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Zes megatrends voor de komende jaren
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Trends zijn vaak lokaal of hebben een vluchtig karakter, maar er zijn ook trends die ruimer gelden: megatrends. Socio-economisch expert professor Koen Schoors ging op een
Belbex-exportavond (met de steun van VLAM) in op de belangrijkste megatrends die in
onze samenleving spelen.
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Professor Koen Schoors
2. Langetermijnrente daalt

1. Migranten die niet mogen werken
Meer dan de helft van de personen die naar Europa migreren doen dit in de eerste plaats om geld op te sturen naar
hun thuisland. De tweede belangrijkste reden is veiligheid.
Een zeer groot probleem van het Europese migratiebeleid
is dat 64 % van de aanwezige migranten wettelijk niet mag
werken. Ellenlange procedures staan een vlotte integratie
en mogelijkheid tot werken in de weg. Dat is jammer als je
weet dat er alleen al in onze tuinbouwsector zeer veel
bedrijven op zoek zijn naar geschikte arbeidskrachten.
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Historicus Paul Schmelzing toonde aan dat een dalende
rente (gecorrigeerd voor inflatie) al een trend was in de
14de eeuw en zich door de eeuwen is blijven doorzetten.
Waar er in 1310, 15 tot 20% aan rentevoeten betaald werden, hoeft men in de 21ste eeuw amper 1% betalen om
geld te lenen. De periode ertussen zien we rentevoeten die
hier mooi lineair tussen liggen. Verklaring is dat er doorheen de jaren zeer veel kapitaal is opgestapeld. De wereld
wordt rijker waardoor geld goedkoper wordt. Op korte
termijn kunnen er kleine fluctuaties zijn, maar een stijging
op lange termijn is zeer onrealistisch.

Trends

Sinds 1870 is de globalisering, de periode van de wereldoorlogen niet meegerekend, zeer sterk toegenomen. Zowel
grote als kleine wereldspelers gingen steeds meer met
elkaar handel drijven. De globalisering is goed en heeft de
wereld rijker gemaakt, maar heeft intussen te weinig
rekening gehouden met milieu- en sociale rechten. Momenteel wordt ongeveer 30% van wereldwijd gecreëerde
goederen en diensten, geëxporteerd. Koen Schoors voorspelt dat er een maximum is bereikt en er een deglobalisering zit aan te komen. Hij verwacht een deglobalisering
waarbij de economische wereld zich in regionale blokken
zal verdelen. Een wereldwijde handelsoorlog hoeven we
niet meteen te vrezen; daarvoor is de onderlinge afhankelijkheid te groot.

4. De China-schok

6. De echokamer van het eigen gelijk
Als laatste waarschuwt Koen Schoors voor de invloed van
sociale media en zoekmachines zoals Google. Jongeren
volgen de actualiteit amper nog via de klassieke kanalen
zoals televisie, radio of de krant. Gezien sociale media en
zoekmachines veel persoonlijke informatie over hun gebruikers zoeken, kunnen zij heel gericht nieuws en reclame
aan die gebruikers tonen. Informatie die en nieuws dat niet
door de filter van bekwame journalisten is gegaan. Resultaat: mensen zien hun eigen mening steeds bevestigd en
zitten in de echokamer van hun eigen gelijk. Sociale media
zorgen ervoor dat de politieke communicatie volledig
verandert. Politieke partijen kunnen heel gericht campagne
voeren en daardoor kunnen er meer polariserende thema’s
aan bod komen. Keerzijde is dat het politieke partijen heel
moeilijk maakt om achteraf tot een consensus te komen.
Wellicht zal deze trend zich niet eindeloos blijven verder
zetten; gebruikers zullen stilaan beseffen dat er nood is
aan andere informatiebronnen. n
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Zeer indrukwekkend is de opkomst van China op wereldschaal in de laatste 30 jaar. Terwijl China in 1990 amper
een speler was in de globale handel, komt het in 2018 sterk
op de voorgrond. De lijnen op onderstaande figuur illustreren de handel tussen verschillende wereldspelers.

gische investeringen op een bedrijf. Zelfs elektrische
vrachtwagens zijn geen verre toekomst meer. Volgens
Schoors moeten we weg van ‘wat zal dit kosten, wie gaat dit
betalen.’ Investeringen in technologie kosten geld, maar
brengen vaak nog veel meer op. Je verliest als je het niet
doet.
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3. Deglobalisering
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5. Schok van milieutechnologie
Een blik op de technologie leert ons dat er bijzonder snel
stappen vooruitgezet worden op vlak van verduurzaming
van de energieproductie. Er is reeds veel vooruitstrevende
technologie beschikbaar, maar we missen vaak nog de durf
om er massaal op in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn
hernieuwbare energie en elektrificatie, maar ook technolo-
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