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door prof. dr. C.J. Rijnvos 

Prof. dr. C.J. Rijnvos is hoogleraar algemene 
economie en open bare financien a an de juridische 
faculteit van de Erasmus Universiteit. 

Arbeid en geld tijdens de ombuiging 

Ongetwijfeld is de Miljoenennota-1984 een mijlpaal met betrekking tot de 
noodzakelijke ombuiging van de collectieve sector. Hiermee komt reeds tot 
uitdrukking dat sociaal-economische verhoudingen veranderlijk zijn in de loop van de 
tijd en wei volgens een steeds weerkerend patroon. Wij beoordelen kritisch, vanuit 
tekortkomingen en wensen de bestaande samenleving; op basis daarvan wordt een 
beeld ontworpen van gewenste vernieuwingen. Zo krijgt een plan voor de toekomst 
gestalte vanuit de realiteit. 

De idee omtrent de gewenste toekomsti
ge sociaal-economische verhoudingen 
wordt dan ook voor een goed dee! be
paald door tekorten in het vigerende be
stel, zoals die zich aan ons voordoen. Het 
is voor noodzakelijke vernieuwingen dan 
van belang dat de bestaande maatschap
pij voldoende flexibiliteit bevat om ver
anderingen mogelijk te maken. Deze 
aangelegenheid speelt een rol van bete
kenis bij het voorgenomen ombuigings
beleid. Het gaat hierbij niet zozeer om 
dogmatische verstarringen, maar vee! 
meer om ingebouwde inflexibiliteiten. 
Als zodanig fungeren binnen een tanende 
economie, waar orde op zaken moet wor
den gesteld, een automatische prijs
compensatie en een stringente koppeling 
van sociale-verzekeringsuitkeringen in 
het bedrijfsleven, alsmede een verstar
ring van de loonvorming bij groeiende 
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werkloosheid. Deze aangelegenheden 
spelen dan ook een belangrijke rol bij het 
ombuigingsbeleid. 

