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A
l maanden voor de
verkiezingen van
13 juni werd geij-
verd voor een her-
ziening van de re-
gels van de bijzon-

dere financieringswet. Want de
stelling was dat alleen een grondi-
ge staatshervorming het politieke
stelsel kon deblokkeren. Ook het
behalen van de Europese begro-
tingsnormen werd daaraan ver-
bonden. Met andere woorden: de
openbare financiën grondig sane-
ren kan alleen met een al even doorgedreven
staatshervorming.

Toch bleken alleen de Vlaamse politieke par-
tijen in de aanloop naar de vervroegde verkiezin-
gen vlijtig bezig met de thema’s staatshervorming
en de sanering van de openbare financiën. Zo wa-
ren de Vlaamse partijen het eens om in 2015 het
begrotingsevenwicht te behalen in het kader van
de Economische Monetaire Unie (EMU). Ook an-
dere institutionele items werden en worden an-
ders bekeken aan beide zijden van de taalgrens,
bijvoorbeeld: de hervorming van de koninklijke
functie en de rol van de Senaat.

De fout na de verkiezingen is dat men het pro-
bleem van de begroting, met inbegrip van de bij-
zondere financieringswet en de EMU-normen,
niet onmiddellijk op de tafel van de federale rege-
ringsonderhandelingen heeft gegooid. Na vier
maanden van onderhandelingen tussen de zeven
politieke partijen staat men immers nergens.
Over niks waarover men gepraat heeft, is er een
akkoord. Vele items zijn zelfs nooit behandeld,
zoals de EMU-normen.

ARMER
Voor de Bijzondere Financieringswet (BFW)

werd eind augustus het zogenaamde Bartholo-
meusakkoord bereikt. Liefst twaalf principes wer-
den geselecteerd, maar verschillende principes
spreken elkaar tegen en men komt zelfs tot de
conclusie dat niemand er armer mag op worden.
Hoe men dat gaat realiseren weet niemand, en la-

ten we niet vergeten dat dit ko-
ninkrijk tegen 2015 20 miljard
euro moet wegwerken om te
komen tot een budgettair even-
wicht. Het resultaat is dat ieder-
een er armer op wordt.

Wat heeft het nu voor zin om
een nieuwe BFW te maken als
men enige weken later de
knoop van de 20 miljard moet
oplossen? De budgettaire sane-
ring hangt samen met de BFW.

De stellingen zijn bekend.
De N-VA wil een confederaal

systeem van de inning van de belastingen door de
deelstaten. Daartegenover staat de PS, met een
status-quo-politiek. De leidende Franstalige par-
tij wil het huidige dotatiesysteem behouden.

COMPROMIS
Wat is hier het compromis? Onmogelijk mo-

menteel, omdat de minimumeis van de N-VA niet
grenst aan tot waar de PS wil gaan. Voor een com-
promis moeten de twee politieke tenoren water
in hun wijn doen. De PS zou bereid moeten zijn
om deels het dotatiesysteem te verlaten en een
confederale pijler te aanvaarden in de financie-
ring van de deelstaten. De N-VA moet dan aan-
vaarden dat een deel van de BFW blijft bestaan
met dotaties.

De tegenstelling is er ook bij de budgettaire sa-
nering. Daar eist de PS meer nieuwe taksen dan
besparingen, de N-VA ijvert voor een overwicht
aan saneringen en minder belastingverhogingen.
De tegenstelling tussen de twee onmisbare poli-
tieke actoren raakt dus ook het budgettaire EMU-
dossier.

De federale regeringen van de jongste jaren
waren zo verdeeld over het budgettair beleid, dat
geen grondige aanpak mogelijk was van dat pro-
bleem. Maar de sanering stelselmatig uitstellen
leidt alleen maar tot een zwaardere factuur voor
de bevolking. Inderdaad, de hogere langetermijn-
rente is deels ook te wijten aan het gebrek aan
maatregelen in dit land en daarvoor zijn de vorige
regeringen verantwoordelijk.

Het huidige interfederale begrotingstekort van
4,8 procent van het bruto binnenlands product is
voor minstens 80 procent een probleem van het
federale niveau, met zijn begroting en sociale ze-
kerheid. Ook dat gegeven moet meegenomen
worden in de discussie over de BFW en de EMU-
sanering.

