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‘Er bestaat veel twijfel over de im-
pact van de driejaarskredieten van
de ECB’, signaleert Peersman in een
gesprek met De Tijd. ‘We vinden
echter positieve effecten. Het kre-
dietaanbodendeaandelenkoersen
stijgen. De euro, de rente op staats-
obligaties enderenteverschillen te-
genoverDuitslanddalen.’
Het opvallendste resultaat is dat

de zwakke landen, waarvoor de
driejaarskredietenvandeECBvoor-
al bestemdwaren, er hetminst van
profiteren. Peersman: ‘We zien de
sterksteeffecten in landenalsDuits-
landenFinlandenmindersterkeef-
fectenondermeerPortugalenGrie-
kenland.’
De banken in sterke landen zijn

volgens Peersmanbeter gekapitali-
seerd. Ze gebruikenhet geld vande
driejaarskredietenommeerkredie-
ten te verstrekken. Inde zwakkeeu-
rolanden is datminder het geval.
In een vorige studie over niet-

conventionelemaatregelenvancen-
trale banken, die is gepubliceerd
door Deutsche Bank, berekende
Peersmande impact daarvan opde
groei en inflatie.
‘Een verdubbeling vandebalans

van de centrale bank verhoogt de
economische activiteit met zowat
2 procent. De impact van niet-con-
ventionelemaatregelen op de eco-
nomische activiteit is drie keer gro-
ter dan de impact op de consump-
tieprijzen.’ Het valt op dat de
effectenvergelijkbaarzijn indeVer-
enigdeStaten,deeurozoneenande-
re rijke landen.
MaarPeersmanwaarschuwtvoor

een stijging van de inflatie opmid-
dellange termijn. Hij vreest dat de
centrale banken te laat hun balan-

sen zullen inkrimpen wanneer de
economie heropleeft.
De econoom ziet vier redenen

waaromde centrale banken te laat
hunmonetairbeleid zullennorma-
liseren. Ten eerste leert de geschie-
denis nietwat het bestemoment is
om de balans in te krimpen. Ten
tweede zullen de centrale banken
het economisch herstel niet willen
fnuiken. Ten derde zal de normali-
seringvanhetgeldbeleidminwaar-
den veroorzaken op de obligatie-
portefeuille van de centrale ban-
ken. Ten slotte helpt de lage rente
de sanering vandeoverheidsfinan-
ciën.
De onverwachte beslissing in

septembervandeAmerikaansecen-
tralebankomdegeldkraanopente
houden sterkt Peersman in zijn
overtuigingdat een versnelling van
de inflatie dreigt bij een economi-
scheheropleving. ‘Maarhet risico is
groter in deVSdan in Europa.’
Welke beleidsconclusie trekt

Peersman uit zijn studie? De ECB
kanextramaatregelentreffenomde
reële economie te ondersteunen.
Maar de regeringen moeten zich
voorbereidenopeenminder soepel
geldbeleid en hogere rentes. België
en de andere eurolanden moeten
ervoorzorgendathunbegrotingen
tegendan in orde zijn.’
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Een verdubbeling van
de balans van de
centrale bank verhoogt
de economische activi-
teit met 2 procent.

HOOGLERAAR UGENT

GERT PEERSMAN

Degoedkope driejaarskredieten
vande Europese Centrale Bank
(ECB) aande bankenhebben
vooral positieve gevolgen voor
de sterke eurolanden. Dat blijkt
uit een onderzoek vanGert
Peersman, hoogleraar aande
Universiteit Gent.

‘BeleidECBhelpt vooral
sterkeeurolanden’

Het begint te dagen: de ziekenhuissec-
tor is er slecht aan toe (De Tijd, 19 okto-
ber) en ermoet dringend iets gebeuren
aande organisatie en de financiering.
Niet alleen omde ziekenhuizen te red-
den,maar ookons gezondheidssysteem.

W
at is de kern vanhet
probleem?Zieken-
huizen ontvangen
hun inkomsten
hoofdzakelijk via
drie kanalen. Een

eerste bron is het Bud vande Financiële
Middelen (BFM), dat d de overheid
wordt betaald omde verblijfs- en verzor-
gingskosten te dekken (met inbegrip van
de kosten vanhet verpleegkundig enhet
verzorgendpersoneel). De ziekenhuizen
ontvangenhunbudget in functie vanhet
aantal opnames ende ernst vande aan-
doeningen vande behandelde patiënten.

