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Hieronder een interview/samenvatting van Marc Faber, met dank aan de VEB (Vereniging voor 

EffectenBezitters) die dit artikel op haar site plaatste. De Highlights zijn van mij. Laat ons ook 

realiseren dat tot voor kort, er bij de VEB slechts denigrerend over goud en crises werd gesproken. 

Het is tekenend dat nu ook hier er serieuzer op wordt ingegaan. 

Marc Faber: `Kredietcrisis nog maar het begin` 

14 juni 2012 
 

Een interview. 

Aan economische Cassandra's geen gebrek in tijden van crisis. Maar Marc Faber is een klasse 

apart. De doemdenkende Zwitser was een van de weinige economen die zowel voor de krach van 

1987 als de kredietcrisis in 2008 waarschuwde. 

Die voorspellingen versterkte de reputatie van Faber onder beleggers. Hij is inmiddels vaste 

commentator bij zakenzenders als CNBC en Bloomberg TV en bovenal publicist van het 
GloomBoomDoom-report (zie: http://new.gloomboomdoom.com/portalgbd/homegbd.cfm) 

Daar verkondigt hij zijn stevige visies en die zijn niet om vrolijk van te worden. Faber is ervan 

overtuigd dat de wereld zich opmaakt voor een alles verwoestende finale crisis.  

 

"Het extreem ruime monetaire beleid van centrale banken zal uiteindelijk leiden tot extreme 

inflatie en instorting van het financiële systeem. Een interview met Dr. Doom.  

 

Nobelprijswinnaar Paul Krugman bepleit dat het aanzwengelen van de geldpers de 

enige mogelijkheid is om de Westerse economie uit het slop te trekken.  

Onbegrijpelijk. Denkt Krugman nou echt dat het bijdrukken van geld zal werken als een medicijn 

voor de zieke wereldeconomie?  

 

Als je financiële markten of een economie wil ondersteunen met monetaire injecties moet iedere 

injectie zwaarder zijn dan de vorige om nog impact te hebben. Veel zwaarder.  

 

Dit leidt tot kolossale onevenwichtigheden in de economie en ongewenste gevolgen, zoals 

nieuwe bubbels. Of deze bubbels in 5 of 10 jaar zullen knappen weet ik niet, maar het zal 

gebeuren.  

 

Wat ziet u nu als een zeepbel?  

De staatsobligatiemarkten vertonen bijvoorbeeld sterke tekenen van bubbelvorming  (noot van 

TIS: en waar beleggen de meeste pensioenfondsen in?) door het ruime monetaire beleid van 

centrale banken en het op grote schaal opkopen van obligaties.  

 

Het rendement op Duitse, Amerikaanse of Zwitserse staatsobligaties bedraagt een paar procent. 

Gecorrigeerd voor inflatie is het rendement op deze obligaties negatief.  

 

Het complete interview met Marc Faber verschijnt in beleggingsblad Effect.  
Maandelijks ontvangen? Klik hier 

 

En de werkelijke inflatie ligt veel hoger dan overheidsinstanties in Westerse landen ons willen 

laten geloven. Ik kom vaak in Singapore. Het is een kleine open economie met een sterke munt. 

De inflatie is hier al 6 procent.  

 

http://new.gloomboomdoom.com/portalgbd/homegbd.cfm
http://new.gloomboomdoom.com/portalgbd/homegbd.cfm
http://www.veb.net/content/HoofdMenu/LidWorden/Aanmelden/Wordlid.aspx
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Hoe is het mogelijk dat de Verenigde Staten met hun zwakke dollar een inflatie hebben van 

minder dan drie procent? Ik vind het tragisch dat mensen die hun leven hebben gespaard nu 

interen op hun vermogen als zij er voor kiezen om dit veilig te sparen.  

 

Zou u nog een voorbeeld kunnen geven van een marktverstorende ontwikkeling?  

Veel analisten zijn verbaasd dat de winstgevendheid van bedrijven zo snel is hersteld en 

momenteel historisch hoog ligt in de Verenigde Staten en sommige andere Westerse landen. Dit 

ondanks het moeilijk economische klimaat.  

 

Dit heeft natuurlijk te maken met de reorganisaties en massaontslagen bij bedrijven die we 

hebben gezien. Maar de extreem lage rente versterkt dit effect. Je kunt de productiefactoren 

arbeid en kapitaal met elkaar uitruilen. Stel je runt een bedrijf dat stoelen maakt. Je kan de 

stoelen met 100 werknemers maken en een machine van een miljoen dollar.  