Het nieuwe wondermiddel is de objectivering
van de financieringsmodellen. Boven de twee ver-
melde stellingen van de PS en de N-VA is er niets.
Want het rapport van de koninklijk verduidelijker
is niet te classificeren als een partijstandpunt en
werd ondertussen door de Franstalige partijen
verworpen als compromis.

SIMULATIES
Hoe moeten de zogenaamde neutrale instel-

lingen als het Planbureau en de Nationale Bank
nu dergelijke simulaties gaan maken? Heel wat
gegevens, variabelen en parameters zijn onbe-
kend. En hoe gaat men bovendien berekeningen
maken tot 2020, als er tussen nu en dan op zijn
minst nog twee verkiezingen liggen?

Men moet starten met het beantwoorden van
de politieke vraag: welk financieringsstelsel wil
men? Dat kan er alleen een zijn waar zowel de PS
als de N-VA zich in vindt. Maar dit thema is nog
niet grondig aangekaart. Toch zal men een poli-
tiek akkoord moeten hebben over welk bestuurs-
niveau verantwoordelijk wordt voor de regelge-
ving, de verdeling en de inning van de diverse tak-
sen.

Neem de Vlaamse begroting: anno 2010 is de
totale uitgavenzijde goed voor 22,5 miljard euro.
Aan de ontvangstenzijde zijn er voor de gemeen-
schap onder meer dotaties ter waarde van 7,4 mil-
jard euro uit de btw en 3,6 miljard euro uit de per-
sonenbelasting. Het gewest krijgt 5,5 miljard euro
als dotatie uit de personenbelasting.

Als men hier opteert voor meer autonomie,
komt de personenbelasting in aanmerking als de
confederale pijler. Bovendien is de vraag of die
Vlaamse uitgaven substantieel gaan toenemen,
want anders heeft het geen nut om budgettair be-
langrijke pakketten over te dragen.

Want zonder een akkoord over de BFW komt
er geen staatshervorming. Bovendien moet ook
eens nagedacht worden over het verschil tussen
de gewesten en de gemeenschappen. Men moet
kunnen toegeven dat werken met gewesten veel
transparanter is voor het institutioneel functio-
neren.

Het al jaren geblokkeerde federale politieke
stelsel is een probleem voor de economie. Een
economisch stelsel kan maar werken als er een le-
vensvatbaar politiek systeem is. De huidige situ-
atie leidt tot economische neergang en een verlies
aan welvaart. Er dient dus gezocht te worden naar
een nieuw politiek stelsel. Waarom artikel 35 van
de grondwet - dat de gemeenschappen en de ge-
westen bevoegd zijn voor de aangelegenheden
waarvoor de federale overheid niet (meer) be-
voegd is - eens niet uitvoeren, en de discussie om-
draaien?

De huidige pogingen om een federale regering
te vormen, zullen vlot de kerstperiode halen.
Maar als niemand het wil, zal het gebeuren: nieu-
we verkiezingen in 2011?

Het Planbureau en de Nationale Bank gaan de financieringsmodellen ‘ob-

jectiveren’. Het is echter beter eerst de politieke vraag te beantwoorden:

welk stelsel wil men?

Herman Matthijs
■ Is hoogleraar overheids-

begrotingen aan de VUB
en lid van de Hoge Raad
van Financiën.

■ Stelt dat financieringen
simuleren aartsmoeilijk is.

■ Meent dat sanering uit-
stellen de factuur verhoogt.

E
uropeanen zijn ver-
baasd dat ObamaCare,
de nieuwe Amerikaan-
se gezondheidszorg,
voor een groot stuk de
reden is dat de Ameri-

kanen hun president willen kort-
wieken in de tussentijdse verkie-
zingen volgende week . In Europa
vindt men de hervorming immers
gematigd en zinnig.

Amerikanen pikken het echter
niet dat de hervormingen hun
door de strot werden geduwd door
de combinatie van een ‘ideologi-
sche’ president en een Democra-
tisch Congres. Opiniepeilingen to-
nen aan dat driekwart van de be-
volking tevreden was met de gezondheidszorg
voor ObamaCare er kwam. Hoe rijm je dat met
het Witte Huis dat van gezondheidszorg een van
zijn hoogste wetgevende prioriteiten maakte?

De verkiezing in Massachusetts voor de vrij-
gekomen senaatszetel van Edward Kennedy, ge-
wonnen door de Republikeinse nieuwkomer
Scott Brown, zou het moeten hebben geregeld.
De uitslag werd beschouwd als een mandaat te-
gen Obama’s voorstellen voor de gezondheids-
zorg. Maar Obama en het Democratisch Congres
duwden met nog meer verbetenheid het gaspe-
daal in. Ideologische hardnekkigheid won het van
het gezond - en politiek - verstand.

