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‘België is gestabiliseerd.’ Dat
is kort samengevat de
boodschapdie eerstemi-
nister ElioDi Rupogiste-
ren bracht inDe Tijd. Daar
valt niets op af te dingen:

de economie groeit opnieuw, het consu-
mentenvertrouwenneemt toe ende rente

diewebetalen oponze overheidsschuld is
de afgelopen twee jaar sterk gedaald.
De vraag is inhoeverre die stabilisering

alleenophet conto vandehuidige rege-
ringkanwordengeschreven.Drie grote
factoren verklarende terugkeer vande fi-
nancieel-economische rust. In de eerste
plaats dehuidige regering zelf. Erewie ere
toekomt: ze is er gekomenondermoeilijke
omstandigheden enmoestwerken tegen
eenop zijnminst problematischepolitie-
ke, economische en financiële achter-
grond.Het overheidstekort heeft zichdan
ookniet ‘vanzelf’ opgelost,maar is afge-
bouwddoor somspijnlijke ingrepen. Ak-
koord, iets te vaakdoor extra belastingen
en teweinigdoor lagere uitgaven.Het valt
ophoeveelmensen vaak vragenom ‘moe-
dige’ politici,maarwel als eerstenklaar-
staanomte schietenoppolitici die daad-
werkelijk pijnlijkemaatregelennemen.

Staat vanbeleg
De tweede stabiliserende factor is deBelgi-
sche reputatie. België leverde in eenniet zo
ver verledenbudgettaire inspanningendie
geen enkel ander geïndustrialiseerd land
onsheeft nagedaan. Tussen 1993 en 2007
verlaagdenweonzeoverheidsschuld van
liefst 134procent naar nauwelijks 84pro-
cent vanhet bbp. Akkoord,wehaddennog
verder kunnengaan.Maar een schuldaf-
bouwmet 50procentpunten - dehelft van
allewelvaart diewe samenverdienen in
een jaar tijd - is internationaal ongezien.
Voor internationale instellingen is dat zo-
wat hetmaximumwat een landkandoen
zonder bijwijze van sprekende staat van
beleg temoeten afkondigen.

Die reputatie heeft onsde afgelopen
twee jaar geholpen.Nameerdan 500da-
gen vruchteloos onderhandelenover een
regeringdruktende financiëlemarkten
ons eind 2011 indehoek en liepde lange-
termijnrente op tot bijna 6procent. Dat
maakte indruk: nauwelijks 24uur laterwas
er eenbegroting, 48uur laterwas er een re-
gering en eenpaar dagen laterwerdenmil-
jardenopgehaaldmetde zogenaamde Le-
terme-bon.Deboodschapwasduidelijk:
als dedrukhoog is, zijn zowel politici als
burger-spaarders klaar om tedoenwatno-
dig is. Onzegoede reputatie deedde rest:
een jaar later stondonze langetermijnren-
te opnieuw indebuurt van 2procent.
Daarin speelt ookdederde factor een

rol: de EuropeseCentrale Bank. Inhet voor-
jaar van 2012 kwamdemuntunie gevaarlijk
dicht bij een implosie: rentes liepenop, het
vertrouwenkelderde en iedereenmaakte
zichop voorhet ergste. Doorhet kordate
ingrijpen vandeECB is de vicieuze cirkel
doorbroken enwerd een implosie vande
euro vermeden. VoorzitterMarioDraghi
kondigde inde zomer van 2012 aanom -
desnoodsonbeperkt - in te grijpenopde
Europese obligatiemarktenmochthet
voortbestaan vandemuntunie in gevaar
zijn.Die aankondiging alleen al haaldede
lont uit het kruitvat. Sindsdiendaaldende
rentes in Europa enkeerden zowel het ver-
trouwenals de economischegroei terug.
Rest de vraagof stabilisering vande eco-

