
Toekomstscenario's 

Mr. dr. J.P. Balkenende en dr. A. Klink 

Scanning the Future en de 
missie van de politiek 

Voor het CDA staat vast dat waarden en 
normen van wezenlijke maatschappelijke 
betekenis zijn. Onderwerpen als moreel 
besef krijgen te weinig aandacht in het rap
port 'Scanning the Future', een recente stu
die van het Centraal Planbureau. Dit rap
port schetst vier varianten van mogelijke 
macro-economische ontwikkelingen. Zij 
worden vergeleken met de toekomstvisie 
van het CDA, zoals neergelegd in het ont
werp-Program van Uitgangspunten. 

Wil het CDA toekomstgericht zijn, dan zal 
het verder moeten kijken dan de gebruike
lijke horizon van vier jaar, zelfs voorbij de 
grenzen en voorbij het einde van de eeuw. 
De christen-democratie staat voor een 
nieuwe fase.' Het ontwerp-Program van Uit
gangspunten van het CDA, dat in april 1992 
werd gepresenteerd, laat geen misverstand 
bestaan over de noodzaak de blik vooruit te 
richten, zich rekenschap te geven van kan
sen en bedreigingen en te werken aan een 
beleidsvisie voor de toekomst. Het rapport 
Scanning the Future van het Centraal Plan
bureau (CPB) had voor het CDA, nu de dis
cussie in de partij over het ontwerp-Pro
gram begint, niet op een beter moment 
gepubliceerd kunnen worden. Het CPB
werkstuk bevat een lange termijn scena
riostudie van de wereldeconomie en be-

390 

slaat de periode 1990-2015. Vaak worden 
toekomststudies gekenmerkt door het 'ex
trapoleren' van reeds bestaande trends, ge
koppeld aan kwantitatieve rekenmodellen. 
De uitkomsten zeggen vaak meer over het 
heden dan over de toekomst. Hoe anders 
is de CPB-studie. Scanning the Futuregeeft 
grondige kwalitatieve analyses van uiteen
lopende trends, bevat boeiende theoreti
sche beschouwingen, maakt mondiale 
sterkte-zwakte analyses, gebruikt reken
modellen als onderbouwing en schetst 
meerdere toekomstvarianten. Het is een 
rapport, in de woorden van oud-premier Zijl
stra, waar het CDA zijn tanden in moet zet
ten. Het ligt hierbij voor de hand om het ont
werp-Program van Uitgangspunten in 
ogenschouw te nemen. Dit program immers 
bevat de principiële lijnen die volgens het 
CDA getrokken zouden moeten worden. De 
CPB-studie en het CDA-Program worden 
elk gekenmerkt door een eigen karakter: de 
eerste door de schets van meerdere sce
nario's op grond van uiteenlopende aanna
mes, de tweede door een normatieve visie 
op de ontwikkeling van de samenleving. 

Mr. dr. J.P. Balkenende (1956) is werkzaam bij het We· 
tenschappelijk Instituut voor het CDA en lid van de ge· 
meenteraad van Amstelveen. 
Dr. A. Klink (1958) is medewerker van het bureau van de 
secretaris·generaal op het Ministerie van Justitie. 
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In deze bijdrage wordt eerst een korte 
schets gegeven van de toekomstvisies van 
CPB en CDA. Vervolgens komen de be
langrijkste overeenkomsten en verschillen 
ter sprake, waarbij enkele wezenlijke ele
menten voor het debat over toekomstper
spectieven worden aangedragen. Daarna 
wordt meer in het bijzonder stilgestaan bij 
de positie van Nederland, mede in het licht 
van de 'vervolgstudie' van het CPB 'Neder
land in Drievoud'. De bijdrage wordt afge
rond met enkele opmerkingen over het CDA 
en de Europese Volkspartij. 

Toekomstvisies CPB en CDA 
Scanning the Future bestaat uit vier onder
delen. (a) Drie 'ordenings'-perspectieven 
zijn van grote invloed op de economische 
ontwikkeling: evenwicht, coördinatie en 
vrije markt. Het evenwichtsperspectief 
wordt gekenmerkt door een goed functio
nerend prijsmechanisme, rationeel hande
lende en goed geïnformeerde economische 
subjecten, optimale aanwending van de 
produktiefactoren en de factor technologie, 
beperking van de rol van de overheid tot het 
voorzien in collectieve goederen (onder an
dere defensie, rechtspraak, infrastructuur) 
en correcties op het prijsmechanisme. Dit 
perspectief wordt in verband gebracht met 
de neo-klassieke visie op de economie. Het 
coördinatieperspectief, dat geënt is op Key
nesiaanse inzichten, gaat uit van onvolle
dige informatie van de economische sub
jecten en van fundamentele onzekerheden. 
Anti-cyclisch beleid en overleg en samen
werking tussen overheid en bedrijfsleven 
moeten tot oplossingen leiden. De overheid 
heeft een tamelijkgrote regulerende rol. Het 
vrije marktperspectief benadrukt onzeker
heid, onvolledige informatie, de rol van con
currerende ondernemers, de vrees voor 
verlies en de wil om te winnen creative de
struction. Wantrouwen bestaat jegens de 
overheid. Haar beleid maakt de toekomst 
nog meer onvoorspelbaar. Het vrije markt-
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perspectief wordt gelnspireerd door de in li
berale kringen aangehangen Oostenrijkse 
school. 

Wat betreft de economische theorie kan 
het rapport-Zijlstra 'Economische groei' 
(Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 
1989) in herinnering worden geroepen. 
Daarin werd opgemerkt dat de accentver
legging van het Keynesianisme naar neo
klassieke en aanbodeconomische inzich
ten een ondersteuning oplevert voor onder 
meer het streven naar een verantwoorde
lijke samenleving met haar implicaties voor 
het sociaal-economisch leven. Niet onbe
langrijk is de opmerking van het CPB dat 
een overaccentuering van het coördinatie
perspectief leidt tot een 'dirigistisch' per
spectief en die van de vrije markt tot een 
perspectief van de 'jungle'. 