Ombuigingsnoodzaak 
De noodzaak tot ombuiging van de col
lectieve sector wordt vrijwel niet in twij
fel getrokken. Ennuis daarmee ook een 
begin gemaakt. Bij het lezen van de Mil
joenennota-1984 dringt zich echter onwil
lekeurig de vraag op of het ambitieuze 
plan tot ombuiging van de col!ectieve 
sector wei echt kans van slagen heeft. De 
problemen zijn bekend. De collectieve 
last- belastingen en premies- is lood
zwaar geworden. Zij bedraagt dit jaar 
53,5% van het nationaal inkomen. Daar
mee verkrijgt de overheid tach nog niet 
voldoende middelen voor de financiering 
van de omvangrijke uitgaven. Bijgevolg 
bevindt ook het financieringstekort zich 
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op een zeer hoog niveau. Het beloopt dit 
jaar circa f 42 miljard, dat is 12,4% van 
het nationaal inkomen. In nauwe samen
hang hiermee is de reele rente- intrest 
minus inflatie- erg hoog. Vooral terwille 
van de bedrijvigheid en de werkgelegen
heid moet hierin verandering komen. 
Een ombuiging door een verkleining van 
de collectieve lasten en een fikse vermin
dering van het financieringstekort doen 
zich bijgevolg als noodzaak voor. De re
gering heeft zich ernstig tot taak gesteld 
- dat is de strekking van vrijwel elke 
bladzijde van de Miljoenennota- om 
daartoe over te gaan. Het lijkt nuttig en 
nodig dit ambitieuze en zeker positief te 
waarderen ombuigingsplan te plaatsen in 
de loop en de aard van de gebeurtenissen 
in het recente verleden. 
Het is opvallend dat de problemen waar
over het hier gaat in een reeks van jaren 
zijn ontstaan. In 1964- het jaar waarin 
met een grote Sprong de loonsom per 
werknemer met 14.9% steeg- trad in 
beginsel een verandering in. Weliswaar 
wijzigde het beeld niet meteen. Hierdoor 
werd de draagwijdte van de wijzigingen 
vooral in het begin duidelijk onderschat. 
De roep naar een sterke loonstijging 
vond bij velen een positieve weerklank 
en slechts weinigen maakten zich echt 
zorgen over de mogelijke nadelige conse
quenties voor de werkgelegenheid op 
langere termijn. Hierin school zeker eni
ge kortzichtigheid, want reeds in die da
gen was onze internationale concurren
tiepositie kwetsbaar. Het was nodig de 
ontwikkeling van de kosten stringent in 
de hand te houden, l!laar dat is in onvol
doende mate gebeurd. 
In het midden van de zestiger jaren ston
den voor het toekomstige werkgelegen
heidsbeleid in beginsel twee wegen open. 
De eerste weg kan worden geschetst als 
ambitieus en vooruitstrevend- vooral op 
korte termijn- door eenieder zoveel mo
gelijk te Iaten delen in de verworvenhe
den van de welvaartsstaat. Het beleid in 
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deze richting leidt tot een sterke stijging 
van de arbeidsinkomensquote en tot een 
grote groei van de collectieve las ten. 
Noodzakelijkerwijs worden ondernemin
gen dan na enige tijd geconfronteerd met 
gestegen kosten, verslechterde afzetmo
gelijkheden en een gevoelig werkgele
genheidsverlies. De tweede weg kan wor
den aangeduid als voorzichtig, behouds
gezind en gematigd. Daarbij ligt de klem
toon op een behoud van de rentabiliteit 
van ondernemingen. Voorts gaat het er 
om de internationale concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven niet aan te tasten en 
de bestaande werkgelegenheid zoveel 
mogelijk te handhaven. De middelen 
daartoe zijn een matige stijging van de 
arbeidskosten. een stringente beheersing 
van de collectieve druk en een attente 
bewaking van het overheids-financie
ringstekort. Het een en ander noopt tot 
een zekere bescheidenheid op drie terrei
nen. Het gaat daarbij achtereenvolgens 
om een bepaalde matiging van de con
sumptieve uitgaven binnen de welvaarts
staat, voorzichtigheid bij de uitbouw van 
de sociale verzekeringen en een vrij grote 
mate van terughoudendheid bij uitbrei
ding van overheidstaken. Uiteraard was 
er ook bij deze tweede beleidslijn nog 
een aangename welvaartsvergroting mo
gelijk voor de grote groep. maar die had 
dan moeten worden afgestemd- in deze 
zin zelfs ondergeschikt gemaakt aan- het 
behoud van een gezond bedrijfsleven en 
het handhaven van bestaande werkgele
genheid. 
Nederland koos de eerste we g. Gelet op 
de economisch-structurele ontwikkelin
gen in binnen- en buitenland. alsmede de 
noodzaak een grote groep jongeren werk 
te geven, was een voorzichtig. behouds
gezind en gematigd beleid zeer gewenst. 
De feitelijke gang van zaken is intussen 
van andere aard. De sterke sti]ging van 
de arbeidskosten kreeg in de zeventiger 
jaren een vervolg met een gestadige toe
neming van de collectieve druk. Later 
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volgde ecn steeds groter wordend. in
trestopdrijvend financieri ngste kort. 
Daarmec werd de rentabiliteit van het 
bedrijfsleven gevoelig ondermijnd en 
kwam de werkgelegenheid in het ge
drang. Reeds Ianger dan een decennium 
worden op grote schaal arbeid en kapi
taal uitgestoten. 