Een tweedebron vormende afhoudin-
gen opde inkomsten (erelonen) vande
artsen: artsen leverenprestaties, worden
daarvoor door de ziekteverzekering ver-
goed en staan eendeel vandie vergoeding
af aanhet ziekenhuis.
Ten derdekan een ziekenhuis kortingen

bedingenopde geneesmiddelendie het
aankoopt endaarmeedus ook inkomsten
verwerven.
Het BFMende afhoudingenopde ere-

lonen zijn samengoed voor ongeveer
80procent vande inkomsten.Maar het
BFM is deficitair, het schiet tekort omde
kosten te dekken. Daardoor is het zieken-
huis aangewezen opmeer prestaties van
de artsen en ophet bedingen van grotere
kortingen opde geneesmiddelen.
Een ziekenhuis kannatuurlijk ook zijn

inkomsten via het BFMverhogendoor het
aantal opnames te doen toenemen. Een
leeg bed levert niets op enmoet dus ge-
vuldworden. Maar dat eenpatiënt te lang
blijft, is dan ookweer niet goed,want zie-
kenhuizenmoetenwerken volgens het
principe van ‘verantwoorde ligdagen’. Als
eenpatiëntmet eenbepaalde ziektewordt
opgenomen (stel, een hartaanval) dan
staat daar een verantwoord aantal dagen
tegenover. Overschrijdt het ziekenhuis dat
aantal, dan krijgt het zeerweinig geld voor
die extra dagen. Daaromwilmen zo snel
mogelijk vandie patiënt af. Ofmendoet
zijn toestand ernstiger voor danhij is, zo-
dat het aantal verantwoorde dagen stijgt.
En ondertussen stijgende personeelskos-
ten (terecht), zijn ermeer hygiëne- en vei-
ligheidsvoorschriften (terecht),maar zon-
der dat het BFMmee evolueert.
Dat zet de ziekenhuizennogmeer on-

der druk omnogmeer eenberoep te doen
op afhoudingenopde erelonen vande art-
sen, wat natuurlijk tot serieuze spannin-
gen leidt. Het enigewaarmenmekaar dan

vindt, is in het opdrijven vanhet aantal
prestaties. Dat leidt tot zeer hoge inkom-
sten voor sommige artsendisciplines en
helpt tegelijkertijd de ziekenhuizen omvia
de afhoudingenhet hoofd bovenwater te
houden. De ziekenhuisfinanciering leidt
dus zowel tot overconsumptie als tot on-
dergebruik. Het is gas geven en remmen
tegelijk. Het is dagelijks champagnedrin-
kenmet hetwater aande lippen.
Is er een oplossing?Natuurlijk.Maar

danmoetmenwel enkele principes in-
dachtig zijn en zelfs in ere herstellen.

Ten eerstemoet de kwaliteit voorop
staan. Economischdenken in de zorgsec-
tormoet ten dienste staan van kwaliteit,
niet ten koste gaan van kwaliteit. Experi-
menten in het buitenland tonendat het
koppelen van eendeel vande inkomsten
van ziekenhuizen en artsen (bijvoorbeeld
10 procent vanhet totaal) aanhet bereiken
van kwaliteitscriteriawel degelijk kanwer-
ken, alsmenhet goed aanpakt.

Duurzaamheid
Ten tweedemoet eennieuw systeemde
duurzaamheid vande sector garanderen.
Maar duurzaamheid betekent niet grootte.
De ziekenhuissector zouhet komendede-
cenniumwellicht 15 tot 20procentmoeten
inkrimpenmaarwel 10 procentwinstge-
vender kunnenworden. Kleinermaar fij-
ner. Dat kandoor een reorganisatie vande
sector,met als essentieel kenmerk dat niet

meer alle behandelingendoor elk zieken-
huis uitgevoerd kunnenworden. Studies
geven aandat ditmeestal tot betere kwali-
teit leidt en totmeer kosteneffectieve zorg.
De vaste financiering vandewerkings- en
verblijfskosten kanmendan aanpassen
aanhet type ziekenhuis en zijn specialisa-
tie, en ermeteen voor zorgendat die finan-
ciering aangepast is aandenoden.
Tenderdemoetmende artsen en ande-