(b) Vervolgens geeft de CPB-studie een 
vergelijkende sterkte-analyse van de be
langrijkste economische regio's. Tabel 
3.9.1. geeft de belangrijkste uitkomsten. 
Noord Amerika presteert goed in de sfeer 
van prijsmechanisme, incentives, innovatie 
en individuele oriëntatie. In beschouwingen 
naar aanleiding van de CPB-studie is ge
wezen op de problematische kanten van het 
openbaar bestuur die volgens sommigen 
de 'fundamentele zwakheid van deze natie' 
zijn. West Europa scoort goed in de sfeer 
van samenwerking, collectieve arrange
menten, kwaliteit van de overheid en in
frastructuur, maar blijft achter in innovatief 
vermogen. Ook de Europese eenwording is 
nog met veel onzekerheden omgeven. 
Japan blijkt het over de gehele linie goed te 
doen, hoewel er aanwijzingen zijn dat het 
systeem haperingen vertoont. Een indica
tie vormt de ineenstorting van de aande
lenmarkt. 

(c) De studie vervolgt met een analyse 
van de belangrijkste mondiale trends in de 
sfeer van demografie - 95% van de bevol
kingsgroei voltrekt zich in minder ontwik
kelde landen -, natuurlijke hulpbronnen, mi-
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Table 3.9.1 Summary of regional comparative-strenght analysis of the world 
economy 

Drving forces NAM WEU JAP DAEs LAT CIS 
AFR CE 

Natural resources + 0 -/+ + ++ 
Saving rate + ++ ++ 
Price mechanism ++ 0 + + 
Incentives/property rights ++ + + + 
Autonomy of economie sphere ++ 0/+ 0 0/-

Invention/innovation ++ 0 + 0 

Individual adaptability ++ + + + 
Collective adaptability + ++ ++ 
Cooperation + ++ ++ 
Quality of governmenta 0 + ++ ++/0 
I nfrastructu re + 0 0 

Education -/+ + ++ +/- + 

a With respect to economie policy 

Bron : Centraal Plan Bureau, Scanning the Future, pagina 96. 
NAM : Noord Amerika, Austalië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika 
WEU : West Europa 
JAP : Japan 
DAEs : Nieuwe industrialiserende landen in Azië 
LA T : Latijns Amerika 
AFR : Afrika 
CIS : GOS 
CE : Midden Europa 

lieu - economie en ecologie dienen aan
zienlijk meer op elkaar betrokken te worden 

voedselvoorziening, technologie en 
marktstructuren, sociale en politieke ver
houdingen - hernieuwde waardering van 
marktkrachten en forse kritiek op over
heidsinterventie - en tenslotte internatio
nale samenwerking. 
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(d) De bevindingen monden uit in vier sce
nario's. Global Crisis is het meest sombere 
scenario. De Verenigde Staten overwint 
niet de problemen van de jaren tachtig en 
in Europa worden de hoge verwachtingen 
van Europa 1992 niet bewaarheid. Japan 
doet het relatief nog het beste. Op meer
dere fronten doen zich problemen voor. Dit 
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scenario wordt ook wel aangeduid als het 
'ongewijzigd beleid' -scenario, Global Shift 
wordt gekenmerkt door de sterke dynamiek 
van de technologische vernieuwing, Dyna
misch ondernemerschap, incentives en 
competitieve marktstructuren staan op de 
voorgrond. Het vrije marktperspectief over
heerst. Japan, Nieuwe Industrialiserende 
Landen (N IC's) en de Verenigde Staten pro
fiteren. De Europese integratie stagneert, 
Eurosclerose dient zich wederom aan. 
Maatschappelijke problemen in Afrika en 
Midden en Oost Europa brengen grote mi
gratiestromen richting West Europa op 
gang. Rond 2005 moeten alsnog harde 
maatregelen in Europa worden getroffen. 

European Renaissance wordt beheerst 
door het coördinatieperspectief. Globale 
competitie leidt tot 'blokvorming'. Steun 
wordt gezocht bij overheden om onzeker
heden te verminderen. Technologische ver
nieuwing' industrie- en handelspolitiek wor
den belangrijker. De Europese eenwording 
geeft een krachtige impuls aan de econo
mische ontwikkeling in Europa. Japan en de 
NIC's wenden zich af van de steeds meer 
in problemen gerakende Verenigde Staten. 
8alanced Growth bestaat uit een combina
tie van een houdbare economische ontwik
keling en sterke technologische dynamiek. 
Er is een nieuwe balans nodig tussen de 
drie perspectieven. Zwakke punten van de 
belangrijkste industriële landen worden ge
corrigeerd: de Verenigde Staten reduceert 
het grote financieringstekort en verbetert 
onderwijs en infrastructuur, West Europa 
dringt rigiditeiten op de arbeidsmarkt terug, 
herziet de verzorgingsstaat en bevordert 
krachtig incentives, Japan liberaliseert en 
wordt open voor de wereld. Hervormingen 
voltrekken zich in Latijnsamerikaanse 
regio's, in het GOS, India en China. De 
GATT-onderhandelingen leiden tot resul
taat, er ontstaan competitieve marktstruc
turen, profijt wordt getrokken van speciali
satie. De mondiale economische groei 

Christen Democratische Verkenningen 9/92 

Toekomstscenario's 

neemt sterk toe. Het coördinatie-element 
versterkt de veiligheid en levert eveneens 
een significante bijdrage aan de verminde
ring van de C02-uitstoot. 