VERKEERDE KWESTIE
Stel je voor, op een moment dat de werkloos-

heid boven 10 procent steeg, zagen de Amerika-
nen hun president zijn volle energie richten op
het door het Congres sluizen van zijn hervor-
ming. Men begon hem en het Congres te verfoei-
en omdat ze de verkeerde kwestie aanpakten.

Meer dan de helft van de Amerikanen wil af
van ObamaCare. Dat toont aan hoe controversieel
het blijft. Nooit eerder kon zo’n verstrekkende
hervorming er komen met zo’n groot deel van de
bevolking tegen. Velen zien een stevige Republi-
keinse overwinning als een eerste stap om Oba-
maCare te herroepen of minstens fors te wijzigen.

Veel Europeanen, die de welvaartsstaat met
de paplepel kregen ingegoten, vatten niet hoe ra-

dicaal zo’n verplichte verzeke-
ring is voor Amerika. Amerika-
nen zijn zeer lichtgeraakt als
het over hun ‘freedom’ gaat. Ze
houden er niet van te worden
gedicteerd door Washington
dat ze dit product of die dienst
moeten kopen, zelfs als die ge-
subsidieerd zijn. Dat is wat zij
verstaan onder ‘socialisme’.

De Democraten zien de mil-
joenen Amerikanen zonder
ziekteverzekering wel als een
sociaal probleem dat dit land,
met zijn enorme rijkdommen,
moet aanpakken. Maar niet een
gebrek aan inkomen verklaart
de onverzekerden, wel een risi-

cobereidheid. En dat maakt een groot verschil.
Vele onverzekerden zijn jonge mensen. Zij gok-
ken erop dat ze niet ziek zullen worden en verkie-
zen hun zuurverdiende geld te spenderen aan de
geneugten des levens. Wie kan het hen kwalijk
nemen? Als ze toch ziek worden, kunnen ze te-
recht op een spoeddienst en wellicht iemand an-
ders de rekening laten betalen. Barack Obama
zélf noemt het ‘gokken op het systeem’.

De Democraten riskeren de hele gezond-
heidszorg te overladen met een sterk toegeno-
men vraag en met rantsoenering van gezond-
heidszorg om een ‘sociaal probleem’ op te lossen
dat er geen is. Artsen waarschuwen hun patiën-
ten al: verwacht maar minder gepersonaliseerde
zorg. Zeker, er is ook demagogie van de kant van
de verzekeraars en de artsen. Maar we weten uit
ervaring dat kunstmatig lage prijzen leiden tot
rantsoenering. Dat is gewoon economie.

De Amerikaanse gezondheidszorg kampt met
reële problemen en heeft nood aan een hervor-
ming, laat dat duidelijk zijn. Er moet iets gebeu-
ren tegen de torenhoge medische kosten en het
teveel aan onderzoeken die artsen (laten) uitvoe-
ren om zich in te dekken tegen processen wegens
medische fouten, wat onnodige kosten toevoegt
aan de gezondheidszorg. ObamaCare heeft geen
van die twee problemen aangepakt. In de plaats
werd gefocust op ideologische bekommernissen,
zoals een universele ziektekostenverzekering, in
een tijd van grote economische onzekerheid.

ObamaCare, de nieuwe Amerikaanse gezondheidszorg, was het verkeer-

de programma op het verkeerde moment. Amerika heeft voor enige tijd

zijn buik vol van ‘change you can believe in’.

ObamaCare,
Obama’s keerpunt

Melvyn Krauss
■ Is emeritus-professor

economie aan New York
University en senior fel-
low aan Hoover Institu-
tion, een denktank van
Stanford University.

■ Stelt dat Amerikanen be-
tutteling door de overheid
zien als ‘socialisme’.

■ Meent dat een Republi-
keinse overwinning vooral
dient als middel om
ObamaCare te stoppen.

D
e geschiedenis herhaalt zich nooit.
Maar wat nu gebeurt, begint toch
wel griezelig veel te lijken op wat
we in 2007 al hebben meegemaakt.
Zowel toen als nu spelen Vlamin-
gen en Franstaligen een ongemeen

spannend chicken game: twee chauffeurs rijden op
een smalle weg in volle vaart naar elkaar toe en wie
het eerst uitwijkt, is verloren.

