
D
e groeiende ongelijkheid in de
VS is geennieuwprobleem.
Oliver Stone’s filmWall Street
die de opkomendeplutocratie

portretteertmet haarmantra dat heb-
zucht goed is, dateert al van 1987.Maar de
politiek, geïntimideerd door kreten over
‘klassenstrijd’,maakte vande steeds groter

wordende kloof tussende rijken ende rest
liefst geenbelangrijk thema. Je kannoch-
tans niet naast de cijfers kijken. DeAmeri-
kanen zijn vandaag gemiddeld heelwat
armer dan voor de economische crisis.
Voor de laagste 90procent vande gezin-
nenweerspiegelt die verarming een klei-
nere economische taart én een kleiner stuk
vandie taart.
Daar kan echter verandering in komen.

Je kandiscussiëren over de betekenis van
de overwinning vanBill de Blasio in de
strijd omhet burgemeesterschap vanNew
York, enwemoetennog zien of president
Obama’s standpunt dat ‘ongelijkheid de
uitdaging van onze tijd is’ zich zal vertalen
in ander beleid. Toch is het debat genoeg
opgeschoven om tegenkanting te krijgen
van slimmerikendie zeggendat ongelijk-
heid allemaal zo erg niet is. In hun retoriek
schuilt het verlangenomhet economisch
discours te depolitiseren, het technocra-
tisch enboven alle tegenstellingen verhe-
ven temaken.Maar dat is eenwensdroom.
Zelfs rond kwesties die er technocratisch
lijken uit zien, geven klasse en ongelijk-
heid het debat vorm.
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Een innovatief bedrijf starten is lastig,
en de hinderende Europese enBelgische
regelswijzigen zal sterk leiderschap en
tijd vergen.Maar hoeft ons dat tegen te
houden een stukAmerikaanse cultuur
over te nemen?Want SiliconValley, dat
is eenmentaliteit.

W
aarom is Apple niet
in België ontstaan?
Als Steve Jobs niet
was geadopteerd ge-
weest door eenAme-
rikaans gezin,maar

door een Belgisch, danwas hun zoonwel-
lichtwerknemer bij een bank geworden in
plaats vandemedeoprichter vanApple.
Eenbedrijf starten enhet doen groeien is

zwaar. Het vergt passie, gedrevenheid en
rauwe vastberadenheid, waar je je ookbe-
vindt in dewereld.Maar in Europa, ver-
deeld door geografie, reguleringen, taal en
culturele vooringenomenheid, is het nog
moeilijker dan in deVerenigde Staten.
Hoewel het ondernemerschap en star-

tende bedrijven zich geweldig hebben ver-
spreid in Europa, laten heelwat ambitieu-
ze jonge ondernemers Europa achter zich
en trekken ze naar deVS. Een echte onder-
nemer laat zich doorweinig tegenhouden
omzijn of haar doelstellingen te bereiken,
ze zijn ookbereid hun leven te ontworte-
len en over de oceaan te sleuren omhun
kansen op succes te vergroten. En uitmijn
vele contactenmet andere ondernemers
weet ik dat de aantrekkingskracht van
Amerika alleenmaar toeneemt.Wat kan
Europadoen? Ik doe drie concrete aanbe-
velingen.

1. Focus op creatie grote bedrijven
Europa brengt volop restaurants voort,
kleine technologiebedrijven, kledingza-
ken, kapsalons, kleine consultingbedrij-
ven, bakkerijen, enzovoort.Maar Europa
kweekt niet genoeg innovatieve bedrijven
die snel groeien en eindigen als grote on-
dernemingen. Endat is eenprobleem.
Grote bedrijven zijn belangrijke kataly-

satoren voor het creëren van succesrijke
innovatiecentra; ze zijn een kweekvijver
voor talent enpraktijkmanagement, voor
‘angel investors’, voor eendistributienet-
werk. Hewlett-Packard bijvoorbeeld heeft
die rol vervuld in de beginjaren van Silicon
Valley. Of denk recenter aande vele succes-
volle ondernemers dieGoogle heeft voort-
gebracht, zoalsMarissaMayer.

