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Bij kwantitatieve versoepeling kiest
de Europese Centrale Bank (ECB)
er beter voor bedrijfsobligaties aan
te kopendan staatspapier.

D oor de slechte economische
cijfers voor de eurozone is de
kans groot dat de ECB vandaag
beslist tot bijkomendemone-

taire stimulering, waarschijnlijk via kwan-
titatieve versoepeling (QE). De centrale
bankheeft de keuze tussenhet aankopen
vanoverheidsobligaties of het aankopen
vanbedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties
zijn dande juisteweg voor een Europadat

dringend zijn privésectormoet stimuleren
voormeer economische groei.

De ECBheeft zich tot dusver niet ge-
waagd aanhet opkopen van staatsobli-
gaties, grotendeels omdat in de hoogste
regionen vande ECB scepticismeheerst
over het feit of dat soort versoepeling zal
werken in Europa.Het rendement van
staatsobligaties is al laag en sommigen
vindendat het opkopen van zulke schuld
door de ECBweinig of geen verschil zou
maken voor de zwakkere landen in de
eurozone.

Ze gaan echter voorbij aanhet feit
dat de daling vande inflatie de reële rente
de hoogte in drijft, en de vraag is dan of
de zwakkere landennog aanhun schuld-
verplichtingen gaan kunnen voldoen.
De inflatiedaling brengt ookde aanzien-
lijke voordelen in gevaar die de zwakkere
landenhebben kunnenpurenuit het
OMT-programma vande ECB,waarbij de
centrale bankbeloofde om indiennodig
onbeperkt obligaties op te kopen.

Het opkopen van staatsobligaties door
de ECB zou kunnenhelpen. Omdat de aan-
kopende inflatieverwachtingen kunnen
versterken enomdat ze de rente nog ver-
der kunnendoendalen.

Maar je kan echter dezelfde argumen-
ten aanvoeren voor ECB-aankopen vanpri-
véschuld. Ook voor de bedrijven stijgt de
reële rente door de dalende prijzen , en dat
kanworden geneutraliseerd door ECB-
aankopen vanbedrijfsobligaties.

Het grote verschil tussen ECB-aankopen
vanoverheidsobligaties en vanbedrijfs-
obligaties is echter dat de eerste impact

hebben via het gedrag vande overheid, en
de laatste via de privésector.

Privéschuld aankopen zal de reële rente
die bedrijven ophun schuld betalen doen
zakken enhen aanmoedigenmeer te le-
nen voor bijkomende investeringen. Je kan
ervanuitgaandat bedrijvenmeer schuld-
papier gaanuitgeven, dat op zijn beurt zal
worden gebruikt omde toename vande
binnenlandse vraag te financieren. Endat
is netwat Europanodig heeft.

Saneringsdruk
De aankoop vanoverheidsschuld daaren-
tegenmaakt het voor landen gemakke-
lijker omhun tekorten te financieren,
zodat de belastingennietmoeten stijgen
of de uitgavendalen. Dat verlaagt de bud-
gettaire saneringsdruk in de deficitlanden.
Endat is een goede zaak, al is er geen ze-
kerheid dat de door de aankopen vrijge-
komenmanoeuvreerruimte daadwerke-
lijk zalwordenbenut voormeer econo-
mische groei. Het is een vande redenen
waaromDuitsland en andere schuldeiser-
landen sceptisch zijn over ECB-aankopen
van staatsobligaties.

MarioDraghi is een econoomdie
begrijptwelke sleutelrol de privémarkten
spelen in het bevorderen vande econo-
mische groei . De aankoop vanbedrijfs-
obligaties is het geknipte instrument om
Europa’s ondervoede private economische
groei te stimuleren.

De ECB helpt
Europa het best
door bedrijfsobli-
gaties te kopen.

MelvynKrauss
Senior fellow aanHoover Institution
van StanfordUniversity
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D e slechte relatie tussende
Franstalige onderhandelaars
was een vande redenen voor
hetmislukken vande vorming

van een oranje-blauwe coalitie van libe-
ralen en christendemocraten in 2007.
Een reportage in het RTBF-programma
‘Question à laUne’ toonde ons gisteravond
dat hetmet de nieuwepolitieke generatie
niet veel beter is dan in 2007.

Twee elementen vallen op. De vijandig-
heid tussende socialisten vande PS ende
liberalen vandeMR - endan vooral tussen
PaulMagnette enCharlesMichel - heeft tij-
dens de campagne ongekendehoogten
bereikt. De twee bestempelden elkaar als
leugenaar. EnMagnette vermaakte opde
1meiviering in Charleroi demilitanten
met een imitatie vanMichel.