re zorgwerkers blijvendmotiveren. De ge-
zondheid vanmensenherstellen of verbe-
teren is eenprachtige opdracht.Menmoet
hendat kunnen laten doen in een omge-
ving vanmotivatie en vertrouwen.Het sys-
teemvan afhoudingen ende grote inkom-
stenverschillen tussende artsenmoeten
verdwijnen. Dat kandoor voor elk zieken-
huisverblijf naast eenbedrag voor het zie-
kenhuis ook een gezamenlijk bedrag voor
de artsen te begroten, dat ze ondermekaar
moeten verdelen. Dat kanhen ende zie-
kenhuizen ook aanzetten nietmeer in
schuifjes en deelsectoren tewerken,maar
samen tewerken rond eenpatiënt.
Er is dus eenmasterplannodig voor de

ziekenhuizenwaarin drie luikenpassen:
de sector reorganiseren omkwaliteitsvolle
behandelingen te bieden in een kleiner
aantal geselecteerde ziekenhuizen; de fi-
nanciering vande ziekenhuizenherteke-
nen; en dewerking binnen elk ziekenhuis
hervormen.Menmoet die pijlers daaren-
boven samen aanpakken.Meer nog,men
kandat niet doen zonder de andere aspec-
ten van ons systeem, zoals thuiszorg, huis-
artsen, en preventie, onder handen te ne-
men. Tijd dus voor eenmasterplan voor
onze gezondheidssector.

Masterplan nodig
voor ziekenhuizen
en gezondheids-
sector.
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Als Europa de Amerikaanse politieke
gektewil counteren,moet hetwerkma-
ken van echte economische integratie
en dus zijn eigen interne twisten sneller
beëindigen.

H
et akkoord in deVSdat eenwan-
betaling vermijdt ende over-
heidweer ‘opent’, heeft dewe-
reldwat uitstel gegeven,maar

hetmaakt geen einde aandepolitieke jan-
boel inWashington. De Republikeinen
hebben een smadelijke nederlaag geleden
endeDemocraten zullen niet nalaten dat
uit te buiten in de begrotingsonderhande-
lingen. Dat is de stijl van president Barack
Obama.Weesmaar zeker dat de Republi-
keinenharder danooit zullen vechten op
dedomeinendie henna aanhet hart lig-
gen, zoals verdere belastingverhogingen.
DeAmerikaanse politiek is failliet, en re-
kenniet op een snel herstel.
De Europeanen zoudenmaarwat graag

de politiekewantoestanden inWashing-
ton links laten liggen,maar zewetenniet
hoe. Eénding is zeker: zolang Europa ver-
deeld blijft, de anti-EuropeanenGeertWil-
ders inNederland enMarine Le Pen in
Frankrijk eenpolitieke kracht blijven ende
Grieken in de straten vanAthene parade-
renmet posters vanMerkelmet een snor,
blijft Europa veroordeeld omhulpeloos in
het kielzog te varen van een steeds schever
hangendAmerikaans schip.
Aan al het gemekker contra Europa zit-

ten verborgen kosten,want het sluit de Eu-
ropeanen af vanhun enige echte kans om
zich te immuniseren tegende strapatsen
van gevaarlijkWashington.

Eénmanierwaaropmeer Europese een-
heid hetwespennest inWashington zou
kunnenontmoedigen, is door dat circus
duurder temaken voor deAmerikanen. De
houders vanAmerikaans overheidspapier
(treasuries), en dan vooral China, liepen
rood aan vanwoede bij het vooruitzicht
van eenwanbetaling.Want ze zouden aar-
digwat verliezenmocht dat gebeuren.
DeChinezen en anderen zouden zich

maarwat graagwegdiversifiëren uit de
treasuries,maar er zijn niet zomaar activa
voorhandendie het Amerikaans papier
kunnen vervangen.Washingtonweet dat
en buit dat uit. Dat hetweet dat dewereld

geen kant op kan, is een vande redenen
waaromhetWashington geen snars kan
schelenwat de rest vindt van zijn steeds
destructievere politieke oorlogen.
Dat kan veranderen,mochtende Euro-

peanenhun eigen interne twisten opzij
schuiven en samenspannenomeen Euro-
pese obligatie te creëren. Dewereld zou
dan een levensvatbaar alternatief hebben
voorAmerikaans papier, en deVS zouden
tastbare negatieve gevolgen ondervinden
vanhungebakkelei. DeAmerikaanse dol-
lar zoudan als internationale reservemunt
opweg zijn naar de uitgang.
Ik doel niet op een gemeenschappelijke

