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Wat betekent 'America first!' voor uw onderneming? 

Welke consequenties heeft de 'America first' politiek van president Trump voor Europese 

bedrijven? Trump wil protectionistische maatregelen doorvoeren die kunnen leiden tot een 

handels- en valutaoorlog tegen China, Japan en Europa. 

 

In Europa zijn de populisten in opkomst. De kans dat ze aan de macht komen is niet groot, 

maar ze slagen er steeds beter in om de hervormingen die noodzakelijk zijn om de zwakke 

landen in de EMU weer concurrerend en financieel gezond te maken te frustreren. Blijft dit 

zo, dan is één monetaire unie en daarmee de euro niet houdbaar op termijn. 

 

Het zijn ontwikkelingen waar u niet direct invloed op heeft, maar die uw onderneming toch 

hard kunnen raken. Graag nodigen wij u uit om ons kleinschalige seminar over dit onderwerp 

bij te wonen. Arend Jan Boekestijn en Eddy Markus geven u heldere inzichten in geopolitieke 

risico's, macro-economische ontwikkelingen en financiële markten. 

 

 

Meldt u zich hier aan 

 

 

Programma - donderdag 30 maart 2017 
(aan het einde van elke presentatie is tijd ingeruimd voor vragen en discussie) 

 

Tijdstip Onderdeel 

16.00 - 16.30 Ontvangst Rosarium Amsterdam 

16.30 - 17.30 Eddy Markus: Waar staan we nu? Tour d’horizon op macro-economisch 

gebied. Mogen we optimistisch zijn of kijken we door een te roze bril? 

17.30 - 18.30 Arend Jan Boekestijn: Krijgt Trump zijn programma ongeschonden door 

het Congres? Kan Europa nog op tijd bijsturen? Ontstaat er een geheel 

nieuwe wereldorde? Wat zijn de verschillende scenario’s? Hoe wapent u 

zich tegen deze tsunami van politieke risico’s? 

 

https://www.icc-consultants.nl/nl/subscribe/seminar
https://goo.gl/maps/qCDLmMbWTgo
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Tijdstip Onderdeel 

18.45 - 19.30 Buffet diner 

19.30 - 21.00 Eddy Markus: Waar liggen de risico’s in de financiële markten? Is 

Greenspans waarschuwing voor een herhaling van de 70’er jaren met 

hoge inflatie en lage groei terecht? Houdt de euro stand? Zet de stijging 

van de lange rentes door? Krijgen we grote uitslagen in pond en dollar? 

En welke kant op? 

21.00 - 21.30 Borrel 

 

 

Wij vragen een kostenbijdrage van 195 euro, exclusief btw, per deelnemer. 

Indien u vragen heeft over dit seminar neemt u dan gerust contact op met ons. 

 

Namens ICC Consultants BV, 

 

Eddy Markus 

Executive Director 

+31 (0) 30 820 1221 
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