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Keerpunt 1971: 

Hoe het jaar 1971 de (beleggings)wereld 
ingrijpend veranderde…

(én blijft veranderen)





• Edin Mujagic

• Geboren in Bosnië-Herzegovina 

• Macro-economie, Universiteit van Tilburg 

• Hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer (Amsterdam, Capelle a/d 
Ijssel and Hoeven)



Doel van vandaag

• Huidige inflatie plaatsen in the big picture

• Begrijpen waarom het aanpakken ervan zo moeizaam gaat

• Waarom betere tijden op komst zijn!





• Stijgende inflatie is normaal

• Omvang bijzonder (prijs van steun?)



https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=L0yQ






MAAR….







• Groei geldhoeveelheid

• Begrotingstekorten / MMT

• Tijdelijk wordt permanent gemaakt

• Globalisering

• Groene transitie

• Demografie

















• ‘De auteur heeft het over de belangrijkste economische 
ontwikkelingen van de laatste halve eeuw. Dat doet Mujagić 
voortreffelijk’ (Het Financieele Dagblad)

• ‘Een boeiende en leesbare tocht door de economische geschiedenis 
van de afgelopen halve eeuw’ (Historisch Nieuwsblad)



“You write a good book”



Wat betekende 15 augustus 1971?

Groeien door almaar meer schulden







• Bruto binnenlands product: 100
• Totale schuld: 100
• Schuld als percentage bbp: (100/100*100%) = 100%
• Stel, economie groeit niet 
• BBP: 100
• Schuld neemt met 2% toe
• Totale schuld: 102
• Inflatie 4%
• Nominale bbp: 104
• Schuld als percentage bbp: =(102/104*100%) = 98%!!!





• Niet te laag want: schulden en shoppen

• Niet te hoog want: somber, merkbare daling koopkracht, rentes lopen 
op

• Leenmachine in gevaar!

• Optimum? 

• Ca. 2%

• Niemand die zich dan zorgen maakt, je merkt het niet, het genoemde 
mechanisme werkt wel

• Dé conclusie luidt….



Het mechanisme dat de moderne economieën aandrijft, en dus voor 
groei zorgt, kan niet werken zonder inflatie!

KAN. NIET. WERKEN. ZONDER. 
INFLATIE.











Wat betekent dat?

• Doemdenken? 

NEE!





Overgangsperiode

• Financiële repressie (wortels)

• Schulden afschrijven







DANK U!

• E.mujagic@ohv.nl

• Nieuwsbrief: www.ohv.nl/edin-mujagic

• @edinmujagic
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