeid
en importheffingen, komen overheids
begrotingen steeds verder onder druk.
De lagere economische groei, subsi
diëring van de industrie en hogere werk
loosheid zijn de oorzaken. Bezuinigingen
op sociale voorzieningen zijn onver
mijdelijk geworden. Bovendien dalen
de inkomsten uit btw omdat in de zelf
voorzieningseconomie consumenten

veel minder goederen aanschaffen.
Doordat steeds minder mensen afhan
kelijk zijn van het kopen van producten
neemt de financiële ongelijkheid in de
maatschappij af. De rol van geld neemt
langzaam maar zeker af doordat arbeid,
winst en grondstoffen veel minder nodig
zijn om te overleven. Ideeën zijn de
belangrijkste productiefactor geworden.
Minder verstrengelde wereldeconomie
leidt tot meer stabiliteit

Vooral passieve beleggers hebben het
zwaar, omdat de rentes laag worden ge
houden en rendementen op de aandelen
van multinationals tegenvallen door de
lage wereldwijde economische groei.
Marges van productiebedrijven staan
onder druk omdat ze hogere lonen in
het westen moeten betalen of hoge
importheffingen. Vooral de ‘oude’ eco
nomie profiteert aanvankelijk nog wat
van subsidies, maar dit zet uiteindelijk
niet veel zoden aan de dijk. Tegenover
de lage rente en risicopremie op aandelen
staat ook een lager risico. Doordat
de wereldeconomie steeds minder
verstrengeld raakt, k rijgen crises een
meer regionaal karakter. Correlaties
zijn zodoende laag zodat spreiding van
beleggingen veel effectiever wordt.
What happens in China stays in China
en dat geldt eigenlijk voor de hele
wereldeconomie.
Goed gediversifieerde portefeuilles
hebben relatief minder bescherming
door hedges nodig en de kosten hiervoor
dalen door de lagere volatiliteit ook nog
eens. De conjunctuur krijgt een veel
minder uitgesproken verloop en grote
uitschieters zien we ook minder vaak.
Wie succesvol wil beleggen kan niet
rekenen op het simpelweg incasseren
van risicopremies (beta) of het bespelen
van de cyclus. Sterke bedrijven of mana
gers selecteren (alfa) en meer diversiteit
in de beleggingscategorieën aanbrengen,
zijn het recept voor succes.
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2030: Scenario 2 - Samenwerking

GEZONDE GROEI,
WANKEL EVENWICHT,
MEER ONGELIJKHEID
Het vertrouwen in globalisering, internationale instituties zoals
de EU en samenwerking in het algemeen, herstelt. Veel populistische
politici weten hun beloftes niet in te lossen omdat ze rollebollend
met elkaar over straat gaan, hun plannen slecht uitpakken of
ideeën simpelweg onuitvoerbaar blijken. De aanpak van klimaat
verandering en technologisering zijn de katalysatoren voor de
hernieuwde internationale samenwerking. De inhaalslag maakt
een einde aan het beschermen van bestaande belangen van
de industrie. Overstromingen, droogtes en hongersnoden zijn
de gezamenlijke vijand geworden.
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Tijdens een grote wereldwijde conferentie
in San Francisco, California, wordt het
Gore-pact gesloten en door alle VN-lid
staten omarmd. Wereldleiders en toon
aangevende multinationals spreken af dat
het gebruik van fossiele brandstoffen bin
nen twee decennia moet zijn afgelopen.
Technologiebedrijven krijgen veel ruimte
en hun stem in het publieke debat klinkt
luider. Mede op initiatief van Elon Musk
wordt de United Nations Energy Transi
tion Agency opgericht die de wereldwij
de energietransitie gaat begeleiden. De
sfeer die heerst toont gelijkenissen met
de periode na de Tweede Wereldoorlog
en het ‘never again’ van toen krijgt een
nieuwe betekenis. Dat geldt ook voor de
wederopbouw van de economie, de oude
fossiele economie moet plaatsmaken voor
de nieuwe duurzame.
Nieuw noord-zuid evenwicht
De verduurzaming van de energie
voorziening gaat gepaard met grote
geopolitieke machts- en welvaarts
verschuivingen. Door de complete
verandering van de energiemix belanden
de olieproducerende landen in een diepe
crisis. Dat verergert de spanningen tussen
bijvoorbeeld Rusland en de EU. De dreiging
van een militair conflict zorgt ervoor dat de
defensie-uitgaven fors toenemen.
De voormalige derdewereldlanden profite
ren van de aandacht voor klimaat doordat
zij veelal in overvloed beschikken over
ruimte en zonlicht. In de nieuwe wereldorde
levert de westerse wereld kennis en kunde,
de minder ontwikkelde landen leveren
zonlicht. Het kroonjuweel is zichtbaar in
de Sahara Global Solarcity in de Noord-
Afrikaanse woestijn waar het grootste op
pervlak aan zonnecellen ooit is gerealiseerd.
Via een wereldwijd energienet wordt hier in
een groot deel van de behoefte aan energie
voorzien. De oude oost-west machts-as
heeft plaatsgemaakt voor een nieuw noordzuid evenwicht.

