
ARGENTINIë FLIRT OPNIEUW
MET EEN FAILLISSEMENT
IMF dreigt met rode kaart,
Fitch geeft laagst mogelijke
rating

HET JAAR VAN
DE HOMO MONDIALIS
Luc Barbé over hoe de vraag
naar ‘het goede leven’
prominenter wordt

BART EECKHOUT OVER DE STAAT
VAN ONS INTELLECTUEEL KLIMAAT
Wie kritiek oppert op de N-VA is een bolsje-
wiek. Wie de Vlaamse pudeur van sommi-
gen in vraag stelt, is een crypto-separatist

anisch-depres-
sief”, zoom-
schrijft Tomas
Sedlacekdehui-
dige staat van

onzeeconomie. “Wedachtendat
wewistenhoeweaandehandvan
wiskundigemodellendeecono-
mieonafgebrokenkondendoen
groeien.Wehebbenonsvreselijk
vergist enzittennumet een ste-
vigekater”, zegthij.
Sedlacek schreefmetDeeconomie
vangoed enkwaad eenopvallend
boekoverdeeconomische
geschiedenis.Hij concludeert erin
dat verhalenuit deoudheid en
parabelsuit hetOudeenNieuwe
Testament veel inspiratie kunnen
leverenomdeeconomievandaag
weeropde rails te zetten. “Inhet
oude Israëlwerdenomde49 jaar
alle schuldenkwijtgescholden.
Het systeemhadalshetware een
resetknop,waarmeehet opnieuw
konwordenopgestart.”

De Tsjechische schrijver is een
controversieel figuur. Op 24-
jarige leeftijdwerd hij raadgever
van president VaclavHavel.
Vandaag is hij econoomvan
CSOB, een dochter vanKBC, en
heeft hij zitting in de sociaaleco-
nomische raad van zijn land.
Sedlacek houdt ervan de econo-
mie vanuit een andere invals-
hoek te benaderen danwe door-
gaans gewend zijn van
economen. “Weet je dat in vele
talen hetwoord schuld zowel een
financiële als eenmorele beteke-
nis heeft?”
Hoewel hij voor een bankwerkt,
gedraagt hij zich allesbehalve als
een bankier. Een pakmet krijt-
strepen lijkt nietmeteen aan
hembesteed.Met zijn rode
haren, ruitjesbroek en snuiftabak
zou de 35-jarige econoomook op
de barricaden vanOccupyWall
Street kunnen staan.
Debevlogen sprekerheeft nog
andere trekkendie jenietmeteen
vaneenbankier zouverwachten.
Zijndiscours is doorspektmet
verwijzingennaarpopulaire
films. ‘Alwaysbemindful of your
surrounding’ (‘Let opwat er zich in
jouwomgevingafspeelt’) is de
boodschapdieBatmansteevast
vanzijnbutler tehorenkrijgt als
hij eropuit trekt. “Endiebood-
schap slaanwedezerdagenal te
vaak indewind”, zegt Sedlacek.

Uwboek gaat over goed en
kwaad in de economie.Wie
verpersoonlijkt vandaag het
kwaad in onze samenleving?
“Het is heelmoeilijk om iemand
met de vinger tewijzen. De
antichrist bestaat niet. Je zou
kunnen spreken overMadoff
(BernardMadoffwas een grote
oplichter opWall Street, JCS/EV).
Dat is heelmakkelijk. Dieman
bedroog duizendenmensen.
Maar het probleemzit veel die-
per. In feite zijnwe allemaal
samen verantwoordelijk voor de
crisis, want het is het systeemdat
fout loopt.Wedachten datwe
alles onder controle hadden, dat
er geen financiële risico’swaren,
maar nietswasminderwaar.”

Wat loopt er fout?
“Onzeeconomie isnietdepressief,
maarwelmanisch-depressief.
Sindseeuwenverlooptdeecono-
mievolgensop- enneergaande

cycli. En toenkwamAlan
Greenspan (voorzitter van de
Amerikaanse centrale bank,
JCS/EV),die beweerde dat de eco-
nomie eindeloos kon groeien.
Economendachten daarvoor de
juistewiskundige formule te heb-
ben gevonden.Maar achteraf
bleek het allemaal nietwaar te
zijn en stortte de economie in een
diepe crisis.We zaten toen in een
manische fase,waarin sprake
was van overdrijving.Heden en
toekomstwerden veel te roos-
kleurig voorgesteld. Erwerdmet
geld gesmeten. Problemen
werden onderschat.”

Het systeem zit fout? Straks
gaat u nog beweren dat
bankiers het slachtoffer
zijn van de crisis.
“De bankiers dragen een grote
verantwoordelijkheid voor de cri-
sis. Bankiers die toen actief
waren, hebbenheel veel spijt van
het onheil dat ze hebben aange-
richt. ‘Wat hebbenwij toch alle-
maal gedaan?Hetwas net alsof
we dronkenwaren’, hoor ik hen
nuop recepties, na een tweede
biertje, vertellen.
“Ik kanhier vrijuit over spreken,
wantmijn bankCSOBheeft
nooit haar vingers verbrand aan
de financiële crisis.We
hebbennooit geld gekre-
gen vande overheid.

Interview Econoom-filosoof Tomas Sedlacek over de ontsporing van onze economie

‘Meer consumeren is niet de oplossing van onze
problemen. Voorwehetweten, zittenwe tot
over onze oren in de schuld’, waarschuwt de
Tsjechische econoom-filosoof Tomas Sedlacek.
JohanCorthouts enEmmanuel Vanbrussel
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Tomas Sedlacek: ‘Misschien
klinkt dit pervers,maar
somsmoet je economische
groei afremmen.’
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