Tot zover een korte schets van de CPB
analyses. Ongetwijfeld zullen de bevindin
gen een belangrijke rol spelen in het pu
blieke debat. De studie levert immers 
voldoende munitie op voor de keuze van be
leidsopties. Het laat de consequenties van 
doen èn nalaten zien, het legt sterke en 
zwakke kanten bloot. Essentieel is het ge
geven dat veel maatschappelijke ontwikke
lingen mondiaal-interdependent zijn ge
worden en dat het inspelen op deze 
mondiale ontwikkelingen van doorslagge
vende betekenis wordt. De methode van het 
schetsen van scenario's is boeiend en wint 
aan belang wanneer deze wordt vergele
ken met andere analyses. In dat kader is 
een recent onderzoek, Long-term pro
spects for the world economy, van de Or
ganisatie voor Economische Samenwer
king en Ontwikkeling interessant. Daarin 
wordt voorspeld dat Azië en het gebied rond 
de Stille Oceaan het toekomstige zwaarte
punt van de wereldeconomie worden. Dit 
deel van de wereld, dat nu nog goed is voor 
25 procent van de wereldproduktie, ziet het 
genoemde percentage stijgen naar 33 in 
2010 en zelfs tot 50 in 2040. Dit gebied kent 
economische groeicijfers van 5 tot 6 pro
cent per jaar. Toch wordt niet verwacht dat 
zich in deze regio een nieuw machtsblok 
ontwikkelt, aangezien er sprake zal zijn van 
grote onderlinge verdeeldheid. In het bij
zonder de verhouding van veel Aziatische 
landen tot Japan ligt problematisch. De 
grootste problemen voorspelt de OESO 
voor Noord Amerika. De economische groei 
bedraagt jaarlijks niet meer dan 2,5 procent. 
De oorzaken bestaan uit tegenvallende pro
duktiviteit, lage investeringen en een da
lende instroom van nieuwe werknemers op 
de arbeidsmarkt. Europa doet het beter en 
kent groeipercentages van 3 a 4. Die ont-
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wikkeling kan worden toegeschreven aan 
de vorming van de interne, open Europese 
markt. Problematisch blijven de hoge werk
loosheid en de daarmee samenhangende 
sociale vraagstukken. 

Het CDA kiest voor een wat andere aan
pak. Het ontwerp-Program van Uitgangs
punten schetst aan het begin de dominante 
ontwikkelingen die de toekomst van het 
maatschappelijk leven zullen kleuren. 
Daarbij wordt in het bijzonder acht gesla
gen op de Nederlandse situatie. Allereerst 
is daar de demografische factor: migraties
tromen, een multiculturele samenleving, 
vergrijzing en een dalend aandeel van be
roepsbevolking in de totale populatie. Een 
tweede factor heeft betrekking op kennis en 
technologie. De geïndustrialiseerde sa
menleving verandert in een kennismaat
schappij, met een grote rol voor communi
catie en technologische vernieuwing. 
Normen en waarden vormen de derde fac
tor. Opvattingen dienaangaande verande
ren en worden pluriformer. De vierde factor 
is die van de Europeanisering. De rol van 
Brussel neemt toe ten koste van politiek 
Den Haag. Ook het sociaal-economische 
en culturele leven ondergaan veranderin
gen. De laatste factor is die van de interna
tionalisering. Landen raken wereldwijd van 
elkaar afhankelijk en gebeurtenissen van 
buiten Europa werken door in het dagelijkse 
leven. 

Deze trends worden in verband gebracht 
met vijf sectoren die bijzondere aandacht 
verdienen. Allereerst is er de democratie. In 
gevestigde democratieën bestaat onver
schilligheid en zelfs wantrouwen in de poli
tiek. Het democratisch gehalte van de EG 
is onvoldoende. In Midden en Oost Europa 
en in tal van ontwikkelingslanden wordt ge
zocht naar duurzaam-democratische ver
houdingen. Vervolgens gaat het om het 
thema veiligheid: invloed van fundamentele 
biotechnologische veranderingen, rechts
handhaving in brede zin en veiligheid in re-
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latie tot vrede tussen landen, regio's en be
volkingsgroepen. De derde sector betreft 
werk en welzijn. Participatie en integratie, 
in eigen land en in de wereldsamenleving, 
moeten een dam opwerpen tegen armoede 
en sociaal-culturele uitsluiting. Deze uit
sluiting kan mede het gevolg zijn van on
beperkt kapitalisme. Milieu en rentmees
terschap, de vierde sector, roepen op tot 
milieubescherming en een ecologisch geo
riënteerde markteconomie. In dat kader 
vragen broeikaseffect, afbraak van de 
ozonlaag en uitputting van natuurlijke hulp
bronnen de aandacht. Tenslotte is er het 
zoeken naar een cultuur van verantwoor
delijkheid. Mondigheid, welvaart en infor
matie zijn toegenomen in een maatschap
pelijke omgeving die in menig opzicht 
individualiseert. Normen en waarden 
groeien uiteen en de eigen betekenis voor 
het geheel wordt moeilijker zichtbaar. De 
cultuur van de verantwoordelijke samenle
ving, zo stelt het ontwerp-Program, staat 
onder druk vanwege overheid en commer
cie, die beide een dominante positie inne
men. 

De te verwachten trends en de uitdagin
gen in de vijf sectoren worden door het CDA 
op een principiële manier tegemoet getre
den. Rekenschap wordt gegeven van de 
christen-democratische traditie waarin 
menselijke waardigheid ('personalisme'), 
solidariteit. subsidiariteit en soevereiniteit in 
eigen kring een plaats kregen. Ijkpunten 
blijven de onderling samenhangende kern
begrippen gerechtigheid, solidariteit, rent
meesterschap en gespreide verantwoorde
lijkheid. Politieke doelstellingen - met tal van 
implicaties op het vlak van kerntaken van 
de overheid, een verantwoordelijke sa
menleving en een sociaal-ecologisch geo
riënteerde markteconomie - worden daar
van afgeleid. De politiek heeft in het licht 
van de veranderende maatschappelijke 
omstandigheden, in eigen land en ver daar
buiten, een duidelijke 'missie'. 
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Overeenkomsten en verschillen 
Denken over de toekomst heeft altijd iets 
aantrekkelijks. Er behoeft niet te worden be
rust in huidige maatschappelijke ontwikke
lingen, Grenzen kunnen worden verlegd en 
nieuwe perspectieven geopend, Denken 
over de toekomst is iets anders dan de toe
komst pogen te voorspellen. Het laatste, 
zeker als de blik naar 2015 of zelfs nog ver
der wordt gericht, is een hachelijk avontuur. 
Zo viel onlangs te beluisteren: 'Iedereen die 
een correcte voorspelling maakt voor een 
periode van 25 jaar is krankzinnig of heeft 
onuitstaanbaar veel geluk.' 
De CPB-studie Scanning the Future voor
spelt niet, maar schetst mogelijke uitkom
sten die afhankelijk zijn van maatschappe
lijke keuzes die de komende jaren zullen 
worden gemaakt De studie heeft daarmee 
ook een 'confronterend' karakter. De vier 
scenario's zijn uiteraard wat 'gestileerd'. 
Ook het eerder genoemde OESO-onder
zoek laat zich niet zonder meer in één van 
de scenario's incorporeren, Waar het ech
ter om gaat is dat door het niet 'simpel' ex
trapoleren van huidige trends maar juist 
door kwalitatieve beschouwingen met 
kwantitatieve onderbouwingen een verfris
sende aanpak is verkregen bij het denken 
over de toekomst Gehoopt moet worden 
dat de CPB-studie internationale aandacht 
zal trekken. 