Europese obligatie die elke lidstaat zou
kunnenuitgeven endie gegarandeerd zou
wordendoorDuitsland en andere kern-
landen vande eurozone.Met gemeen-
schappelijke euro-obligaties is er een se-
rieus probleemmet de centrale controle
opde uitgaven, enwelke zin heeft het om
vande regen in de drop te belanden?
Nee, Europamoet een supranationale

autoriteit creëren zoals deAmerikaanse fe-
derale overheid,met de bevoegdheid om
te belasten, uit te geven en te ontlenen. Die
instantie zou echte Europese obligaties
kunnenuitgeven enhaar fiscale bevoegd-

heid gebruiken omze te garanderen. De
euro heeft al de reputatie van een sterke
anti-inflatoiremunt, enmet de nieuwe
obligaties zouWashingtonde gevolgen
van zijn eigen zwalpenniet zomaar op an-
dere overhedenmeer kunnen afschuiven.
Concurrentie van andere reserveactiva zou
met anderewoorden ‘leider’Washington
dwingenmeer verantwoordelijkheid aan
dedag te leggen.
DeAmerikaanse politieke leiders gedra-

gen zich niet correct, omdat het huidige
internationalemonetaire regimedat toe-
laat. Hetzelfde kan overigens gezegdwor-
den vanhet ‘gratisgeldbeleid’ vandeAme-
rikaanse centrale bank. Europamoet dat
regimeproberen te veranderendoormeer
en sneller economisch te integreren, door
eenbankenunie en - jawel -méér interne
transfers. Anders kiest het ervoor de gevol-
gen vandemiskleunenuitWashington te
blijven ondergaan.
Tijd dus dat Europa zijn intern gekibbel

achter zich laat.
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De ziekenhuisfinanciering
leidt tot overconsumptie
en tot ondergebruik.

MelvynKrauss
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Concurrentie van andere
reserveactiva zouWashing-
tondwingen totmeer
verantwoordelijkheid.

H
et politieke nieuws

werd overschaduwd

door het overlijden en

de begrafenis vanWil-

friedMartens. Ik heb

hemgoedgeke Watwil je,met

eenmandie twaalf jaar langpremier

is geweest. Ik hebhemzien evolueren

van een rebel tot een staatsman.Mar-

tenswas eenman vandemacht, al

van in denbeginne. Dat hij zijn loop-

baanuitbouwdebij de christende-

mocraten stond in de sterren ge-

schreven. Via die partij konhij zijn

jeugddromen verwezenlijken: een fe-

deraal België in een federaal Europa.

Hij heeft er veel tijd en energie in

gestoken, zelfs in zoverre dat de so-

ciaal-economische problemen in de

verdrukking kwamen. Toenhij het

nietmeer kon aanzien, namhij ont-

slag omhet roer over te geven aan

Mark Eyskens. Diemaakte er zo een

zootje vandat een coalitiewissel zich

opdrong. De liberalen kwamen aan

boord en er volgde eendevaluatie

vande Belgische frank.

Martenswas niet te beroerd omde

macht vande sociale partners te bre-

ken enhet parlement tijdelijk uit te

schakelen. Er kwamennietminder

dandrie indexsprongen.

Vandaarmijn verbazingdat hij

bereidwas zijn laatste regering te lei-

den. Dat kabinetmaakte veel stuk

vanwat zijn vorige regeringenhad-

denbereikt. Het eindigde in chaos en

lag aande basis vande eerste Zwarte

Zondag. ExitMartens. De jaren van

Dehaenewaren aangebroken. Die

konuiteindelijk het dak ophet fede-

rale huis plaatsen. Dat plezierwas

Martens niet gegund.Maar hetwas

zijn eigen schuld. Voortaan konMar-

tens zich bezighoudenmet Europa.

Als vertrouwensmanbij uitstek van

deDuitse kanselier.

Een ietwat ongewone column,

maar danook voor een ongewone

man.Wilfried, adieu. Uwas een grote

meneer.

Adieu

Dehaenekonuiteinde-
lijk het dakophet fede-
rale huis plaatsen.Dat
plezierwasMartens niet
gegund.Hetwas zijn
eigen schuld.

Echte Europese
obligaties kunnen
Amerikanen
een lesje leren.
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