De toegang tot kapitaal blijft een uitda-
ging in Europa. Aan zaaikapitaal (tot
1miljoen euro) geraken is gemakkelijker
geworden,maar niet zo voor aanzienlijke
bedragen (25miljoen euro enmeer) om
van je bedrijf een globale activiteit tema-
ken. Grote bedrijven zorgen ook voor een
belangrijke ‘exitstrategie’ voor start-ups.
Zonder een levendige exitmarkt is het
moeilijker omzowel ondernemers als in-
vesteerders aan te trekken.
Als je kijkt naar de grootste 500bedrij-

ven (de FortuneGlobal 500) dan stel je
vast dat Europa tussen 1975 en vandaag

maar drie nieuwe, grote bedrijvenheeft
voortgebracht, terwijl de VS er 26 heeft
gecreëerd. Geen enkel in België. Dat cijfer
ontgoochelt zelfs nogmeer als je er reke-
ningmeehoudt dat Europa ongeveer dub-
bel zoveel inwoners heeft dandeVS. Als
Europa competitief zou zijn, zouhet
25 keermeer grote bedrijven creërendan
nu.
Het zou goed zijnmochten Belgische en

Europese overhedenhun stimuli richten
opbedrijven die kunnenuitgroeien tot
reuzen, en niet enkel op kleine bedrijven
die niks in beweging zullen zetten. Te
vaak zie ik onze overheid investeren in
bedrijvenmetweinig of geen groeipoten-
tieel.

2. Zorg voor eengelijk speelveld
Iedereendie al een globale activiteit heeft
uitgebouwd,weet dat de Europese
arbeidsregels de groei van startende be-
drijven ketent.Mensen ontslaan ismoei-
lijk, de opzegvergoedingen kunnenbui-
tensporig hoog zijn, de lasten zijn hoog,
en een Europees bedrijf overnemen is
moeilijk.
Als je dan ooknog eens actief wil zijn in

verschillende Europese landen, zoals
iedereenmet de ambitie omeengroot be-
drijf uit te bouwen,wordt het alleenmaar
erger. Elk land verschilt zodanig dat je
vaak een lokale vennootschapmoet op-
richten,met lokale accountants en lokale
advocaten. Die vennootschappenopzetten
endoendraaien kost dure tijd en geld. Het
is een grote afleiding endie staat het doen
groeien van je bedrijf in deweg.
Europaheeft voor het grondgebied een

eengemaakte arbeidswetgevingnodig die
globaal competitief is.Mijn grootste zorg
is dat de departementen vande overheid
die het ondernemerschapproberen te be-
vorderennietmachtig genoeg zijn omde
Europese arbeidsregels aan te pakken.

3. Verander onze cultuur
Met eenbedrijf beginnen is al lastig,maar
de Europese regels veranderen is dus nog
lastiger. Het zal sterk leiderschap en tijd
vragen.Maar kunnenwe inmiddels diege-
nendie het proberenniet toejuichen, en
blij zijn omhun succes?
Je kan eenderwaar eenkleinbedrijf be-

ginnen.Maarde ambitie die jemoet heb-
benomhetnieuweApple tewillenworden
is van een anderniveau.Wat ondernemers
hetmeest nodighebben, is het geloof dat

hetmogelijk is, endat risico’s nemenen
hardwerkendemoeitewaard zijn.De juis-
te cultuur kandepassie en toewijding los-
makendienodig zijn voor succes.
SiliconValley is eenmentaliteit. OmSili-

conValley te herscheppen in Europamoet
Europa eerst de cultuur van SiliconValley
overnemen. Ik geloof bijvoorbeeld dat de
Europese cultuur erbij tewinnenheeft om
eendeel vande ‘AmericanDream’ over te
nemen: het egalitaire geloof dat iedereen
het kanmakendoor hard tewerken, en
dat jezelf economisch verbeterenwordt
aanvaard en aangemoedigd.
Datwil niet zeggendat Europa zijn ster-