Arbeid in verdrukking 
Het voorgaande bevat een behartigens
waardige indicatie. Er klopt iets niet met 
de maatschappclijke plaatsbepaling van 
de arbeid in onze dagen. Oat voelcn wij 
waarschijnlijk intu"itief reeds aan. maar 
waar zit de fout? Voor een antwoord 
hierop is een bezinning op de arbeid als 
zodanig nodi g. Met een bijbels woord
geschreven voor de zondeval- zijn wij de 
wereld ingestuurd om haar te onderwer
pen. oftewel om te werkcn. Bij de vervul
ling van deze opdracht blijkt dat arbeid 
inspanning vereist: moeite. "zwect en tra
nen ·. Maar de arbeid is ook een bron van 
genoegen. want zij biedt onvermoede 
ontplooiingsmogelijkheden. Het ambiva
lente. waarover het hier gaat. is goed
deels een gevolg van de omstandigheid 
dat wij met onze arbeid staan in een 
spanningsveld van middelen en doe! bij 
onze aansluiting op de door voorgaande 
genera ties gevormde cultuur. die voor 
ons beschikbaar is als een reservoir van 
mogelijkhedcn. Yelen van ons werken 
immers in een technisch hoog ontwikkeld 
wereldje. waarvan zij in feite maar weinig 
weten. Bijgevolg is er bij vele arbeidsver
richtingen geen duidelijke relatie tussen 
doe! en middelen. De arbeid is dikwijls 
een versplinterde bijdragc aan het functi
oneren van het produkticproces. waar de 
machine. de installatic. nog juist een 
menselijk handelen nodig heeft. Dit 
vindt zijn oorzaak in de verwetenschap
pelijking van de arbeid door toepassing 
van de techniek. Oat is ecn grondtrek 
van de jongste geschiedenis. Tot aan de 
industriele revolutie was er van toepas-
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sing in dezc zin nog geen sprake. Bij de 
Grieken waren wetenschap en techniek 
nog gescheiden were! den voor filosofen 
en slaven. De splitsing bleef intact gedu
rende de Middeleeuwen en de Renais
sance. Leonardo Da Vinci verzorgde in
teressante technische ontwerpen. zoals 
hijstoestellen. walsen en boormachines. 
cchter zonder daarbij te denken aan de 
tocpassing hiervan op grote schaal. Sinds 
de komst van de stoommachine is dit 
alles grondig vcranderd. Momentcel zijn 
arbeid en techniek ge·integreerd. Oat is 
van belang voor de verbondenheid van 
de arbeidcnde mens met het resultaat van 
zijn werk. Als de arbeid is gedaan. is het 
"zoet rust en· en kij ken we graag met tc
vredenhcid terug op hct resultaat om te 
zien dat het goed is. Daarmee wordt dui
delijk dat de arbcid op een eigentijdse 
manier. vooral door de huidige stagna tie 
binnen onze samenleving. in de verdruk
king is gckomen. Door de technische vcr
wetenschappelijking biedt de arbeid als 
mogelijkheid voor zelfverwerkelijking 
momenteel slechts beperkte mogelijkhe
den. De eenvoudige en duidclijke relatie 
tusscn doe! en middelen. die voor deze 
zelfverwerkelijking zo belangrijk is. is 
immers voor velen verbroken. De arbci
dende mens is momenteel meestal nict de 
vervaardiger van een concreet produkt. 
maar be last met het verrichten van een 
deelhandeling in een technisch rationeel 
produktieproccs. Daarbij is de relatie 
tussen doe! en middelen dikwijls ondui
delijk. Bijgevolg kunnen velc werkne
mers in ons gecompliceerd sociaal-econo
misch proces zich afvragen: "waarom doe 
ik dit en waarom doc ik dat?" Anders dan 
bij een duidelijke orientatie op een con
erect eindprodukt is het antwoord op 
deze vraag dikwijls noodzakelijkerwijs 
onvolledig. Weliswaar kent een werkne
mer doorgaans vrij nauwkeurig de in
structie voor het uitoefenen van zijn taak. 