Als je een slimme robot koopt van 10 miljoen dollar kan je het proces automatiseren en heb je 

slechts een handjevol werknemers nodig. Door de kunstmatig lage rente, en lage kapitaalkosten 

voor bedrijven, blijft de werkloosheid in de Verenigde Staten er beroerd voor staan. Op een 

bepaalde manier zijn de hoge winsten bij bedrijven dus ook kunstmatig.  

 

U heeft het vaker over "the endgame." Waar gaat dat over?  

Dat gaat over de volgende crisis. Die zal enorm zijn. Het verruimen van de geldhoeveelheid zal 

niet meer mogelijk zijn. De hele financiële sector zal de grootste bubbel ooit blijken en zal 

imploderen.  

 

Het leeuwendeel van de banken zal failliet gaan en de werkloosheid exploderen. ( noot van TIS: 

en dan helpt een depositogarantiesysteem ook niet meer!) Het zou mij niet verbazen als we 

afstappen van het systeem waarin ongebreideld geld bijgedrukt kan worden naar een nieuw 

stabiliteitsanker, een nieuw mechanisme dat fiscale en monetaire discipline aan politici oplegt. 

Zoals bijvoorbeeld de goudstandaard. 

 

Goud zal waarschijnlijk flink in waarde stijgen. Blijft u bullish over goud?  

In mijn optiek vertrouwt een belegger die geen goud bezit blind op overheden en centrale 

banken op de wereld. Dat doe ik dus niet. In veel economieboeken staat nog altijd dat 

papiergeld waardevast is, maar dit is helemaal niet het geval.  

 

Als je de waardeontwikkeling van goud vergelijkt met die van papieren geld of staatspapier doet 

het edelmetaal het op langere termijn aanzienlijk beter.  

Natuurlijk is goud sinds het hoogtepunt van 1921 dollar goud sterk gedaald tot 1522 dollar. Ik 

blijf goud bijkopen om er voor te zorgen dat ik altijd een kwart van mijn geld in het edelmetaal 

belegd heb. Mocht de goudprijs weer richting de 1500 gaan koop ik extra bij.  

 

Ik wil overigens benadrukken dat driekwart van mijn vermogen in papier geld zit. Ik moet dus in 

theorie duimen dat mijn visie niet klopt en dat goud minder waard wordt, want dat betekent dat 

de waarde van papieren geld toeneemt.  

 

Buffett heeft kritiek op goud omdat het niet, zoals bijvoorbeeld normale bedrijven, iets 

produceert. Wat vindt u van die kritiek?  

Ik zou Buffett niet om beleggingsadvies vragen als het gaat om goud. Hij heeft er nooit in 

belegd. In mijn ogen profiteerde hij van informatie van de overheid bij de Goldman Sachs deal.  

Bovendien zou zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway ten onder zijn gegaan als de financiële 

instellingen niet door overheid overeind gehouden werden. Buffett bezit een hele grote 

verzekeraar en verschillende belangen in grote Amerikaanse banken als Wells Fargo.  
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Tot zo ver Marc Faber bij VEB. 

 

Hij duidde al twee keer de voorgaande crises, wat niet hoeft te betekenen dat zijn derde voorspelling 

ook goed is. Wij zijn er ook al een tijd van overtuigd en zien alleen maar meer indicaties en 

onderbouwingen dat ‘het einde nabij is’. Maar al zou de kans op zo iets slechts 10% zijn (wij denken 

dat het veel hogere waarschijnlijkheid heeft) dan is het niet alleen verstandig, maar bent u aan uzelf 

verplicht om een aantal verzekeringen tegen die mogelijke voorvallen te nemen. Een 

verzekeringsmogelijkheid is meer in goud te beleggen en de daarmee samenhangende zaken. 

We helpen u daar graag mee. 

 

Vervolgens lazen en becommentarieerden wij voor u een artikel uit Fondsnieuws uit het Financieele 

Dagblad, hetgeen we in de bijlage hebben staan: zeer lezenswaardig! 

 

 

 

 

ir. L.H.M. Jongen  

Total Investment Services B.V. 

www.invest.nl  

Stuur dit bericht gerust door naar anderen. Graag zelfs! 

Bent u nog geen abonnee op onze Flash Info Nieuwsbrief? 

Schrijf u dan gratis en vrijblijvend in op www.invest.nl/Flash  

http://www.invest.nl/
http://www.invest.nl/Flash

