
1 TITLE   |   DATE

Demografische uitdagingen voor overheidsfinanciën
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 De grafiek links benadrukt de grote verschillen in

de leeftijdsstructuur van bevolkingsgroepen

tussen continenten en de verschillende

uitdagingen die dit met zich meebrengt voor het

beheer van de overheidsfinanciën.

 De meeste landen in Europa en Noord-Amerika

zien bijvoorbeeld dat steeds meer mensen langer

leven, waardoor de kosten van onder andere

gezondheidszorg en sociale zorg stijgen.

 De vergrijzing in Azië en Latijns-Amerika (met

uitzondering van Japan) loopt ongeveer een

generatie achter op westerse landen. Op termijn

zullen ook hier moeilijke beslissingen moeten

worden genomen om financieringsregelingen op

te zetten als gevolg van vergrijzing.

 In Afrika worden veel landen geconfronteerd met

meer directe uitdagingen zoals voldoende

onderwijs en werkgelegenheid voor de gemiddeld

jonge bevolking.

 Het is voor overheden van belang om de

behoeftes en financiering op de lange termijn in

ogenschouw te nemen, waarbij demografie één

van de, zo niet de belangrijkste factor is.

Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing

zijn krachtige trends die naast risico’s ook kansen

bieden voor beleggers op lange termijn.

Aandeel van de bevolking naar leeftijdsgroep

Bron: UN Department of Economic and Social Affairs, World Population for 2021

Verschillende uitdagingen voor het beheer van overheidsfinanciën
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Disclaimer
Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). Ins ingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en 

onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de 

Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet 

bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, 

kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de 

genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de 

gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte 

bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit 

document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan 

om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie 

overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen. 