maar deze is slechts een onderdeel van 
een veelomvattend proces. Oat is type-
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rend voor de huidige positie van de arbei
dende mens. Hij plaatst met zijn functie
uitoefening een steentje in een mozalek 
zonder de mogelijkhcid voor een visie op 
het geheel vanuit een leeuwerikperspec
tief. terwijl juist van daaruit zijn bijdrage 
zin en betekenis krijgt. Bijgevolg bete
kent de aansluiting op de cultuur als erf
goed voor vele arbeidenden de aanvaar
ding van een gespecialiseerde functie bin
nen een verder goeddeels onbekend tech
nisch hoogontwikkeld produktieproces. 
De concrete persoonlijke taak bestaat in 
de uitvoering van een strak logische con
structie. waarbij op de werkplek mis
schien enige ruimte is voor eigen initia
tief. Oat is echter nooit vee!. De func
tieuitoefening moet immers een harmo
nisch ge"integreerd onderdeel blijven van 
het gehele technisch-rationele gebeuren. 
Zo moeten vclen op een bepaalde plaats 
in de fabriek. op het kantoor of elders 
trachten te komen tot ontplooiing in de 
arbeid door de uitoefening van een tech
nisch uitgebalanceerde functie. Hun posi
tie is broos en staat onder druk vanwege 
een bepaalde tegenstrijdigheid. Ener
zijds moeten zij er wei op vertrouwen dat 
de technische vormgeving van het gehele 
proccs gestalte krijgt conform de inhoud 
van hun functie. Eenieder brengt zijn 
stecntje aan in het moza"iek in de hoop 
dat het goed zal passen in het grote. 
goeddeels onbekende geheel. In dit pro
ces vervult de werknemer een rol met 
dezelfde logische noodzakelijkheid als de 
technische apparatuur. Hij is even essen
tieel als elk onderdeel van een schaak
spel. Oat verklaart waarom iemand zo 
gehecht kan zijn aan een functie. Zijn 
steentje in het moza!ek heeft voor hem 
iets essentieels. In het kader van een 
technisch rationeel gebeuren vervult hij 
een logisch noodzakelijke en bijgevolg
zoals hij de zaken ziet- wezenlijk belang
rijke functie. Hij ervaart zijn bijdrage als 
de 'finishing touch· van het gehele pro
ces. Hier zit- als keerzijde- een heel 
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zwakke stee. Er is immers altijd een be
paalde, zelfs tergende onzekerheid. Want 
de mogelijkheid is steeds aanwezig dat 
vooral bij stagnatie en door voortgang in 
de verwetenschappelijking van de arbeid. 
functies veranderen en vervallen. Oat is 
momenteel op grote schaal het geval. 
Hierdoor verkeert de werknemer in een 
nare. tweeslachtige positie. Hij ziet zich 
als een onmisbare, laatste schakel in een 
technisch rationeel hoogontwikkeld pro
duktieproces en fungeert als eindvergelij
king in een model. In zoverre is hij met 
een strikt logische argumentatie. die ge
voelsmatig dikwijls zeer intens wordt bc
leefd. onmisbaar. Zondcr zijn bijdrage 
gaat het niet. Maar dat is niet het gehele 
verhaal. Steeds bestaat de mogelijkheid 
dat het model als zodanig terzijde wordt 
geschoven door efficiency-verbetering en 
technische vernieuwing. In zoverre is de 
techniek een bedreiging. Zo steekt de 
onverbiddelijke logica van de westerse 
cultuur de kop op in de verwetenschap
pelijking van de arbeid. vooral tijdcns de 
huidige stagnatie. Links en rechts brcngt 
dat griezelige angst en onzekerheid. in 
die zin dat delen van het produktiepro
ces. die vandaag nog intact zijn. morgen 
mogelijkerwijs worden gereorganiseerd 
of beeindigd. Oat is de hedendaagse 
vormgeving van 'arbeid in verdrukking·. 