Tussen de CPB-studie en het CDA-per
spectief bestaan, afgezien van allerlei in
houdelijke aspecten, drie belangrijke raak
vlakken. In de eerste plaats de noodzaak 
om de beleidshorizon, die in de beleidscy
clus van politiek en overheid veelal niet ver
der reikt dan de eerstvolgende verkiezin
gen, aanmerkelijk te verruimen, Studies als 
Scanning the Future kunnen het politiek-be
stuurlijke debat op een hoger plan brengen, 
In de tweede plaats worden beide docu
menten gekenmerkt door het verlangen 
zich niet neer te leggen bij de huidige maat
schappelijke ontwikkelingen, Weliswaar 
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zijn de motieven niet identiek - het CPB wijst 
bijvoorbeeld op de risico's voor Europa 
wanneer men de sociaal-economische ont
wikkeling op haar beloop laat, terwijl het 
CDA zich meer laat leiden door principiële 
oriëntaties die gestoeld zijn op de uit
gangspunten van de partij -, maar dat neemt 
niet weg dat een duidelijk appèl wordt ge
daan op veranderingsgezindheid. In de 
derde plaats, samenhangend met het vo
rige punt, worden door het CPB en CDA in 
het licht van de snel voortschrijdende inter
nationalisering grensverleggende activitei
ten noodzakelijk geacht Het CPB spreekt 
in dat kader van social innovation, dat is de 
bereidheid van individuen, ondernemingen 
en overheden oude succesformules steeds 
te herzien en te zoeken naar een nieuwe 
balans tussen de drijvende krachten van 
economische vooruitgang in het licht van 
nieuwe ontwikkelingen. 

Naast de overeenkomsten zijn er uiter
aard ook verschillen. Daarbij kan onder
scheid worden gemaakt tussen methodolo
gische en (beleids-)inhoudelijke zaken. Wat 
betreft de gevolgde methode geldt dat het 
CPB heeft gekozen voor wat men zou kun
nen noemen 'multi-optioneel denken'. Er is 
niet één beeld van de toekomst geschetst, 
het gaat om meerdere scenario's, Voorts 
wordt Scanning the Future vooral geken
merkt door een analytische oriëntatie. Het 
gaat het CPB niet om het maken van be
leidskeuzes, maar om het wijzen op de con
sequenties als bepaalde beleidslijnen zou
den worden gevolgd. Het CDA volgt een 
andere weg, Het gaat primair om een her
oriëntatie op de christen-democratische 
plaatsbepaling in het licht van verande
rende trends. De bezinning, bestaande uit 
analyse en visieontwikkeling, mondt uit in 
de centrale opgaven voor christen-demo
cratisch beleid, 

Een ander verschil bestaat uit de invals
hoek in beide geschriften. Het CPB legt de 
nadruk op economische ontwikkelingen op 
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wereldschaal in relatie tot diverse maat
schappelijke trends. Het CDA daarentegen 
spreekt meer in nevenschikkende zin over 
politieke, sociale, economische, ecologi
sche en culturele ontwikkelingen. Zoals 
reeds geruime tijd gebruikelijk is, wordt -
onder andere in het spoor van het rapport
Wijffels 'Werkloosheid en de crisis in onze 
samenleving' (Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, 1984) - gewezen op de sa
menhang tussen economie, cultuur en po
litiek. Hoewel in omvang aanzienlijk kleiner 
dan de CPB-studie, is de scope breder. Een 
dergelijke 'werkverdeling' moet worden toe
gejuicht. Beleidskeuzes zijn een politieke 
verantwoordelijkheid, analyses van de ge
volgen van keuzes een verantwoordelijk
heid van onderzoeksinstellingen. Daarmee 
heeft de CPB-studie voor politieke partijen 
een 'verplichtend' karakter gekregen. 

De belangrijkste punten van discussie 
naar aanleiding van 'Scanning the Future' 
en het ontwerp-Program van Uitgangspun
ten liggen evenwel op een ander, meer prin
cipieel vlak. Drie aspecten vragen daarbij 
de aandacht. 
1. In de CPB-studie is een opvallende pa
radox te vinden; een 'politieke paradox'. 
Aandeenekantwo~tgewezenopdehe~ 

nieuwde waardering van marktkrachten en 
de werking van de markt en op een aan
zienlijk kritischer houding ten aanzien van 
overheidsinterventie. Aan de andere kant 
laat de studie overduidelijk zien hoe poli
tieke besluitvorming - in het bijzonder wan
neer deze de economische ontwikkeling 
raakt - van invloed kan zijn op de positie van 
landen en regio's. Juist om nieuwe per
spectieven mogelijk te maken dient het po
litieke besluitvormingsproces nieuwe im
pulsen te krijgen. Nu moeten overheid en 
politiek niet met elkaar worden vereenzel
vigd. Het christen-democratische pleidooi 
voor een verantwoordelijke samenleving is 
wat anders dan een roep om overheidsin
terventie. Overheidsacties, gestoeld op 
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ideeën rondom gespreide verantwoorde
lijkheid, kunnen wel eens dringend nodig 
blijken. Daarmee wordt de realisatie van 
doelstellingen in de sfeer van solidariteit en 
milieu op een andere manier vorm gegeven 
dan via de traditionele methoden van over
heidsingrijpen indien de markt zelf geen op
lossingen aandraagt. Politieke of - beter -
publieke oriëntaties zouden, zoals het 
CDA-document feitelijk aangeeft, aan be
lang kunnen gaan winnen. 