Begin november 2007 kon niemand zich voor-
stellen dat het uiteindelijk de Vlamingen zouden
zijn die finaal het stuur zouden omslaan en het
spel zouden verliezen. Begin november 2007
kwam het ook bij niemand op dat er wel eens een
andere regering gevormd zou kunnen worden dan
een oranje-blauwe. Er is gewoonweg geen alter-
natief, luidde het unisono bij de politici en de ana-
listen. Maar anderhalve maand later was het on-
denkbare een feit: een regering mét de PS, mét
CD&V-N-VA, maar zonder staatshervorming.

Ook vandaag is iedereen gefixeerd op één wel-
bepaalde formule: een regering van zeven partij-
en, met een grote staatshervorming. Wie erop gokt
dat het wel eens heel anders zou kunnen uitdraai-
en, bijvoorbeeld op een noodregering zonder de
N-VA, die wordt haast als paranoïde beschouwd.
Want beweert CD&V niet bij hoog en bij laag nooit
in zo’n noodregering te zullen stappen?

Juist, maar even goed had CD&V in 2007 dure

eden gezworen dat het nooit tot een regering zou
toetreden zonder een grote staatshervorming.
Maandenlang kreeg de partij daarvoor luid ap-
plaus in de media en de publieke opinie. ‘Goed dat
de Vlamingen eindelijk eens het been stijf hou-
den’, was toen de teneur. Maar vanaf de tweede
helft van november begon het sentiment op de
markt te keren. De stemming sloeg vrij plots om
naar ‘de speeltijd is voorbij’: de politici moesten
nu maar eens een einde maken aan dat commu-
nautaire gehakketak en zich met de ‘echte’ proble-
men gaan bezighouden.

LUC COENE
Het was vooral economische stemmingmakerij

die aan de basis lag van die kentering. De vakbon-
den roerden zich eerst. Op 26 september lanceer-
den ze een uitgesproken Belgicistische campagne
onder het motto ‘Red de solidariteit’. Vlak voor de
ontknoping, op 15 december, was er dan die groots
opgezette nationale vakbondsbetoging. Zogezegd
voor het behoud van de koopkracht, in werkelijk-
heid tegen een verregaande staatshervorming.

Tien dagen eerder, op 5 december, was Luc
Coene (vicegouverneur van de Nationale Bank) in
de Kamercommissie voor Begroting en Financiën
komen vertellen dat de politieke crisis langzaam
negatieve gevolgen begon te hebben op de econo-
mische prestaties van België. Nadien heeft hij (in

De Tijd van 12 januari 2008) toegegeven dat het
enkel zijn bedoeling was een signaal te geven en
dat het hooguit ging om een ‘potentieel gevaar’.
Het was met andere woorden enkel een overdrij-
ving, bedoeld om de politici aan te zetten tot Bel-
gische ‘redelijkheid’.

Het resultaat was dat de Vlaamsgezinde krach-
ten in CD&V beetje bij beetje in het
defensief werden gedrongen. De
ACW-vleugel voerde geleidelijk de
druk op. Dat leidde dan uiteindelijk
tot die halsbrekende bocht op 18
december: CD&V besliste toch toe
te treden tot een regering zonder
enige garantie op een staatshervor-
ming. De Vlamingen waren hun
hefboom kwijt, en we waren ver-
trokken voor drie jaar politieke stil-
stand en communautaire ellende.
Maar de solidariteit was wel gered…

CRISISGEVOEL
Vandaag beleven we een weinig

originele remake van die slechte ci-
nema. De vakbonden zijn al in gang geschoten. En
het is een gemakkelijke voorspelling dat ook de
economische onheilsprofeten binnenkort een
tandje zullen bijsteken. De bedoeling is duidelijk:
het economischecrisisgevoel in de publieke opinie
aanscherpen, zodat de burgers zich finaal tegen de
communautaire ‘scherpslijpers’ zullen keren.

In de Franstalige pers wordt daar al maanden
op gespeculeerd. Joëlle Milquet (cdH) was vorig
weekend in Le Soir bijzonder openhartig over dat
uitrookscenario: ‘Car l’opinion peut s’inquiéter, ré-
clamer un gouvernement. Il n’y a pas encore de sen-

timent d’urgence. Le temps est un partenaire.’ Maar
ook bij CD&V rekenen sommigen er blijkbaar op
dat de politieke uitputtingsslag tot een kentering
zal leiden in de publieke opinie. Een regering zon-
der de N-VA? ‘On pourra en reparler dans deux ou
trois mois’, zei een CD&V-verkozene aan Le Vif-
L’Express (18 oktober).