ke gemeenschapswaardenmoet opgeven,
net zomin als het streven omervoor te zor-
gendat iedereenhet goedheeft. Ik geloof
sterk datmoderne ondernemingen ‘do
well anddogood’ kunnendoen. Bedrijven
diewaarde voortbrengen voor hun aan-
deelhouders,maar ook eenpositieve im-
pact hebbenopdewereld die verder gaat
danwinstmaken.
Aan zakelijke opportuniteiten geen ge-

brek . Vanheelwatmensenwordenbe-
hoeften niet bevredigd. Ondernemerschap
mogelijkmakenmaakt ook innovatiemo-
gelijk, en innovatie helpt dewereld te ver-
anderen. De ondernemers die erin slagen
grote bedrijven te doen floreren endie
zich op één lijn stellenmet de problemen
in dewereld, zullen het leven van anderen
ten goede veranderen ennogmeer oppor-
tuniteiten brengen. Ondernemers, niet de
overheid, zullen dewereld veranderen.

Dries Buytaert
Medeoprichter van Acquia, het op een na
snelst groeiende technologiebedrijf in de VS

Te vaak zie ik onze overheid
investeren inbedrijven
metweinig of geen
groeipotentieel.

Niet de overheid
maar de onderne-
mers veranderen
dewereld.

DRIES BUYTAERT

Deopinie vanZak M
inister van Financiën
KoenGeens stuitmet
zijn pleidooi omhet fis-
caal gunstregime voor
spaarboekjes uit te brei-
dennaar andere beleg-

gingsvormenop eenmuur. De socialisten
zijn tegenwant het zou speculatie in de
handwerken, en deOpenVLD ziet op-
nieuw eenpoging tot een vermogenska-
daster.
Nochtans is de huidige toestand surrea-

listisch. Ditmoet België zijn. Voor 11mil-
joen Belgen zijn er 19miljoen spaarboek-
jeswaarop 250miljard euro staat gepar-
keerd. Het flink hoger aantal boekjes heeft
natuurlijk alles vandoenmet de fiscale
vrijstelling tot 1.880 euro vande intresten.
Daarmee kan je nochtans al aardigwat
sparen. Gaanweuit van een gemiddelde
basisrente van0,7% en een gemiddelde ge-
trouwheidspremie van 1% (samen 1,7%),
dan kan elk zo’n 110.600 euro sparen zon-
der belast teworden. Voor een gezin kom
je dus almakkelijk aanhet dubbele. En
toch spaartmeer dan één opde twee Bel-
genbijmeer dan éénbank. Dat komt om-
datwe al snel bijmeer dan éénbank zijn
wegens ons betalingsverkeer,maar zeker
ook voor belastingontwijking.

Fiscale discriminatie
Nochtans ondergaat de renteopbrengst
boven 1.880 euro een aanslag van slechts
15 procent terwijl dat voor kasbons, obli-
gaties en aandelen 25 procent is. Die fisca-
le discriminatiewerkt de hierboven ge-
schetste onzinnige situatie in de hand en
ontraadt beleggingenbuitenhet sparen.
Dat is des te triester omdatwe zien dat

de kredietverschaffing vande banken aan
de bedrijven slabakt. Grote bedrijven bul-
ken vande cash enhoevendusweinig
financiering, terwijl de kleinere er steeds
moeilijker aan geraken. Dat heeft niet en-
kel temakenmet het feit dat sommige
bankenminder zouden lenen,maar ook
met het strevennaar hogeremarges bij de
banken endus duurdere leningen.
De nieuwe kapitaalvereisten voor de