Overheidsacties gestoeld 
op gespreide 
verantwoordelijkheid 
zijn dringend nodig 

2. Het laatste aspect dient mede in verband 
te worden gezien met de tamelijk sterke 
oriëntatie op een overheid-marktdenken. 
Dat blijkt uit de reeds aangehaalde trits: in
dividuen, ondernemingen en overheden. 
Vrij sterk worden in de CPB-studie over
heidsinterventie en martkwerking tegen
over elkaar gesteld. De overheidsinterven
tie moet dan niet zozeer worden beschouwd 
als puur planmatig optreden, maar als het 
interveniëren met 'zachtere' instrumenten 
zoals overleg, coördinatie, stimulering en 
dergelijke. Het evenwichtsperspectief krijgt 
in de studie, en zeker in de vervolgstudie 
'Nederland in Drievoud', duidelijk minder 
aandacht dan het coördinatie- en het vrije 
marktperspectief. Daarmee verdwijnt het 
perspectief van de in christen-democrati
sche kring aangehangen gespreide verant
woordelijkheid, met duidelijke eigen en her
kenbare taken en bevoegdheden voor tal 
van maatschappelijke organisaties, naar de 
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achtergrond. Weliswaar wordt in een sce
nario als European Renaissance gehamerd 
op overleg en coördinatie, maar dit kan niet 
los worden gezien van vraagstukken 
rondom de kwaliteit van de overheid. Daar
bij rijst de vraag of een sterke accentuering 
van de consensusvorming niet te snel voor
bij gaat aan maatschappelijke pluriformiteit, 
zowel in feitelijke als in normatieve zin. De 
sleutel tot het oplossen van diverse maat
schappelijke vraagstukken ligt - althans 
waar het middenveld tot ontwikkeling is ge
komen - eerder bij de 'maatschappelijke de
mocratie' dan bij overheidsinterventie of 
louter marktwerking. Het CDA benadrukt dit 
'verantwoordelijkheidsperspectief' . Daar 
komt nog een andere kwestie bij. Voor het 
CDA staat het vast dat normen en waarden 
en een cultuur van verantwoordelijkheid 
van wezenlijke maatschappelijke betekenis 
zijn. Onderwerpen zoals moreel besef krij
gen echter in de CPB-studie aanzienlijk 
minder aandacht dan het onderwerp over
heidsinterventie versus marktwerking. De 
maatschappelijke ontwikkelingen in Mid
den en Oost Europa laten zien waar een 
eenzijdig overheid-marktdenken toe leidt. 
Het vatten van sociale zekerheid in termen 
van rigiditeit op de arbeidsmarkt, vorm van 
risicodekking of methode om vraaguitval in 
de markt te voorkomen leiden tot verschra
ling van de samenleving. De rellen in Los 
Angeles demonstreren waartoe dat - in ex
tremo - kan leiden en ook die ontwikkelin
gen hebben economische betekenis. Het 
denken over wereldeconomische perspec
tieven behoort derhalve mede in het teken 
te staan van ethische desiderata. Het on
derwerp 'maatschappelijke verantwoorde
lijkheid' behoort, mede gelet op actuele 
thema's zoals marktethiek, nieuwe vormen 
van sturing en reflexief recht, in vergelijking 
met de CPB-studie meer aandacht te krij
gen. 
3. De CPB-studie maakt geen keuzes, maar 
reikt een analytisch kader aan waarbinnen 
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keuzes beter kunnen worden beoordeeld. 
De toekomst is onzeker, maar toch moeten 
keuzes worden gemaakt. Scanning the Fu
ture houdt beleidmakers - in de breedste zin 
van het woord - de spiegel voor. Toch is het 
de vraag of door alle scenario's heen niet 
een duidelijke lijn loopt. Als de studie bij
voorbeeld spreekt over het in de jaren tach
tig versterken van de drijvende krachten 
van het vrije marktperspectief in meerdere 
Europese landen wordt daaromtrent opge
merkt: These are encouraging and impor
tant steps in the right direction. Hieraan 
wordt direct toegevoegd dat het twijfelach
tig is of die veranderingen, vooral in de sfeer 
van de werking van de arbeidsmarkt, vol
doende 'substantieel' zijn. Ook de beschrij
vi ng van het 8alanced Growth-scenario laat 
zien waar volgens het CPB de zwakke 
schakels zitten. Gelet op de opmerkingen 
over arbeidsmarktrigiditeiten en over de ex
cessen van de verzorgingsstaat dringt de 
vraag zich op of er nog wel zo veel be
leidsruimte is. Sommige analyses leiden fei
telijk tot onontkoombare beleidsopties. 
Daartegenover bestaan ook analyses 
waaruit volgt dat bijvoorbeeld nationale 
keuzes ten aanzien van sociale zekerheid 
mogelijk blijven, maar dat dit wel hogere 
eisen stelt aan de maatschappelijke con
sensus en discipline. In de discussie over 
de toekomstscenario's verdient - mede 
tegen de achtergrond van het CDA-ont
werp-Program - het aspect van beleids
ruimte en politieke keuzevrijheid extra aan
dacht. 

Het toekomstperspectief van het CDA 
laat zich niet onderbrengen in één van de 
CPB-scenario's. Bovendien zullen de ko
mende vijfentwintig jaar weerbarstig zijn. 
Waarschijnlijk zal de werkelijkheid elemen
ten van meerdere scenario's bevatten, ter
wijl voorts rekening moet worden gehouden 
met regelmatige veranderingen. Het ont
werp-Program van Uitgangspunten schetst 
een eigen, normatieve weg. Wel, en daarin 
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bewijst de CPB-studie ten volle zijn nut, is 
het duidelijk dat de omgeving waarin poli
tieke keuzes worden gemaakt radicaal is 
veranderd. De gevoeligheid voor externe 
ontwikkelingen is sterk toegenomen en 
daarmee ook de kwetsbaarheid. Dat geldt 
in het bijzonder voor een land als Neder
land dat, vooral in economisch opzicht, zo 
sterk afhankelijk is van het buitenland. 