Voor de Franstaligen komt het
er dus vooral op aan tijd te winnen.
Dat is de les die ze in 2007 hebben
geleerd. De recente beslissing van
CD&V, Open VLD en sp.a om niet
langer mee te werken aan een ‘een-
zijdige’ splitsing van Brussel-Hal-
le-Vilvoorde (BHV) heeft hen ge-
sterkt in de overtuiging dat de wind
in Vlaanderen aan het draaien is.
Vooral het feit dat CD&V zich in-
zake BHV heeft losgehaakt van de
N-VA wordt gezien als een hoopvol
teken.

Weliswaar maakt één zwaluw
de lente nog niet, aldus journalist
Francis Van de Woestyne in La

Libre (26 oktober), maar toch is het duidelijk dat
de traditionele partijen zich langzaam maar zeker
van de N-VA distantiëren. Waarom zouden de
Franstaligen dan grote toegevingen doen de ko-
mende weken?

Dat is de paradox van wat de jongste dagen is
gebeurd. De traditionele partijen hebben de par-
lementaire BHV-weg verlaten met de bedoeling
het koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte
(sp.a) wat gemakkelijker te maken. Maar het re-
sultaat zou wel eens precies het tegenovergestelde
kunnen zijn.

Noodregering hersenschim?
Wie zegt dat 2010 steeds meer lijkt op 2007 en we gaan uitkomen bij een noodregering zonder de N-VA, wordt haast als paranoïde

beschouwd. En toch kan men zich niet ontdoen van een hoog déjà-vugevoel.

Had CD&V in 2007
geen dure eden
gezworen dat het
nooit tot een rege-
ring zou toetreden
zonder een grote
staatshervorming?

‘Objectivering’
is de politieke
vraag voorbij
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Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Stelt vast dat we een weinig

originele remake beleven van de
slechte politieke cinema uit 2007.

■ Meent dat de Franstalige partijen
geen enkele reden hebben om
grote toegevingen te doen de
komende weken.
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D e financiële markten
werden geconfronteerd
met een dubbele ver-

rassing van de Japanse centrale
bank. De Nippon Ginko start snel-
ler dan verwacht met de geplande
aankoop van staats- en bedrijfs-
obligaties. Bovendien vervroegt hij
de volgende vergadering met elf
dagen tot 4 en 5 november. De of-
ficiële uitleg is dat de centrale
bank zo snel mogelijk wil begin-
nen met de aankoop van trackers
(beursgenoteerde beleggingsfond-
sen) en vastgoedfondsen.

Wellicht even belangrijk is dat
de centrale bank indien nodig snel
wil reageren op de verwachte ver-
soepeling van het monetair beleid
in de VS. Masaaki Shirakawa, gou-
verneur van de Japanse centrale
bank, beklemtoonde echter dat de
beslissing niets te maken heeft
met de timing van de Fed-vergade-
ring. De Fed kondigt op 3 novem-
ber hoogstwaarschijnlijk een extra
aankoop van Amerikaanse staats-
obligaties aan. Die aankoop wordt
gefinancierd door bij manier van
spreken geld bij te drukken.

De zogenaamde kwantitatieve
versoepeling van het monetair be-
leid moet de langetermijnrente in

de VS drukken en de economische
groei stimuleren. De Japanse cen-
trale bank vreest dat de stimulans
van de Fed de yen verder zal doen
stijgen. Dat zou slecht nieuws zijn
voor de Japanse exporteurs. De
yen klom maandag tegenover de
dollar tot het hoogste peil in 15
jaar.

BESCHEIDEN
De Japanse centrale bank is

van plan voor 5.000 miljard yen
(44,5 miljard euro) effecten te ko-
pen. Ze zal vooral overheidspapier
kopen, maar ook bedrijfsobligaties
met een rating van minstens BBB,
trackers en vastgoedfondsen als de
emittent geen kredietwaardig-

heidsprobleem heeft. ‘Als de eco-
nomische en prijsvooruitzichten
sterk veranderen, is
een verhoging van de
aankopen een sterke
optie’, zei Shirakawa.