Het bankwezen 
Binnen de tanende welvaartsstaat komt 
niet aileen de arbeid in de verdrukking. 
Het is tevens zodat het morretaire stelsel. 
het normale functioneren van de gulden 
wordt bedreigd en wei om twee redenerr. 
Ten eerste wordt er een druk op het 
bankwezen uitgeoefend en ten tweedc 
vormen de ontspoorde overheidsfinan
cien een gevaar voor het monetair bestel. 
Bij de bespreking van de bancaire situa
tie moge het irrternationale aspect, met 
name het schuldenvraagstuk- hoe be
langrijk ook- buiterr beschouwing blij
ven. Het gaat dus om de binnenlandse 

S< 

si 
SI 

n 
b 
IS 

rr 

Sj 

"' b 
t< 
S( 

lc 
0 

IT 

n 
sl 
h 
e 
tt 
tt 
s· 
d 
d 
IT 

t: 
k 
[ 

v 
n 

d 
r 
s 
c 
a 
n 
c 
c 
r 
c 
1: 

s 

c 
z 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

situatie. Daarbij is het van belang dat 
sinds het einde van de zestiger jaren de 
rentabiliteit van veel ondernemingen
behoudens enkele uitzonderingen- sterk 
is verslechterd. Er is. zoals reeds opge
merkt. sinds enige decennia duidelijk 
sprake van stagnatie in bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. waarbij- althans met 
betrekking tot de gang van zaken tot nu 
toe- drie fasen kunnen worden onder
scheiden. Aanvankelijk ving het bedrijfs
leven de gevolgen van de teruggang 
overwegend zelf op. De rentabiliteit ver
minderde. de interne financiering liep te
rug en de vermogensverhoudingen ver
slechterden. De ondernemingen poogden 
hieraan zelf het hoofd te bieden zonder 
een nadrukkelijk beroep op hulp van bui
ten. Uiteraard was dat slechts op beperk
te schaal mogelijk. Aan het weer
standsvermogen van zelfs het sterkste be
drijf zijn eenmaal grenzen gesteld. Het is 
dan ook niet zo vcrwonderlijk dat. naar
mate de stagnatie voortschreed, een aan
tal bedrijven niet meer zelfstandig de last 
kon dragen. 
Daarmee brak ongeveer in het midden 
van de zeventiger jaren een nieuwc stag
natiefase aan. Dcze heeft als kenmerk 
dat een aantal ondernemingen een be
roep op de overheid mocst doen. In een 
spanningsveld van noodzakclijke steun 
op korte termijn en het werken volgens 
ambtelijke procedures moest dikwijls 
met grote inventiviteit 'iets worden ge
daan ·. Hierdoor ontstond een gecompli
ceerd en moeilijk te overzien stelsel van 
regelingen voor het bedrijfsleven, dat re
centelijk in revisie is genomen. lntussen 
is een derde fase aangebroken waarin
terwijl de overheidssteun op bescheiden 
schaal wordt voortgezet- de problemen 
in toenemende mate terecht komen bij 
het particuliere bankbedrijf. De banken 
worden in toenemende mate geconfron
teerd met betalingsmoeilijkheden van 
clienten en komen daardoor in de nood
zaak alsmaar grotere bedragen toe te 
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voegen aan de 'voorziening algemcne ri
sico·s·. Oat was duidelijk in de jaren 
1980-1982 het geval en deze tendens zette 
zich in het eerste halfjaar van 1983 voort. 
De V AR-toevoeging over deze periode 
was immers de helft of meer van de toe
voeging, die in 1982 plaatsvond. Vanuit 
dit gezichtspunt is er nog geen verbete
ring te bespeuren. De situatie. waarin het 
bedrijfsleven verkeert blijft onvermin
derd moeilijk: de kredietverliezen die 
hieruit voor het bankwezen voortvloeien. 
verminderen nog steeds niet. Maar intus
sen verhetert wei de rentahiliteit van de 
ban ken en zelfs in die mate. dat de netto
winst. uitgedrukt in een percentage van 
de V AR-toevoeging. stijgt. Op dit punt is 
er duidelijk sprake van een ombuiging. 
Uit de tabel \vinstontwikkeling en toe
voeging V AR" blijkt immers dat het des
betreffende percentage in de periode 
1980-1982 steeds maar daalde. Hieraan is 
in 1983 een einde gekomen. Uiteraard 
rijst nu meteen de vraag op grond waar
van de banken er in slaagden deze om
buiging te realiseren. Het een en ander is 
niet het gevolg van een activiteitenver
groting. De grote groei van het bancaire 
bedrijf door gestadige uitbreiding van de 
kredietverlening. die zo kenmerkend was 
voor de zeventigcr jaren, is immers vrij
wel tot stilstand gekomen. De verbete
ring van de bancaire rentabiliteit heeft 
andere oorzaken. In dit verband is het 
ABN-halfjaarbericht interessant en re
presentatief. waar het vermeldt dat het 
resultaat over het eerste halfjaar van 
1983 'in belangrijke mate in gunstige zin 
is beinvloed door een verbeterde rente
marge in het binnenlandse bedrijf en 
door verhoogde provisie-inkom-
sten ...... ·. Voorts pogen de banken met 
wisselend succes de kostenontwikkeling 
nogal stringent in de hand te houden. 
Vanuit deze achtergrond is het gewenst 
de verbetering van de bancaire rentabili
teit genuanceerd te beoordelen. Oat de 
banken cr in slagen om de kostenstijgin-
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gen zoveel mogelijk te beperken is uiter
aard een goede zaak, maar heeft als keer
zijde de mogelijkheid van vrij grote soci
ale spanningen. Men denke in dit ver
band aan het evcntuele werkgelegen
heidsverlies door automatisering. 