banken - endestijds, voor de crisis, de te
lage rentemarges - creëren vandaag een
slingerbewegingnaar het andere uiteinde.
Bovendien zijn de grootste Belgische ban-
ken in buitenlandse handen. Die kunnen,
volledig terecht binnen een Europese con-
text, de Belgische spaartegoedenookbui-
ten België aanwenden. Alswe echt de Bel-
gische economiewillen aanzwengelen en
vooral de kmo’s opnieuwgemakkelijker fi-
nancieringwillen verstrekken,moetenwe
andere distributiekanalen vinden.
In deVSwordt twee derde vande be-

drijfsfinanciering opgehaald via de obli-
gatiemarkten en slechts éénderde via de
banken. In Europa is het zowat het omge-
keerde. Zonde,want net nuheeft de beleg-
ger de smaak voor bedrijfsobligaties te
pakken. Bovendien staat de rente die be-
drijven betalen historisch laag. Natuurlijk
is die obligatiemarkt voor kmo’smoeilijk
bereikbaar.

Zoals het samenwerken vanmeerdere
Vlaamse steden in één endezelfde obliga-
tie-emissie al toont, kan inventiviteit ons
echter eenheel stuk voorthelpen.Waarom
zouhetzelfde niet kunnen voor Belgische
kmo’s?Waaromzou er geen fondsmoge-
lijk zijn vanpakweg 100of zelfs 1.000
kmo’s die hun respectieve obligaties groe-
peren?

Garantie
Uiteraard kan eenbepaald percentage van
die ondernemingenopde fles gaan en
dan loop je als belegger in zo’n fonds risi-
co.Maar hier kunnenwe lessen trekkenuit
demarkt vande rommelobligaties (met
een rating lager danBBB-). Volgens het
ratingagentschapMoody’s is de ‘default
rate’ (het percentagewanbetalingen) voor
rommelobligaties sinds 1993 ongeveer 4,5
procent.Wat als de overheid een garantie
verleent ten belope vandit percentage?
Wat als ze de fiscale vrijstelling opde
spaarboekjes vervangt door een aanslag
van 15 procent en ook 15 procent aanslag
aanrekent opdergelijke obligatiefond-
sen?De staat kande extra inkomsten ge-
bruiken voor de garantiestelling.
Het is het verhaal vandewortel en de

stok. Dewortel is datmende obligatie-

fondsen aantrekkelijkmaakt.Wiewenst
er niet in een fonds te stappenwaarin bij-
voorbeeld recente leningen vanUniveg en
VGP zitten die respectievelijk coupons van
7,875 en 5,10 procent gaven?Dergelijke
fondsen zullenmet vlag enwimpel de 1,7
procent vande spaarboekjes kloppen. De
stok is dat hetminder interessantwordt
omnog in spaarboekjes te zitten als alle
gelden tegen 15 procentwordenbelast.
Beterware omalle beleggingen aande-

zelfde aanslagvoet te onderwerpen. En
dan liefst een zo laagmogelijke, want ons
spaargeld datwebeleggen is al belast in
het verleden.Maar vandaag lijkt een aan-
slagvoet van 15 procent op aandelenmis-
schienwel eenpolitieke brug te ver. Nee,
dan is het idee omeen fonds te lanceren
voor obligaties van Belgische kmo’swaar-
voor 15 procent roerende voorheffing zou
gelden, deels gegarandeerd door de over-
heid, en dat die ondernemingen extra
zuurstof geeft toch gemakkelijker aan-
vaardbaar.

Wortel en stok
kunnen het spaar-
geldmobiliseren.

FRANK VRANKEN

Vlaamse stedenwerken
samen in één endezelfde
obligatie-uitgifte.Waarom
zou zoiets niet kunnen voor
Belgische kmo’s?

FrankVranken
Chief strategist PuilaetcoDewaay Private
Bankers

Gespot
Hoezo, de toene-
mende ongelijkheid
is geen probleem?

PAUL KRUGMAN

Gespot in TheNewYork Times.

Maak spaarboekjesminder aantrekke-
lijker en creëer een fonds dat obligaties
van kmo’s groepeert. Het zou ruim-
schoots de opbrengst van spaarboekjes
kloppen ende bedrijven zuurstof ge-
ven.