Twee zaken vallen
op bij de kwantitatieve
versoepeling van het
monetair beleid in Ja-
pan. Enerzijds is de ef-
fectenaankoop be-
scheiden. Het aan-
koopbedrag van 5.000
miljard yen vertegen-
woordigt slechts 1,1
procent van het Japans bruto bin-
nenlands product (bbp) van vorig
jaar. De impact op de economische

activiteit, inflatie en koers van de
yen zal dus wellicht beperkt zijn.

Anderzijds koopt
de Nippon Ginko een
ruimere waaier aan
effecten dan de ande-
re centrale banken.
De Japanse centrale
bank koopt niet al-
leen overheidspapier
of andere vastrenten-
de effecten. Ze neemt
ook vastgoedpapier in
portefeuille (net als
de Fed) en als enige
ook trackers.

De ECB zegt dat zij geen kwan-
titatieve versoepeling van het mo-
netair beleid toepast. Nochtans

pompte zij ook geld in de econo-
mie via de aankoop van effecten.
De ECB kocht tussen midden
2009 en midden 2010 voor een be-
scheiden bedrag van 60 miljard
euro ‘covered bonds’ (bankobliga-
ties met onderpand).

De aankoop van Europese
staatsobligaties sinds mei mag niet
beschouwd worden als een kwan-
titatieve versoepeling van het mo-
netair beleid. De ECB kocht welis-
waar voor 63 miljard papier van
Zuid-Europese landen en Ierland,
maar de invloed op de geldomloop
werd geneutraliseerd door de ban-
ken voor eenzelfde bedrag te laten
intekenen op een deposito.

De Britse en Amerikaanse cen-

trale banken hebben tot dusver
veruit het meest effecten gekocht.
De Fed zal volgende week wellicht
een bijkomende geldinjectie van
enkele honderden miljarden dol-
lars aankondigen en ook de Bank
of England overweegt een extra
stimulans.

DOLLAR
Blijft de vraag of een kwantita-

tieve versoepeling van het mone-
tair beleid de economie voldoende
zuurstof geeft. De Fed is ervan
overtuigd dat zijn aanpak werkt.
Sinds Fed-voorzitter Ben Bernan-
ke eind augustus suggereerde dat
een nieuwe stimulans op komst is,
is de dollar gedaald en zijn de aan-
delenmarkten en inflatieverwach-
tingen gestegen.

De Fed raamt dat zijn effecten-
aankoop van 1.725 miljard dollar
over de periode december 2008-
maart 2010 de langetermijnrente
met 30 tot 100 basispunten heeft
doen dalen. William Dudley, voor-
zitter van de Fed van New York,
gelooft dat een obligatieaankoop
van 500 miljard dollar hetzelfde
effect heeft als een verlaging van
de basisrente met 50 tot 75 basis-
punten. Aangezien de basisrente
0 procent bedraagt en dus niet
meer kan worden verlaagd, pro-
beert de Fed op een andere manier
de economie op te krikken.

De Fed is blijkbaar zenuwach-
tig over de impact van de cruciale
beslissingen die hij volgende week
wil nemen. De centrale bank pol-
ste de jongste dagen de grote ban-
ken hoeveel obligatieaankopen ze
verwachten en wat de gevolgen
zullen zijn voor de marktrente.
The Wall Street Journal meldde
gisteren dat de Fed wellicht zal
starten met een relatief beperkte
aankoop van enkele honderden
miljarden dollars. Maar een verho-
ging later is mogelijk.

De Japanse cen-
trale bank ver-
vroegt de vol-
gende vergade-
ring om snel te
kunnen reage-
ren op de Fed.

Ook Japan laat drukpers draaien
l Centrale bank versnelt effectenaankoop om groei te stimuleren l Fed en Bank of England pompen meest geld in economie

ANALYSE
WOUTER VERVENNE

De Japanse centrale bank
heeft gisteren onverwacht
de versoepeling van haar
monetair beleid vervroegd.
Ze vreest wellicht dat extra
obligatieaankopen door de
Federal Reserve negatieve
gevolgen zullen hebben
voor Japan. Of de ingreep
veel effect zal hebben, is
verre van zeker.

overheidspapier
herverpakte hypotheken
obligaties Fannie/Freddie

17,4%
72,5%
10,1%

overheidspapier
bedrijfsobligaties
trackers
vastgoedfondsen

70%
20%
9%
1%

vooral
staatsobligaties

1.247 miljard euro

228
miljard euro

44
miljard euro

60
miljard euro

¥ €

$

£

(omgerekend naar euro)