nomie, vertrouwenof overheidsschuldhet
hoogst haalbare is. Zeker niet. Stabilisatie is
eennoodzakelijke,maar langgeen vol-
doende voorwaardeomde volgende jaren
opnieuwaan te knopenmet economische

groei enhet scheppen vanwelvaart. Dat
vergt inde eerste plaats ambitie en structu-
rele hervormingen.
Structurele hervormingen zijn er in alle

vormenenmaten,maar zehebbenalle-
maal ééndoel: onspotentieel omwelvaart
te creëren versterken. Endat potentieel
staat de volgende jarenonder grote druk.
Die hervormingen zijn voor België deobli-
gate lijstjesmet aanbevelingendie landen
opgelepeld krijgendoor internationale in-
stellingen als de IMFof deOESO.Voor ons
gaat het danbijvoorbeeldover de automa-
tische loonindexering, de te vroegeuitstap
uit de arbeidsmarkt, de te lageparticipatie
van sommigegroepenopdiezelfde ar-
beidsmarkt, teweinig concurrentie inde
kleinhandel enhet fileprobleem.

Welvaartswinst
In 2011 berekendedeOESOhoegroot de
collectievewelvaartswinst zou zijn,moch-
tende voorgesteldehervormingenworden
uitgevoerd. In geen enkel ander land zou-
dendiemeer effect hebbendan inBelgië.

Voorwaar, een rangschikkingdie België
aanvoert! In ééndecenniumzoudewel-
vaart per inwonermetnagenoeg 20 (twin-
tig!) procent kunnen stijgen. Tenminste,
alswede aanbevelingen vandeOESO ter
harte zoudennemen.
Ookopde concurrentieranglijst vanhet

World Economic Forumstaat het licht op
oranje voor België. Inde lijst vanmeest
concurrentiële economieën staanweop
plaats 17. Niet slecht.Maarwaaromprijken
Nederland, Finland, ZwedenofDuitsland
allemaal inde top 10?Het kan tochniet dat
er iets in ons kraantjeswater zitwaardoor
dat voor ons onmogelijk zou zijn?
Heel binnenkort zijn er verkiezingen.

Gevolgddoor een - inhet beste geval - lan-
gereperiode vanpolitieke rust. Uitgere-
kenddie is nodigomdewelvaart vande
toekomst te garanderen.Dergelijkehervor-
mingen vragen tijd engeduld,maar ook
een vooruitziendeburger. Eenburger die
vaak eenkleinere overheidwil,maar tege-
lijk niet bereid is ommaar één enkele be-
lastingaftrek, subsidie of overheidsdienst
op te geven. Eenburger diemeer vrijheid
wilmaar voor alles ennogwat eenoplos-
sing vandeoverheid verwacht. Eenburger
die hardopmoedigepolitici eistmaar ful-
mineert tegende eerste diemaatregelen
neemtdie eenbeetje pijndoen. Zowel voor
overheid, politici als burgers ligt daarinde
uitdaging voorde volgende jaren.Daar zul-
lenwehet verschilmaken tussen stabilise-
ring en ambitie.

PeterDeKeyzer
Chief economist van BNP Paribas Fortis

Hervormingen vragenook
een vooruitziendeburger.
Deburger eist hardop
moedigepolitici,maar
fulmineert tegende eerste
diemaatregelenneemt
die eenbeetje pijn doen.

Stabiel België is er.
Nu nog ambitie
en structurele
hervormingen.