‘In de nieuwe wereldorde levert
de westerse wereld kennis en
kunde, de minder ontwikkelde
landen leveren zonlicht’
Wereld wordt global village
De globalisering en toenemende techno
logisering veranderen hoe we wonen,
werken en ons verplaatsen. De wereld
verandert steeds meer in een global village
waar forenzen hun werkdag direct kunnen
beginnen als ze in de zelfrijdende
auto stappen. Urbanisering neemt hier
door af waardoor de huizenprijzen in
grote steden als Amsterdam, Parijs
en New York dalen, terwijl ze in de
buitengebieden juist stijgen. Ook interna
tionaal neemt de mobiliteit toe.
Hyperloops overbruggen grote afstanden
en reistijden zijn nog maar een fractie van
wat ze ooit waren. Werken in Frankrijk
of Spanje en wonen in Nederland komt
zodoende steeds vaker voor. Al deze
veranderingen raken ook de vastgoed
markt. Iedereen omarmt de kracht van
innovatie zodat technologiebedrijven vrij
spel hebben in alle hoeken van de samen
leving. Robots duiken bijvoorbeeld overal
op en worden onmisbare partners voor
chirurgen en verzorgenden in de zorg. Dit
vermindert de druk op huisartsen en zie
kenhuizen en levert enorme besparingen
op. De kosten van de vergrijzing blijven
hierdoor draagbaar.
Nieuwe werkelijkheid arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert fundamenteel
en dat raakt veel mensen. Waar nu veel
routinematig werk nog door mensen wordt
verricht, verschuift de vraag steeds meer
naar creatieve beroepen en emotionele
ondersteuning van mensen. Beroepen
die vrijwel niet meer bestaan zijn onder
andere sorteerder, chauffeur, accountant
en notaris. Dit proces raakt dus zowel

7

‘Er ontstaan echter ook nieuwe rijken en nieuwe armen.
Wie snel kan omschakelen profiteert van
een krappe arbeidsmarkt en kan een hoog loon eisen’

laag- als hoogopgeleiden en gaat tijdelijk
gepaard met veel problemen. Doordat
mensen aanvankelijk niet over de juiste
kennis en vaardigheden beschikken
nemen de verschillen tussen arm en
rijk toe. Er ontstaan echter ook nieuwe
‘rijken’ en nieuwe ‘armen’. Wie snel kan
omschakelen profiteert van een krappe
arbeidsmarkt en kan een hoog loon eisen.
Maar bij degenen die de veranderingen
niet kunnen bijbenen ontstaat langdurige
werkloosheid. Het sociale welvaartsmodel
is onvoldoende aangepast aan de nieuwe
werkelijkheid op de arbeidsmarkt.
Overbodig en niet relevant
Doordat diensten steeds vaker worden
uitgevoerd zonder menselijke interactie
vereenzaamt een grote groep mensen.
Sociale contacten zijn niet langer nood
zakelijk voor bijvoorbeeld de dagelijkse
boodschappen. Mensen zijn minder
nodig en hebben elkaar minder nodig.
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Sommigen voelen zich daardoor over
bodig en niet relevant. Deze vereen
zaming wordt versterkt doordat veel
contacten plaatsvinden via social me
dia, zelfs als mensen fysiek samen zijn.
Door hyperloops zijn afstanden mak
kelijker te overbruggen maar ironisch
genoeg is de drempel om in contact te
komen met anderen hoger dan ooit.
Gezonde bovengemiddelde groei
De investeringen om het klimaat
probleem aan te pakken leiden tot een
gezonde bovengemiddelde groei in
Europa, de VS en Afrika. Bedrijven
en overheden investeren flink in de
transitie naar de ‘nieuwe’ duurzamere
economie. Huishoudens zijn door de
veranderingen op de arbeidsmarkt daar
entegen wat voorzichtiger geworden.
Per saldo ligt de inflatie wat hoger dan
we lange tijd gewend waren. Dit komt
mede doordat de publieke

schulden als gevolg van de investerin
gen en hogere werkloosheid verder
oplopen. Dit beperkt de ruimte voor
centrale banken om de inflatie echt
laag te houden. Een te hoge rente zou
namelijk leiden tot landen die om
vallen. Er is sprake van een wankel
evenwicht.
Internationale financiële markten:
hoog rendement, hoog risico
Internationale financiële markten
presteren uitstekend en de risicopre
mies op aandelen zijn behoorlijk
hoog. De dalende trend van de rente
wordt gekeerd en deze herstelt zich
enigszins, maar blijft door de hogere
schulden wat lager dan het gemiddel
de niveau van de a fgelopen decennia.
Gedreven door een golf van technolo
gische innovaties neemt de arbeids
productiviteit toe en daarmee stijgen

De scenario’s Zelfvoorzienende
burgers en Samenwerking zijn
ontwikkeld door de Stichting
Nedlloyd Pensioenfonds in
samenwerking met Cardano.
Verantwoordelijk hiervoor zijn
Frans Dooren, directeur van
het Nedlloyd Pensioenfonds
en K
 arin Pasha en M
 anon ten
Voorde van C
 ardano. Karin
is Head of Client Servicing &
Advice, Manon is Strategic Risk
Advisor & specialist scenariodenken.

ook de bedrijfswinsten. Tegenover
de gunstige ontwikkelingen staan
echter ook aanzienlijke risico’s, om
dat de wereldwijde economie flink
verstrengeld is. De afhankelijkheden
zien we op alle niveaus en dat brengt
kwetsbaarheden met zich mee. Door
de samenwerking zijn de correlaties
tussen markten hoog en biedt diver
sificatie relatief weinig bescherming.
Bubbels komen relatief regelmatig
voor en hoge schuldniveaus helpen
daarbij zeker niet. Het afdekken van
staartrisico’s is onontbeerlijk voor
robuust beleid, maar door de hoge
volatiliteit niet goedkoop.

‘Kansen liggen in het bijzonder
bij investeringen in de technologie
sector en in startups die in dit hoog
innovatieve wereldbeeld
sterk presteren’
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WWW.CARDANO-IMAGINE.NL
HET ONLINE PLATFORM VOL PRIKKELENDE INTERVIEWS
EN MULTIDISCIPLINAIRE INVALSHOEKEN IN DE WERELD
VAN ECONOMIE, GEDRAG EN BELEGGEN.
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