De positie van Nederland 
De bevindingen van Scanning the Future 
hebben inmiddels een uitwerking gekregen 
voor de Nederlandse situatie. In de CPB
studie 'Nederland in Drievoud' worden de 
scenario's, met uitzondering van Global Cri
sis, geprojecteerd op de sociaal-economi
sche ontwikkeling in Nederland. Global 
Shift is een weinig hoopgevend perspectief. 
Rigiditeiten op de arbeidsmarkt blijven be
staan, consensus tussen marktpartijen is 
broos, de wig - het verschil tussen bruto en 
netto-loon - blijft groot, de toenemende col
lectieve lastendruk leidt tot te hoge loonei
sen. De groei van de arbeidsongeschikt
heid wordt maar half aangepakt, terwijl 
CAO-afspraken een deel van de beleids
maatregelen 'compenseren'. Er is een ge
brek aan reguliere arbeidsplaatsen. Na 
2000 blijken drastische maatregelen nodig: 
loongerelateerde uitkeringen zakken naar 
60 procent van het laatstverdiende loon, 
subsidies op wonen en vervoer worden fors 
teruggedrongen, het minimumloon wordt 
verlaagd en CAO's worden niet langer al
gemeen verbindend verklaard. Balanced 
Growth betekent dat Nederland een de
cennium eerder dan in het vorige scenario 
op enige macro-economische wijsheid kan 
bogen. Loongerelateerde uitkeringen wor
den van meet af aan beperkt (maximaal 
twee jaar 70 procent). Financiële hinderpa
len voor het toetreden op de arbeidsmarkt 
moeten het ontgelden: individualisering in 
sociale zekerheid en fiscaliteit, vervanging 
van het wettelijk minimumloon door een ba-
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sisinkomen ter hoogte van 50 procent van 
het huidige sociaal minimum voor samen
wonenden. In de zorgsector leiden een fors 
nominaal premiedeel en eigen bijdragen tot 
een sterkere marktwerking. Ook in dit sce
nario wordt energie fors duurder. European 
Renaissance wordt gekenmerkt door een 
versterking van het coördinatieperspectief. 
Samenwerking en overheidssteun zijn 
nodig om technologische investeringen mo
gelijk te maken. De Europese integratie, lei
dend tot meer (beleids-)concurrentie, wordt 
krachtig bevorderd. Voor Nederland bete
kent dit een scherpere concurrentie, een ac
tiever mededingingsbeleid en de introduc
tie van meer vrije marktelementen. 
Uitkeringen worden niet meer volledig ge
koppeld aan de contractloonstijging, de 
WAO wordt leeftijdafhankelijk, uitkeringsre
gimes worden meer gedifferentieerd. De 
draagkrachtgedachte blijft overeind, met 
uitzondering van de overdraagbaarheid van 
de belastingvrije voet. Het arbeidsmarktbe
leid krijgt een activerend karakter met har
dere sancties. Belemmeringen voor het 
creëren van betrekkelijk laag betaalde ar
beid worden door de vakbeweging wegge
nomen, terwijl werkgevers zich gaan inzet
ten voor de arbeidsparticipatie van 
kwetsbare groepen. 

In alle scenario's dalen de loongerela
teerde uitkeringen, worden collectieve uit
gaven teruggedrongen, nemen de prijzen 
voor mobiliteit en energie toe en wordt geïn
dividualiseerd in de fiscaliteit. In het tripar
tiet gedragen activeringsbeleid van Euro
pean Renaissance wordt minder fors 
gesnoeid op de sociale uitkeringen en blij
ven draagkrachtelementen behouden. Het 
minimumloon is niet zo uitdrukkelijk het kind 
van de rekening. 

De CPB-scenario's kiezen ten principale 
voor een hernieuwde inzet van de recepten 
uit de jaren tachtig om de economie een im
puls te geven: bezuinigingen ter wille van 
verlaging van het financieringstekort en de 
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collectieve lastendruk. Lastenverlichting, 
gematigde loonontwikkeling, economische 
groei en een laag inflatiepeil leidden in die 
jaren tot groei van de werkgelegenheid en 
toename van de bedrijfswinsten. De groei 
is de laatste jaren afgevlakt. Dat komt vooral 
de overheid slecht uit nu voor de reductie 
van het financieringstekort minder uit de 
groei kan worden geput. Bovendien dienen 
'nieuwe' uitgavencategorieën zich aan: bin
nenlandse veiligheid, milieu, EG-afdrach
ten, infrastructuur, vreemdelingenbeleid, 
onderwijssalarissen en sociale zekerheid. 
Terugdringing van de collectieve lastendruk 
wordt zodoende een lastige opgave. Dras
tische bezuinigingen blijken voortdurend 
nodig. Deze bezuinigingen in de sfeer van 
de volkshuisvesting, het openbaar vervoer, 
de studiefinanciering, de gezondheidszorg 
en het milieu leiden echter tot hogere las
ten voor de burger. Op zichzelf spoort een 
betere lasten-Iusten-, en rechten-plichten
confrontatie van de burger met het concept 
van een verantwoordelijke samenleving. 
Afwegingen komen dan meer in de samen
leving zelf te liggen in plaats van bij de re
allocerende overheid. Tegelijkertijd hebben 
de terugtred van de overheid en de terug
dringing van de subsidiestaat koopkracht
verlies voor de burger en - gezien de re
kenmethode - oplopende inflatie tot gevolg. 
Deze kostenstijgingen worden - zo kan de 
laatste tijd worden geconstateerd - voor een 
belangrijk deel afgewenteld in de loonon
derhandelingen. Ook dat heeft weer gevol
gen voor prijsstijgingen. Verder leidt de stij
gende arbeidsinkomenquote tot nieuwe 
werkloosheid en uitstoot van minder pro
duktieve arbeid, met alle repercussies voor 
volume en kosten van de sociale zekerheid. 