Het tweede element is dat de oorsprong
vande onverkwikkelijke historie in feite
ligt bij de beslissing vande PS enhet cdH
omhun allianties in Brussel enWallonië
te hernieuwen endeMR inde oppositie te
laten. Nogmeer dande beslissing zelf
heeft demanierwaarop ze is genomen en
aangekondigdmenigwaarnemermet ver-
stomminggeslagen endeMRgeschokt.
Alles gebeurde zo stiekemen zo snel dat er
een electoraal voorakkoord tussende PS
enhet cdHachter vermoedwerd.

Plots zat deMR inde rol van ongeluk-
kige, naïeve gedupeerde. De keuze vande
Franstalige liberalen voor een Zweedse
coalitiewas slechts het logische gevolg van
die vernedering. Nahet ‘non’ van cdH-
voorzitter Benoît Lutgen kondeMRniet
anders dan alleennaar de federale rege-
ring te trekken, tenzij ze zich nogmeer liet
vernederendoor de PS-cdH-bondgenoten
mee aan tafel te laten schuiven.

Het zou echter fout zijn alle gebeurte-
nissen te herleiden tot personenkwesties.
Het fundamentele element lijktmij de her-

schikking vandemachtsverhoudingen in
Wallonië ende verschillende lezing vande
verkiezingsresultaten van 25mei. Elke par-
tij beschouwt zich als dewinnaar vande
verkiezingen. En zowel de PS als de
MR schermtmet een gebrek aandemo-
cratische legitimiteitmocht er een rege-
ring zonder henworden gevormd. Voor
Michel kwamdeuitsluiting vandeMR in
Brussel enWallonië neer op een ‘ontken-
ning vandedemocratie’. De PSwees ophet
gebrek aan Franstalige vertegenwoordi-
ging voor de federale regering.

Het resultaat vandie haat - die van
kwaadnaar erger gaat - is datwemet een
onuitgegeven toestand zitten. De situatie
is vandie aard dat ze de politieke dyna-
miek in Franstalig België danig kanwijzi-
gen. Voor het eerst in de Belgische geschie-
denis is een regionalemeerderheid precies
het omgekeerde vande federale regering,
met geen enkele partij die er op alle ni-
veaus bij is omverbanden te smeden.

Dat kande Belgische compromiscul-
tuur onderuithalen enhet einde inluiden
vande almet almildemanier van oppo-
sitie voeren in Franstalig België tot nog
toe. De oppositie tussendeMRenhet
blok PS-cdHbelooft keihard te zijn op alle
machtsniveaus. Gestructureerd rond een
links-rechtstegenstelling zoudie nieuwe
dynamiek sterk doendenken aanhet po-
litieke landschap in Frankrijk. Logisch

bekeken zoudie polarisering de PS ende
MRelectoraalmoeten opbrengen.Het
cdHdaarentegen zal heelwatmoeite
hebbenomzichpolitiek in stand te hou-
den en te tonendat de partij nog iets
anders kan zijn dan een aanhangsel van
de PS. Voor de troepen vanBenoît Lutgen
dreigende volgende vijf jaar heel lang
teworden.

De nieuwepolarisering vormt ook een
bedreiging voor de goedewerking van
België en voor de stabiliteit vande legis-
latuur. De zesde staatshervorming, ge-
concipieerd in de geest vanhet samen-
werkingsfederalisme, veronderstelt een
dialoog en een goede verstandhouding
tussendemachtsniveaus. Aangezien ze
er niet bij zijn ophet federale niveau,
hebbende PS enhet cdH erweinig belang
bij zich constructief op te stellen, tenzij
dan vanuit dewens dat het federale België
blijft functioneren.

Vincent Laborderie
Politicoloog aan deUCL

De reportage inhet
RTBF-programma
‘Question à laUne’
leert dat hetmet de
nieuwepolitieke
generatie niet veel
beter is dan in 2007.

Politiek van
kwaad naar erger
in Franstalig België.

Het Franstalige politieke landschap
is ten prooi gevallen aan eennooit ge-
ziene polarisering. Die kanhet einde
inluiden vande compromiscultuur
endemilde oppositiecultuur in België.
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De vraag is niet óf de zelfrijdende
auto er komt,maarwanneer.
De komst vandie revolutie dringt
nog onvoldoende door bij de
beleidsmakers.

N aar aanleiding vande
autoloze zondag afgelo-
penweekend kondigde
de Leuvense sp.a-schepen
MohamedRidouani aan

dat hij wil dat binnen twintig jaar alle
auto’s in het centrumvan Leuven onder-
gronds parkeren. Zowil hij de openbare
ruimte terugwinnenopde (geparkeerde)
auto omwandelaars en fietsersmeer
plaats te geven. Schitterend idee, en ik
onderschrijf zijn doelstelling.