Deopinie vanZak

Het voorstel van Telenet aande
Pro League (de Profliga voetbal)
om samen een voetbalzender te
lanceren voor het Belgische eer-

steklassevoetbal is in allemedia positief
onthaald. Elke operator zoumet het
nieuwe voorstel livewedstrijden kunnen
aanbieden tegenbetaling. De voetbal-
minnende kijker hoeft dus niet langer een
bepaalde operator te kiezendie het beste
uitzendrechtenpakket in handenheeft.
Dat bespaart kijkers heelwat omschakel-
kosten endient dus de belangen vande
consument. Enmisschiennogbelangrij-
ker:meer kijkers kunnendangenieten van
voetbal.
Maarwat zegt dat voorstel over de prijs

diewemogen verwachten? En is het een
goede zaak voor alle operatoren? Een lasti-
ger vraagwaaropwe economisch een licht
willenwerpen.
Bij het uitzenden van voetbalwedstrij-

den zijn enkele cruciale spelers betrokken:
de voetbalclubs ende Pro League, de zen-
ders, de operatoren als distributiekanaal
van zenders, en de (reclame)sponsors.

Drijfveren
Ookde concurrentiewaakhond is echter
betrokken. Die laatste verboodde Pro
League in 2011 omexclusieve uitzendrech-
ten aan te bieden. Daarop organiseerde de
Pro League een ‘lightversie’ vanniet-exclu-
sieve uitzendrechtendie Telenet in staat

stelde demeest lucratievewedstrijdenbin-
nen te halen. Vooral de Pro League deed
een goede zaak.
Wat zijn de drijfveren van Telenet ende

Pro League omvia een gezamenlijk vehikel
(een joint venture) een zender op te rich-
ten die elke operator tegenbetaling kan
opnemen in zijn kanalenbundel? Latenwe
er voor het gemak vanuitgaandat beide
partijen elk 50procent bezitten vande
joint venture. Latenweookde redelijke
aannamemakendat de concurrentie-
waakhondde joint venture verbiedt te
discrimineren tussen operatorendie de
voetbalwedstrijdenwillen uitzenden.Met
anderewoorden, Telenetmoet evenveel
betalen aande joint venture als Belgacom.

Monopolist
Welke prijs per kijker vraagt eenwinst-
maximaliserende joint venture aan elk van
de operatoren?Vermits de joint venture
de enige toegangspoort is voor alle kijkers,
is zemonopolist opde Belgischemarkt
voor voetbalkijkers. Demonopolieprijs
ligt dus voor de hand,waardoor elk vande
aandeelhouders vande joint venture de
helft vandemonopoliewinst opstrijkt. Ver-
mits Telenet de helft vande joint venture
in bezit heeft, ontvangt het ookdehelft
vanwat Belgacombetaald heeft. Een vest-
zak-broekzakoperatie voor Telenet, als bei-
de operatorendehelft vande kijkers zou
bedienen. De andere helft vandemonopo-
liewinst is voor de Pro League.

Wekunnendrie conclusies trekken. Ten
eerste betaalt Belgacomvoor de uitzend-
rechten, terwijl Telenet nagenoegniets
betaalt. Eenmooi voorbeeld vanhoe je de
kosten van je concurrent kan verhogen,
waardoor je zelf eenhogerewinstmaxima-
liserende prijs kan vragen. Ten tweede be-
taalt de consument sowiesomeer, name-
lijk demonopolieprijs. Tenderde: als er
meer voetbalkijkers zijn door de niet-ex-
clusieve uitzendrechten, verhogenookde
reclame-inkomsten. Eendubbelewinst
voor Telenet ende Pro League.
Een fantastisch businessmodel dus, dat

wel.Maar het is ook een vette kluif voor de
concurrentiewaakhond.

Het televisiekanaal
voor Belgisch
eersteklassevoet-
bal is een vette
kluif voor de
concurrentie-
waakhond.

Het eigen televisiekanaal dat Telenet en
de Profliga voetbal samen zoudenop-
richten, is voor de twee partners een
businessmodel omduimen en vingers
bij af te likken.Maar het is ook een vette
kluif voor de concurrentiewaakhond.

JanBouckaert en ThomasPeeters
Respectievelijk gewoon hoogleraar economie
en doctoraal onderzoeker aan de Universiteit
Antwerpen.