GELDCREATIE DOOR
AANKOOP VAN EFFECTEN

EurozoneVS VK Japan

12,2% 14,4% 1,1% 0,7%

IN PROCENT VAN BBP

bankobligaties
met onderpand

Centrale banken
drukken geld bij

CHRISTOPHE DE RIJCKE

Analisten van beurshui-
zen staan erom bekend
vooral kooptips rond te

strooien. Verkooptips zijn veel
minder populair. Ze leveren door-
gaans minder handel op en ze val-
len vaak niet in goede aarde bij de
bedrijven zelf. Het beurshuis
BofA Merrill Lynch raapte zijn
moed bijeen en stuurde naar zijn
klanten een e-mail met ‘Tien aan-
delen om te verkopen’. De mail
kwam via een gunstige wind op de
redactie terecht.

Merrill Lynch benadrukt dat
het over het algemeen optimis-
tisch is over aandelen. ‘De algeme-
ne interesse in de beurs is enorm
laag. Dat is algemeen een goede
indicator. Maar we geloven ook
weer niet dat alles rozengeur en
maneschijn is.’

Het beurshuis verdeelt negen
van zijn tien verkoopkandidaten
onder in drie soorten risico’s: de fi-
nanciële gezondheid, de stijgende
grondstoffenkosten en een twij-
felachtig businessmodel.

1. BALANSRISICO’S
De Duitse energiereus RWE

wil tegen 2013 een maximale net-
toschuldpositie van drie keer de
bedrijfskasstroom. ‘Volgens ons

zal RWE 3 miljard euro tekort-
schieten. Dividendverlagingen,
activaverkopen, kapitaalverho-
gingen... het is allemaal mogelijk’,
klinkt het somber.

De Franse cementreus Lafar-
ge is zelfs de ‘top short’. ‘Alle ce-
mentgroepen met een grote bloot-
stelling aan de zwakke Ameri-
kaanse huizenmarkt, zouden we
mijden. Maar Lafarge heeft daar-
enboven geen mooie balans. Wij
verwachten een dividendverla-
ging.’ De Waalse zakenman Albert
Frère zal het niet graag horen. La-
farge is een belangrijke deelne-
ming van GBL.

De Oostenrijkse oliegroep
OMV ziet haar schulden toene-
men door de overname van een
Turkse groep. ‘Wij rekenen op een
kapitaalverhoging, wat uiteraard
de koers onder druk zal zetten.’
Om dezelfde reden is Merrill
Lynch negatief op de Spaanse
bank BBVA, die woensdag zwakke
resultaten bekendmaakte. ‘We
denken aan een kapitaalverhoging
van 5 miljard euro.’

2. STIJGENDE KOSTEN
Dinsdag droeg ArcelorMittal

bij tot een zwakke dag op de beur-
zen. De staalgroep gaf matte
winstvooruitzichten vrij. ‘Dit is
een margin sqeeuze-story’, zegt
Merrill Lynch. ‘Geen enkel staal-

bedrijf slaagt erin hogere kosten
door te rekenen. Bovendien is de
bouwsector goed voor een derde
van de business, waarvan 9 pro-
cent in Zuid-Europa.’ Het beurs-
huis geeft de voorkeur aan Thys-
senKrupp dat minder actief is in
de bouw en relatief meer is bloot-
gesteld aan het sterke Duitsland.

Ook het Nederlandse Akzo
Nobel is met zijn verfdivisie erg
afhankelijk van de huizenmarkt.
Merrill Lynch ziet een stijging van
de kosten met respectievelijk 9 en
6 procent dit en volgend jaar.

‘Akzo kan dit niet doorrekenen.’
Een extra reden om negatief te
zijn: het aandeel noteert tegen 13
keer de winst, wat relatief duur is.

3. BUSINESSMODEL
Verder zijn er drie bedrijven

waarbij Merrill Lynch zich vragen
stelt over het businessmodel.
Home Retail Group en Dixons
zijn twee Britse gespecialiseerde
kleinhandelsketens, de ene in doe-
het-zelf-artikelen, de andere in
consumentenelektronica. ‘Beide
hebben het moeilijk met de op-

komst van de onlinehandel en met
de concurrentie van grote waren-
huizen’, klinkt het.

