
Uit naam van terug
dringing van de 

staatsschuld is het 
sociale in de samen

leving de afgelopen 
jaren tot in het bot 

aangetast. Nu 
ineens waait er een 

andere wind: de 
staatsschuld moet 

blijven. Met een 
bekering van libera
le monetaire macht

hebbers heeft dit 
echter niets te 

maken, legt Nico 
Schouten van het 
wetenschappelijk 

ureau van de SP uit 
in onderstaand ver
haal. 'Beleggingen 

moeten veilig
gesteld worden.' 

Een stukje staatsschuld moet 
blijven.' Zo eindigt het 

hoofdcommentaar in NRC Han
ddsblad van 31 januari. De 
krant geeft commentaar op een 
wijziging van de opvatting van 
'>\Jan Greenspan, voorzitter van 
<lle Amerikaanse centrale bank. 
Greenspan had de afgelopen ja
mi altijd geijverd voor vermin
dering van de staatsschuld en 
!bepleitte nu ineens het tegen
<91llergestelde. De staatsschuld 
1111oet niet te klein worden, want 
ill!ders verdwijnt een veilige be
legging en een instrument voor 
ll!et monetaire beleid. 

De opmerkelijke 
herwaardering van 
de staatsschuld 
De redenering is interessant 

omdat hij duidelijk maakt 
dat de staatsschuld door libera
len gezien wordt als een instru
ment voor verrijking. De staats
schuld is als 'veilige belegging, 
een onmisbaar element voor 
de gespreide portefeuille van 
pensioenfondsen, levensverze
keraars en risicomijdende parti
culieren ... ' zo lezen we in de 
krant. Aan aandelenbezit zijn 
risico 's verbonden, met name 
als de conjunctuur terugloopt. 
De stroom aan dividenden kan 
opdrogen en de aandelen kun
nen zelfs waardeloos worden. 
Toevallig is het zeker niet dat 
Greenspan nu met zijn nieuwe 
visie komt: het afgelopen jaar 
hebben de belangrijkste aan
delen-graadmeters (AEX, Dow 
Jones) voor het eerst sinds vele 
jaren per saldo een verlies laten 
zien. 
De staatsschuld is een veiiige 
belegging omdat de staat nage
noeg niet failliet kan gaan. Wel 
kan de waarde van de staats
leningen bij een gierende infla
tie achteruit gaan. Maar dit geldt 
nog meer voor het geld dat op de 
bank is vastgezet, zodat het een 
algemeen belang is inflatie in te 
tomen. 

De zorg voor beleggingen 
van pensioenfondsen en 

levensverzekeringen werpt ook 

een nieuw licht op het debat 
over de vergrijzing in Neder
land. In augustus 2000 kwam 
het college van topambtenaren 
nog eens waarschuwen dat de 
staatsschuld echt moet verdwij
nen om op termijn genoeg mid
delen te hebben om de vergrij
zing op te vangen. De rente op 
de staatsschuld neemt teveel 
ruimte weg bij de staatsuit
gaven. Ook heet het, dat er in de 
toekomst met veel gepensio
neerden te weinig werkenden 
zijn om alle niet-werkenden op 
te vangen. Geheel volgens libe
raal recept moesten niet de in
komsten worden verhoogd om 
de leningen af te lossen, maar 
een rem worden gezet op uitga
ven voor publieke voorzienin
gen. Daarmee worden overigens 
ook allerlei investeringen ge
troffen die goed zijn voor de 
opvang van de vergrijzing. De 
onzinnigheid van die benade
ring komt nu nog scherper in het 
daglicht te staan nu men zich 
zorgen gaat maken over de vei
ligheid van beleggingen. En wat 
betekent het eigenlijk dat bedrij
ven die veiligheid niet kunnen 
garanderen? Dat dividenden 
kunnen opdrogen en aandelen 
waardeloos kunnen worden? 
Kunnen zij dan wel voldoende 
instroom van belastinggelden 
garanderen? Nee, in een reces
sie nemen ook de belasting-
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inkomsten af. En wel van alle
drie de soorten: vennootschaps
belasting, inkomstenbelasting 
en BTW. Door de teruglopende 
belastinginkomsten zal de druk 
van de rente-uitgaven op de be
groting nog groter worden. Dus 
vanuit sociaal oogpunt zouden 
die rente-uitgaven juist bij een 
teruglopende economie zo laag 
mogelijk moeten zijn om meer 
ruimte te hebben voor sociale 
doelen. Bij een grote werkloos
heid nemen immers ook de kos
ten van de sociale zekerheid toe. 
Voor de liberalen is de veilig
heid van beleggingen echter be
langrijker dan de veiligheid van 
de sociale opvang. Dus een 
beetje staatsschuld moet blij
ven. 

J a maar, kan men tegenwer 
pen, de SP loopt toch ook 

niet zo hard voor de aflossing 
van de staatsschuld? Wel, dat 
hangt ervan af waar het geld 
voor die aflossing vandaan 
komt. Zou dat gehaald worden 
uit extra belastingheffing bij de 
topinkomens, dan hadden we er 
geen enkel probleem mee. Maar 
de praktijk is dat juist zij buiten 
schot blijven, en dat de staats
schuld vooral als boeman ge
bruikt wordt om bezuinigingen 
af te dwingen op nuttige uit
gaven voor publieke voorzie
ningen. e 
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