Het geschetste mechaniek maakt zicht
baar dat - willen we de overheidsfinanciën 
op orde krijgen, ruimte vrijmaken voor kern
taken en werken aan een beter evenwicht 
van lasten en lusten - het noodzakelijk is dat 
de prijs van herstelde verantwoordelijkheid 
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ook door werkgevers en werknemers wordt 
gedragen en niet wordt afgewenteld in de 
prijs van produkten. Loonstijgingen vormen 
één van de grootste risico's voor de soci
aal-economische toekomst. Het recente 
verleden spreekt in dat kader boekdelen: 
Nederland is zijn voorsprong in Europa aan 
het verliezen. 

Het ontwerp-Program van Uitgangspun
ten van het CDA geeft aan dat vanuit het 
oogpunt van inflatiebestrijding en werkge
legenheidsbevordering twee zaken nood
zakelijk zijn. 
- Een overheid die verantwoord met de pu

blieke middelen om springt, het financie
ringstekort in bedwang houdt, de collec
tieve lastendruk mitigeert, zich richt op 
haar kerntaken en burgers rechtstreeks
er financieel verantwoordelijk maakt voor 
de kosten van levensonderhoud. 
Een marktsector die niet alleen de over 
heid oproept tot solidariteit, maar ook 
zichzelf verantwoordelijk weet voor het 
vermijden van de aangegeven negatieve 
spiraal. De marktsector wacht de ko
mende decennia nieuwe taken bij de re
alisatie van solidariteit. Overdracht van 
werknemersverzekeringen aan sociale 
partners, inclusief de verlaging van het 
wettelijk te garanderen loongerelateerde 
niveau, is daarvoor een geschikt instru
ment. Sociale partners zullen bij een te
genvallende volume-ontwikkeling zelf 
rechtstreeks de koopkracht moeten aan
spreken, zonder dat de overheid de 
zwarte piet krijgt toegeschoven. De kop
peling tussen de contractlonen en de uit
keringen mag niet op het bord van de 
overheid worden gedeponeerd, maar be
hoort primair de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers te zijn. Door 
de hier aangegeven systematiek wordt 
gewerkt aan verdieping van maatschap
pelijke verantwoordelijkheid en een be
tere confrontatie met de gevolgen van de 
loononderhandelingen. 
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Scanning the Future oriënteert zich vrij sterk 
op de alternatieven van overheidsinterven
tie in de vorm van coördinatie (European 
Renaissance) en het vrije marktperspectief 
(Global Shift, Balanced Growth). De instru
menten van procedurele regelgeving en het 
structureren van betrekkingen komen te 
weinig aan bod. Juist deze institutionele ar
rangementen zorgen voor een terugkoppe
ling van externe effecten en creëren ruimte 
en incentives voor het dragen en onder
kennen van maatschappelijke verantwoor
delijkheid. Het terugdringen van overheids
uitgaven en het niveau van sociale 
zekerheidsuitkeringen moet dan ook ge
flankeerd worden door een beleid dat so
ciale partners aanspoort tot loonmatiging 
en tot produktieve in plaats van consump
tieve besteding van de economische groei 
in de vorm van scholingsarrangementen en 
bestrijding van arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid en ziekteverzuim. De norma
tieve dimensie van het economisch verkeer 
komt dan in het vizier. Die dimensie is nodig 
om te werken aan een economische ont
wikkeling die duurzaam en houdbaar is en 
waarbij solidariteit en rentmeesterschap in 
gespreide verantwoordelijkheid vorm krij
gen. 

CDA en Europese Volkspartij 
Zowel Scanning the Future als het ontwerp
Program houden voor het CDA een appèl 
in om zich, meer nog dan in het verleden, 
bezig te houden met het toekomstdenken. 
Dat past ook bij het beeld dat het ontwerp
Program van de christen-democratie 
schetst. Zij staat voor de derde fase. De eer
ste fase, vanaf het einde van de vorige 
eeuw, stond in het teken van emancipatie 
van achtergestelde groepen, van het opei
sen van de rechtmatige plaats van geloof 
en levensbeschouwing in samenleving en 
politiek, van strijd tegen de sociale kwestie. 
De tweede fase, na de Tweede Wereldoor
log, werd gekenmerkt door opbouwen her-
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stel en later de groei van de verzorgings
staat. Het maatschappelijk leven raakte 
meer en meer vervlochten met internatio
nale ontwikkelingen. Nu is er dan de derde 
fase; een fase met als markeringspunt het 
jaar 1989. In dat jaar vonden de Wende in 
Midden en Oost Europa en omwentelingen 
in ontwikkelingslanden plaats. Het besef 
van onomkeerbare internationalisering van 
maatschappelijke ontwikkelingen dringt 
steeds verder door. 

Het economisch verkeer 
heeft een normatieve 
dimensie 

Dit gegeven stelt het CDA voor nieuwe 
taken. De innovatie in denken zal op een in
ternationale leest moeten worden ge
schoeid. Daarbij is het nuttig een parallel te 
trekken met de Nederlandse discussie over 
de herijking van de verzorgingsstaat. Aan 
het eind van de jaren zeventig nam de kri
tiek op het concept van de verzorgingsstaat 
toe. Niet alleen dienden de financiële pro
blemen zich aan, ook werd zichtbaar waar 
in sociaal-cultureel opzicht scheefgroei was 
ontstaan. Het CDA heeft, op basis van de 
in 1980 geformuleerde uitgangspunten en 
eigen maatschappijanalyses, alternatieven 
geformuleerd; aanvankelijk in de vorm van 
de zorgzame samenleving, naderhand ver
der uitgebouwd en verdiept in het concept 
van een verantwoordelijke samenleving. Dit 
algemene concept werd op diverse terrei
nen nader geconcretiseerd en uitgewerkt. 
Hoewel de bestuurlijke praktijk nog lang niet 
in betekenende mate op dit beleidsconcept 
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is geënt en er nog veel werk verzet moet 
worden bij de verdere implementatie, is de 
ideeënvorming toonzettend geweest in het 
politieke debat. Dat debat ligt nu, mede in 
het licht van de internationalisering, diffu
ser. De rol van het maatschappelijk mid
denveld staat ter discussie, bestaande vor
men van advies en overleg worden kritisch 
benaderd en over de bejegening van de toe
komst van de Europese Gemeenschap en 
haar instellingen bestaan verschillen van 
opvatting. Opvallend is dat de christen-de
mocratische beleidsopvattingen de laatste 
jaren sterk aan praktisch belang hebben ge
wonnen. Te denken valt aan de discussie 
over de kerntaken van de overheid, het op
waarderen van de maatschappelijke ver
antwoordelijkheid in de sfeer van de sociale 
zekerheid, het realiseren van collectieve 
voorzieningen voor degenen die het echt 
nodig hebben. Het is navrant te merken dat 
dergelijke zaken vaak pas in het publieke 
en politieke debat bespreekbaar lijken te 
worden als de financieel-economische 
noodzaak nauwelijks andere keuzes laten. 
In dat kader spelen internationalisering, 
transnationalisering van opvattingen, de 
eenwording van de Europese markt en de 
komst van een Economische en Monetaire 
Unie een doorslaggevende rol. Politiek wint 
aan gezag als keuzes principieel-'proactief' 
worden gemaakt en niet slechts pragma
tisch-'reactief'. De waarde van de CPB-stu
dies ligt vooral hierin dat zij de internatio
nale kwetsbaarheid van Nederland hebben 
gedemonstreerd en dat zij de kaders heb
ben aangegeven waarbinnen keuzepro
cessen kunnen worden beoordeeld. Het lijkt 
zinvol om tegen de achtergrond van Scan
ning the Future binnen het CDA op rede
lijk korte termijn onder meer een verdieping 
te geven aan het denken over de econo
misch-technologische ontwikkeling. 