Deze gang van zaken plaatst het bankwe
zen reeds nu in een sociaal spannings
veld. Voorts is de verbetering van de 
rentemarge een opmerkelijke aangele
genheid. Uiteraard heeft ook deze een 
positieve betekenis. omdat zij er mede 
voor zorgt dat de bancaire solvabiliteit 
niet verder verslechtert. Daarmee kan de 
vermogenspositie van het bankwezen 
aanvaardbaar en vertrouwenwekkend 
blijven. De verheterde rentemarge 
draagt er toe bij dat de zorgwekkende 
economische situatie niet via afwenteling 
van kredietverliezen vanuit het bedrijfs
leven het bankwezen onder zo 'n sterke 
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druk gaat plaatsen. dat het met een ver
trouwenscrisis kan worden geconfron
teerd. Oat is echter slechts een kant- en 
wei de goede- van de zaak. Het moge 
immers van groot belang worden geacht 
dat het bankwezen,- dat de laatste jaren 
toch wei enige averij heeft opgelopen
niet op grate schaal onder spanning komt 
te staan. Van de andere kant is het echter 
zo dat deze relatief gunstige positie te 
danken is aan het vrij hoge intrestniveau: 
vooral de korte rente is- onder andere 
met een heel attent opslagensysteem
nogal hoog. Het een en ander betekent 
dat de bancaire crediteuren per saldo bin
nen een nog steeds moeilijke economi
sche situatie de lasten dragen. Oat geeft 
toch wei te denken. 

De overheid. 
De verhouding van het politieke gezag 
tot het geld is van oudsher een tweeslach-

Winstontwikkeling en toevoeging VAR (in min. gld.) 

1980 1981 1982 198J 1 

Algemene Bank Nederland 
a) nettowinst 309 341 358 229 
b) YAR-toevoeging 300 495 648 324 
c) in percentage van b) 103 69 55 71 

Amra-Bank: 
a) nettowinst 276 263 163 106 
b) V AR-toevoeging 285 475 850 475 
c) in percentage van b) 99 55 19 22 

Middenstandsbank: 
a) nettowinst 183 148 90 55 
b) VAR-toevoeging 214 310 500 290 
c) in percentage van b) 86 48 18 19 

Rabo-bank: 
a) nettowinst 529 528 489 301 
b) VAR-toevoeging 377 473 580 315 
c) in percentage van b) 140 112 84 96 