Ridouani’s doel is ambitieus,
vooral financieel. Ondergrondse parkings
zijn immers duur: de geschatte kostprijs
per parkeerplaats ligt boven 40.000 euro.
Bovendien veroorzaken ze veel overlast
bij de bouwenblijven ze eenbron van
autoverkeer zodra de parking er is.
Als ik die kostenmeereken,wordtmijn
enthousiasme sterk getemperd.

Maar er komt een alternatief aan:
de zelfrijdende auto. Autobouwers,maar
ookGoogle, zijn er volop een aanhet ont-
wikkelen. De vraag is niet óf hij er komt,

maarwanneer. Zelfrijdende functies zul-
lenwellicht geleidelijkworden ingevoerd,
met eerst een zelfrijdende functie voor
sterk vertraagd verkeer, zoalsMercedes
al aanbiedt op zijn topmodel. Later zullen
ermeer gesofisticeerde functies bij ko-
men. Google is optimistischer en zegt dat
volledig zelfrijdende auto’s er al tegen
2020 zullen zijn voor het grote publiek,
misschien zelfs vroeger.

In ieder geval is het realistisch dat er
binnen tien jaar zelfrijdende auto’s in
enuit het Leuvense stadscentrum rijden.
Die auto’s hoeven zich dannietmeer in
het centrum te parkeren,maar kunnen
dat zelf buiten de stadsring doen.

Ondergrondse parkings lijkendan
een veelminder goed idee, hoe goed
de bedoeling ook. En je kandat veral-
gemenen: het helemobiliteitsbeleidmoet
wordenherbekekendoor rekening te
houdenmet de komst vande zelfrijdende
auto. Zomoetmen zich de vraag stellen
of grote investeringen in openbaar ver-
voer nog zin hebben als ze pas op zeer
lange termijn rendabel zijn. Als de zelf-
rijdende auto er komt, zouhet autodelen
wel eens een vlucht kunnennemen.
Als datmet een congestietakswordt ge-
combineerd, zouhet kunnendat carpoo-
len tijdens piekurenwijdverspreidwordt.

De zelfrijdende autowordt dan een vorm
van ‘geïndividualiseerd openbaar ver-
voer’, waardoor het collectieve openbaar
vervoerminder aantrekkelijkwordt en op
(zeer) lange termijn zelfs kan verdwijnen.
Extrawegcapaciteit creërendoor trein-
sporen te asfalterenwordt dan realistisch.

De zelfrijdende auto toelaten betekent
ookdat de tewerkstelling van chauffeurs
zal afnemen,met begrijpelijke tegenkan-
ting als gevolg. Dat zal niet enkel bij het
openbaar vervoer zo zijn,maar in de hele
transportsector. Cafébazen zullen dan
weer de zelfrijdende automet plezier ver-
welkomen ende BOB-campagnesworden
op termijn overbodig.

Dat is danmisschien ookhet belang-
rijkste effect van zelfrijdende auto’s op
hetmobiliteitsbeleid: veiligheid. Geen
dronken chauffeurs of te snelle auto’s

meer, geen vermoeidheid of verstrooid-
heid. De doelstelling vannul verkeers-
doden is geenutopie,maarwordt reali-
teit.

De impact die ik beschrijf, is voor een
deel speculatie; het is de voorspelling van
de impact van een aankomende revolutie.
Tochheb ik de indrukdat de komst van
die revolutie nog onvoldoendedoor-
dringt bij de beleidsmakers. Dat is anders
in deVerenigde Staten,waar verschillen-
de staten al het testen van zelfrijdende
auto’s toelaten, en ookNederland enhet
VerenigdKoninkrijkmakenhier in 2015
werk van.

Google ismisschienwat te optimis-
tischmet zijn voorspelling van een zelf-
rijdende auto tegen 2020.Maar het zal
waarschijnlijk ook geendecennium later
zijn. En bij investeringen in infrastruc-
tuur, zij het ondergrondse parkings of bij-
komende spoorcapaciteit, wordendepro-
jecten vaak pas rendabel als ze een ge-
bruiksduur hebben vandecennia. Dat de
zelfrijdende auto dan vijf of tien jaar later
komt,maakt niet zoveel uit.

Andreas Tirez
is kernlid van de liberale denktank
Liberales en blogt op Economieblog.be.
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Zonder de zelfrijdende auto geen visie opmobiliteit
Extrawegcapaciteit
creëren door trein-
sporen te asfalteren.
Het wordt realistisch
als de zelfrijdende
auto realiteit wordt.

MELVYN KRAUSS