Het beleidsconcept van een verantwoor
delijke samenleving houdt onverkort zijn 
betekenis. Wel eroderen de nationale ka-
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ders waarbinnen maatregelen getroffen 
moeten worden. De derde fase is duidelijk 
een andere fase dan die van voor 1989. 

De CPB-studie Scanning the Future 
maakt haarscherp duidelijk dat veel afhangt 
van het proces van Europese eenwording, 
van de vervolmaking van de Europese 
markt, van het innovatieve vermogen van 
Europa en van het wegnemen van rigiditei
ten op de arbeidsmarkt. Deze analyse wordt 
niet alleen door het CPB gegeven. Het is 
een benadering die regelmatig te beluiste
ren valt. Het Europese beeld is nu schim
mig. De EMU zal er wel komen, maar de 
toekomst van de Europese Politieke Unie 
staat allerminst vast. Ook blijft het de vraag 
hoe de toetreding van veel nieuwe lidstaten 
zal uitwerken op de 'diepgang' van de Eu
ropese samenwerking. Enkele jaren gele
den becijferden Paolo Cecchini c.s. de voor
delen van één Europese markt in termen 
van kostenreductie, prijsverlaging, werkge
legenheidsbevordering en economische 
groei. De voorspellingen waren hoopge
vend. Maar de onderzoekers voegden 
daaraan toe dat de noodzakelijke maatre
gelen integraal genomen moeten worden. 
Het is niet zo dat de helft van die maatre
gelen ook de helft van de resultaten ople
vert. Momenteel doen zich aarzelingen 
voor: het Deense referendum is het meest 
pregnante voorbeeld en andere landen blij
ken in sociaal-economisch opzicht sterk na
tionale gevoelens te koesteren. Maar er is 
meer. De onduidelijkheden over het Euro
perspectief leiden eveneens tot niet uitge
kristalliseerde standpunten over essentiële 
onderwerpen als de keuze tussen vrije 
markt en sociale markteconomie, de manier 
waarop technologische vernieuwing tege
moet moet worden getreden, de aanpak 
van milieuproblemen in relatie tot de eco
nomische ontwikkeling en dergelijke. Deze 
vraagstukken raken ook de Europese 
Volkspartij. Door de beslommeringen van 
alledag - de oorlog in Joegoslavië, de ver-
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houding tot Midden en Oost Europa, de toe
treding van Britse conservatieven tot de 
fractie - dreigt het gevaar dat het debat over 
de toekomst van Europa in het licht van de 
mondiale concurrentie onderbelicht blijft. 
De studies van CPB en OESO laten zien 
hoe gevoelig en onzeker het perspectief 
van Europa is. Dit gegeven toont eens te 
meer aan hoe noodzakelijk het is dat bin
nen de Europese Volkspartij overeenstem
ming wordt bereikt over de grondslag van 
de partij en de uitgangspunten voor Euro
pees beleid. Snelheid is daarbij geboden. 

Het maatschappelijk tij is niet sterk poli
tiek-gezind. Bestuurders worden kritisch 
bejegend. Overheidsinterventie staat niet 
zelden in een kwaad daglicht. Marktwerking 
wordt bij herhaling als de panacee voor 
maatschappelijke problemen beschouwd. 
De politiek, zo stelt het ontwerp-Program 

van Uitgangspunten van het CDA, heeft een 
missie. Niet vanwege pretenties van over
heidssturing, maar omdat tal van zaken 
dringend oplossing behoeven. Als noodza
kelijke keuzes niet worden gemaakt, dienen 
- zo toont Scanning the Future aan - de pro
blemen zich aan. De uitdagingen waar - ook 
- de politiek voor staat, overstijgen de na
tionale grenzen en de korte termijn, voorbij 
Europa, voorbij de eeuwwisseling. Gewa
pend met de kennis van Scanning the Fu
ture kan de discussie binnen het CDA over 
het ontwerp-Program metterdaad een toe
komstgerichte discussie worden. 

Studieconferentie over gentechnologie 
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Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA organiseert op 

zaterdag 17 oktober a.s. een studieconferentie over Gentechnologie 

naar aanleiding van de publikatie van het rapport "Genen en grenzen". 

De conferentie zal in Utrecht worden gehouden. Aanvangstijdstip 

ongeveer 10.15 uur. De deelnemerskosten aan deze conferentie 

bedragen f 50,00. 

U kunt zich schriftelijk dan wel telefonisch aanmelden bij 

het secretariaat van het Wetenschappelijk Instituut, 

dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag. Telefoon 070-3424870. 

Het rapport "Genen en grenzen" kost f 22,50 (incl. verzendkosten) 

en is te bestellen bij SDU DOP, Postbus 11594, 

2502 AN Den Haag. Telefoon 071-3522550. 
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