PETER DE KEYZER

Wat zegt dit voorstel van
Telenet over deprijs diewe
als voetbalminnendekijker
mogen verwachten?
En is het eengoede zaak
voor alle operatoren?

Met hunmarktkennis zijn on-
dernemingenbepalend voor
de inhoud ende valorisatie-
mogelijkheden vannieuwe

ontwikkelingen. Omdat te stimuleren
heeft de overheid de zogenoemde ‘lichte
structuur’ in het leven geroepen,met het
accent op open innovatie. De sector van
scheikunde, kunststoffen en life sciences is
zich bewust van zijn sterktemaar ook van
de enormeuitdagingen. Daarompionier-
de de sectormet de oprichting vanhet
expertisecentrumFlanders Innovation
hub for Sustainable Chemistry (FISCH
vzw) op, ook zo’n ‘lichte structuur’. Dat
gebeurde opbasis van eenuitgebreide
haalbaarheidsstudiemet enkele honder-
den ondernemingen enonderzoeks-
instellingen.
FISCHheeft inminder dan twee jaar

werking al 15 goedgekeurde projecten
opgestart, waarvannegen consortiamet
ondernemingenuit de chemie, kunststof-
fenverwerking, landbouw, textiel, techno-
logie, farma en voedingsindustrie. Samen
zijn die goed voor een 30-tal ondernemin-
gen,waarvan ongeveer de helft kmo’s.

Transitie
De sector vande chemie, de kunststoffen
ende life sciences is belangrijk voor de
Vlaamse economie en staat voor een al
evenbelangrijke transitie. Basisgrondstof-
fenmoetworden vervangendoor duur-

zame enhernieuwbare grondstoffen. Er
moetennieuweduurzame (aandie
nieuwe grondstoffen aangepaste) proces-
technieken ontwikkeld en geïmplemen-
teerdworden, bijvoorbeeld steunendop
de industriële biotechnologie. Dat vergt
dat het basisonderzoeknauwer aansluit
bij de ontwikkeling ende implementatie.
Vanuit die nodenheeft FISCH, gesteund

door de bedrijven uit de sector, drie strate-
gische internationale projectthema’s geko-
zen. De focus ligt opnieuwe grondstoffen,
nieuweprocessen ennieuwe kunststoffen.
Elk vandie thema’s vergt een verbreding
naar zowel vraaggedrevenbasisonderzoek
als naar opschaling enproefinstallaties.
Net die zaken zijn vandaagnietmoge-

lijk binnendehuidige definitie vande
‘lichte structuur’. Het lijktme logisch dat
wedanook vragennaarwatmeer conti-
nuïteit in de financiering. Aanbasisonder-
zoek laten doendoe je netmet een jaar-
lijks te verdedigenbudget.
Net het lenigen vandie twee noden kan

de overgang vande chemiesector naar een
duurzame chemiemet een consolidatie
vandehuidige tewerkstelling en toege-
voegdewaarde ondersteunen.
Latenwehet kindnietweggooienmet

het badwater,maar luisterennaar de echte
nodendie ons vooruithelpen.

Frans Dieryck
Voorzitter FISCH vzw

De kritiek op het
innovatiedecreet
gaat voorbij aan
de cruciale rol
van bedrijven.

Het Vlaamse innovatielandschap is
behoorlijk versnipperd endatmoet
veranderen. De kritiek ophet innova-
tiedecreet vanVlaamsminister van In-
novatie Ingrid Lieten (De Tijd, 21 janua-
ri) gaat echter voorbij aan de rol vande
ondernemingen, een cruciale schakel.

JAN BOUCKAERT
EN THOMAS PEETERS

FRANS DIERYCK

Helemaal ongelijk heeft ElioDi Rupo
niet als hij zegt dat België opnieuw sta-
biel is.Maar die prestatiewas nodig, en
ze volstaat niet. Ambitie en structurele
hervormingenmoeten onzewelvaart
van de toekomst garanderen.