Deutsche Telekom rekent in
Duitsland 45 euro per maand aan
voor een breedbandaansluiting.
‘Kabel Deutschland vraagt amper
30 euro voor twee keer zoveel
brandbreedte. Het is maar een
kwestie van tijd eer de Duitsers de
switch maken van telecom naar
kabel.’ Het beurshuis is wel posi-
tief over de Spaanse sectorgenoot
Telefonica, vooral door diens gro-
te aanwezigheid in de groeilan-
den. ‘Daarom is het kopen van Te-
lefonica en het tegelijk shorten
van Deutsche Telekom ook een
ideetje.’ Shorten is het verkopen
van geleende aandelen.

De tiende verkoopkandidaat is
een geval apart. Merrill Lynch is
er trots op dat ze het enige beurs-
huis is met een verkoopadvies op
de Britse verzekeraar Aviva. Het
aandeel wordt door 26 analisten
opgevolgd. ‘Sinds juli is de koers al
met 30 procent gestegen.’ Merrill
Lynch wijst erop dat de Londense
toezichthouder een einde wil ma-
ken aan commissies op de ver-
koop van financieel producten. In
de plaats moet er een vaste ver-
goeding komen voor advies.
‘Daarvan kan Aviva een slachtof-
fer worden’, besluit Merrill Lynch
zijn verkooplijst.

‘Tien aandelen om te verkopen’
l BofA Merrill Lynch verstuurt uitzonderlijke verkooplijst ‘Short ideas in Europe’ naar klanten

Lafarge heeft een slechte balans en is blootgesteld aan de VS-huizenmarkt.

PIETER SUY

De Leuvense privak Quest
for Growth (QfG) heeft

zijn nettowinst in het derde
kwartaal verdubbeld dankzij de
succesvolle exit uit de farma-
groep Movetis. Quest for Growth
boekte tussen juli en september
een nettowinst van 11,75 miljoen
euro, of 1 euro per aandeel. In de-
zelfde periode vorig jaar boekte
de privak nog een winst van iets
meer dan 5 miljoen euro.

Met meer dan 523.000 aande-
len was Movetis de belangrijkste
participatie van Quest for
Growth, maar de privak besliste
in augustus zijn belang in de far-
magroep te verkopen aan het
Britse Shire. Die transactie lever-
de Quest for Growth een meer-
waarde op van 5,76 miljoen euro,
of 0,49 euro per aandeel.

De intrinsieke waarde van het
aandeel kwam eind september
uit op 8,37 euro, tegen 7,37 op het
einde van het tweede kwartaal.
Dat betekent dat het aandeel
Quest for Growth, dat donderdag
0,4 procent hoger sloot op 4,95
euro, momenteel met een korting
noteert van ruim 40 procent.

Movetis-deal
verdubbelt
winst Quest

WOUTER VERVENNE

De beleggingen in ruime
zin van de federale over-

heid zijn in september met 16,5
miljard euro gedaald tot 8,5 mil-
jard. Dat blijkt uit een medede-
ling van de schatkist.

De federale overheid had in
augustus haar financiële activa
verhoogd tot een recordbedrag
van 24,9 miljard. In de eerste
plaats moest ze voldoende geld
hebben om op vervaldag 28 sep-
tember een obligatie van 15,8
miljard euro terug te betalen.
Voorts had ze na de escalatie van
de Europese schuldencrisis doel-
bewust een buffer opgebouwd.

De financiële activa omvatten
vooral beleggingen op korte ter-
mijn en Belgisch overheidspapier
dat op de markt is ingekocht. Na
de verwachte terugval in septem-
ber bevinden de beleggingen zich
weer op een normaal peil.

De brutoschuld van de federa-
le overheid zakte in september
met 11,2 miljard tot 335,8 miljard.
De nettoschuld, dat is de bruto-
schuld min de activa, steeg echter
met 5,3 miljard tot 327,3 miljard.
De federale overheid boekt in
september doorgaans een groot
kastekort, omdat ze dan rente
moet betalen op zowat de helft
van de uitstaande obligaties.

Beleggingen
Schatkist dalen
met 16 miljard

Ik vind het niet erg
dat mensen leed-
vermaak hebben
omdat ik de vraag-
prijs voor mijn huis
in Chicago met
een paar miljoen
dollar moest
verlagen. Miserie
wil altijd
gezelschap hebben.

JAMIE DIMON, de CEO van de bank
JPMorgan Chase, in het Amerikaan-
se weekblad Fortune.

Bron: Thomson Reuters Datastream
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