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in algemene termen moeilijk te beantwoorden.
Liever kijk ik naar de specifieke maatregelen die
genomen worden, en naar maatregelen die geno-
men hadden moeten worden. Of dat bij elkaar
optelt tot meer of minder dan 18 miljard euro
vind ik eigenlijk niet interessant. Misken ik
daarmee de macro-economische effecten van de
bezuinigingsoperatie? Nee, want het effect van
meer of minder overheidsuitgaven op de con-
junctuur is niet zo rechtlijnig als vaak wordt ge-
dacht. Een internationale vergelijking van grote
bezuinigingsoperaties leert dat de effecten op de
korte termijn groei (de bestedingseffecten) klein
of zelfs omgekeerd zijn. Het hangt er maar van af
waar wordt gesnoeid. Lagere overdrachtsuitga-
ven leiden zelfs tot een hogere groei. Lagere con-
sumptieve bestedingen hebben weinig effect. In-
vesteringsuitgaven kunnen wel positief bijdra-
gen aan groeiherstel (voor de goede orde: het
gaat hier niet om ‘investeringen in sociale infra-
structuur’, waar sommige partijgenoten de bete-
kenis van het woord investeren voor hebben op-
gerekt). Een bijkomend probleem is dat het af-
stemmen van het uitgavenritme op de conjunc-
tuur nogal moeilijk is, zeker bij investeringen
die een lange besluitvormingsperiode vereisen.

Dus de macro-economie schuiven we terzijde
als het op een oordeel over het bezuinigingsbe-
leid aankomt. Veel interessanter is het effect van
individuele maatregelen op de economische
structuur. Laat ons naar twee belangrijke thema’s
kijken: vergrijzing en zorg.

Om de gevolgen van de vergrijzing op te van-
gen heeft het kabinet een aantal verstandige
voornemens in petto. Vervroegd pensioen wordt
een stuk minder aantrekkelijk gemaakt. Aan het

Ik weet niet wat moeilijker is: oppositie voeren
in tijden van tegenspoed, of in tijden van voor-
spoed. De PvdA heeft met beide ervaring. Tijdens
de hoogconjunctuur van de jaren negentig toog
regeringspartij PvdA ten strijde tegen het ‘juk
van financiën’, dat door Gerrit Zalm verpersoon-
lijkt werd. Ad Melkert stelde de kern van het be-
grotingsbeleid, de Zalmnorm, ter discussie. De
fractie bleef daarbij niet achter en begon steeds
luider mee te zingen met de riedel van private
rijkdom versus publieke armoede. De PvdA bleek
opmerkelijk effectief. De overheidsuitgaven ste-
gen flink. Vooral de gezondheidszorg kreeg er
bakken geld bij. 

Oppositie voeren terwijl je zelf in de regering
zit kan blijkbaar effectief zijn, althans op korte
termijn. Op langere termijn valt de oogst tegen.
Niet alleen is de PvdA uit de regering (daarvoor
zijn meerdere redenen), maar bovendien zijn de
druiven zuur nu het economisch tij tegenzit. Er
wordt harder, misschien zelfs paniekeriger, be-
zuinigd dan nodig geweest zou zijn, en de alter-
natieven waarmee de PvdA komt zijn niet erg
overtuigend. De critici die betogen dat over-
heidsbestedingen in een neergaande conjunc-
tuur op peil moeten blijven om te voorkomen
dat de recessie dieper wordt, zijn dezelfden die
tijdens de hoogconjunctuur van een paar jaar ge-
leden riepen dat de overheidsbestedingen opge-
krikt moesten worden om publieke verpaupe-
ring te voorkomen.

Is het strenge begrotingsbeleid van Zalm en
Balkenende buiten proportie? Ik vind die vraag
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De PvdA is daar ‘natuurlijk’ tegen en draait in de
tegenbegroting ook de pakketverkleining terug.
Het sociaal-democratische alternatief is een ver-
hoging van de ziekenfondspremie. Ik meen daar-
entegen dat de explosieve stijging van de zorg-
kosten een groot thema voor de PvdA zou moe-
ten zijn. Ik vrees echter dat de partij de uitgaven-
groei als onafwendbaar of zelfs wenselijk ziet, en
discussie over een doelmatiger structuur van de
zorgsector vooral overlaat aan anderen. Behalve
natuurlijk als het over de premie gaat, want wie
aan de inkomensafhankelijke premie komt, die
komt aan de sociaal-democratie! 

De PvdA zit in een moeilijke situatie als het
om begrotingsbeleid gaat. Een belangrijk deel
van de problemen van vandaag is direct te wijten
aan de linkse oplossingen van gisteren. En bo-
vendien had heel wat uit het regeerakkoord van
Balkenende en Zalm naadloos in een regeerak-
koord van cda en PvdA gepast. Voor spannende
tegenbegrotingen is het veel belangrijker om
een visie op de structuur van prikkels en verant-
woordelijkheden in de economie te ontwikke-
len, dan miljoentjes hier en daar in begrotings-
hoofdstukken bijeen te scharrelen. De PvdA zal
nog heel wat tijd krijgen om die visie te ontwik-
kelen. Ik hoop dat de tegenbegroting volgend
jaar daarvan al de vruchten draagt. 

afwentelen van de kosten van eerder ophouden
met werken op de gemeenschap komt een einde.
Paars was op dit punt nog veel te omzichtig, ter-
wijl eigenlijk iedereen wist dat hardere maatre-
gelen onvermijdelijk waren. Waar de PvdA kri-
tiek op kan hebben, is dat de overheid voor zich-
zelf een uitzondering maakt. Immers, vervroegd
pensioen voor ambtenaren wordt gestimuleerd
om op die manier de reductie van het overheids-
apparaat (schijnbaar) goedkoop door te kunnen
voeren.

linkse oplossingen van gisteren

Op het gebied van de zorg zien we dat het kabi-
net de plannen die onder Paars werden ontwik-
keld probeert verder in te vullen. Van het feitelijk
beleid van minister Borst had ik geen hoge pet
op, maar ze liet wel een beleidsagenda na die op
termijn een goede structuur van de zorgsector
zou kunnen opleveren. Gereguleerde marktwer-
king, in plaats van de budgettering zoals we die
nu kennen, zou in de zorgsector de prikkels voor
doelmatigheid weer moeten laten werken. Kij-
ken we naar de daden (en niet de woorden) van
minister Hoogervorst, dan zien we dat ook hij
erg terughoudend is bij het maken van de om-
mezwaai naar een marktmodel. Op korte ter-
mijn zoekt hij zijn heil vooral in eigen bijdragen.
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