I) Ecrste halfjaar. 
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tige aangelegenheid. Enerzijds streeft 
sinds mensenheugenis de staat naar een 
deugdelijk geldstelsel. Daarom was de 
muntslag- we ike vermoedelijk voor het 
eerst plaatsvond rond 700 v. Christus in 
Lydie en in enkele kleine Griekse staten 
- een grote vooruitgang. De overheid 
ging zorgen voor een monetaire wetge
ving en haar stem pel op een stuk edel 
metaal was een garantie voor een juist 
gehalte aan goud of zilver. Oat was een 
helangrijke stap in de richting van een 
geordend geldwezen. Maar anderzijds is 
het monetaire hestel in de loop van de 
tijd dikwijls het slachtoffer geweest van 
regeringen die meenden- onder andere 
ter financiering van oorlogen en verkwis
tende hofhuishoudingen- 'durch heim
liche Verschlechterung oder durch sonsti
ge Machenschaften Gewinn einzustrei
chen'. Er is weinig nieuws onder de zon 
als het om monetaire aangelegenheden 
gaat. Wij heleven de aangeduide twee
slachtigheid momenteel immers op een 
eigentijdse wijze. Het dualisme blijkt al 
snel als wij !etten op het overheidsfinan
cieringstekort. In 1983 zal dat- zoals 
gezegd- f 42 miljard bedragen en in 
1984 f 41.4 miljard. Het een en ander 
hetekent. rekening houdende met traditi
onele onzekerheden en tegenvallers. dat 
er de facto nog niet van een vermindering 
kan worden gesproken. 
Uiteraard moet wei op de een of andere 
manier in de middelen worden voorzien. 
Er zijn twee mogelijkheden om het gat te 
dichten. Deze zijn een heroep op de ka
pitaalmarkt en de creatie van nieuwe li
quiditeiten. oftewel monetaire financie
ring. In de huidige situatie leveren beide 
een gevaar op voor het monetaire bestel. 
Deze paragraaf hlijft beperkt tot het ka
pitaalmarktheroep. De overheid toonde 
hiervoor de laatste jaren een opvallend 
grote belangstelling. In 1978 trok zij nog 
maar 23.1% van het aanbod naar zich 
toe. In 1982wasdat71.9%. Dczeten
dens zet zich in 1983 en 1984 voort. Zo is 
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de overheid momenteel met grote nadruk 
de dominerende partij bij de vraag naar 
kapitaalmarktmiddelen. Daarmee wordt 
op het monetaire hestcl een hedenkelijke 
invloed uitgeoefend. hetgeen duidelijk 
wordt als we !etten op de verhouding van 
de rente tot de inflatie. In het midden van 
de zeventiger jaren heliep de geldont
waarding 8 il9%. A Is wij er voorts reke
ning mee houden dat- als voorheeld- in 
1976 het rendement van de drie nieuwstc 
staatsobligaties 8.95% bedroeg. heliep de 
reele rente- intrest minus intlatie- in die 
dagen ongeveer 1%. Oat was erg laag. 
Mede onder invloed van het grote over
heidsfinancieringstekort is hierin de laat
ste jaren een ingrijpende verandering ge
komen. Zoals gezegd werd de overheid 
de dominerende vrager op de kapitaal
markt. terwijl tegelijkertijd het bedrijfs
leven sterk in de verdrukking kwam. 
Deze twee factoren spelen een rol van 
betekenis. De omvangrijke vraag naar 
middelen van overheidswege dreef de 
rente sterk omhoog en de stagnatie in het 
bedrijfsleven leidde tot een fikse daling 
van de inflatie; bij een stagnatie durven 
ondernemers de prijzen niet te verhogen 
uit vrees voor afzetverlies. Hierdoor 
steeg de reele rente sterk en uiteraard de 
overheidsintrestlast. In 1975 heliepen de 
rentebetalingen van de overheid 1.4% 
van het nationaal inkomen. In 1980 was 
dat reeds 2.3% en dit jaar 4.4%. Als het 
financieringstekort op het huidige hoge 
niveau blijft vereisen de intresthetalingen 
in 1985 reeds 6% van het nationaal inko
men. Het einde van die stijging is daar
mee nog geenszins in zicht. Hiermee is 
een eigenaardige situatie ontstaan. De 
overheid moet vee! geld lenen om de 
intrest te kunnen betalen. Omdat haar 
kapitaalmarktheroep erg groot is. is de 
reele rente zeer hong en dezc noopt- via 
een hoge intrestlast- tot grote leningen. 
enzovoort. 
Vee! hangt nu af van het vertrouwen van 
de belegger in de soliditeit van de over-
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heid als debiteur. In het algemeen zal er 
geen ernstig wantrouwen met betrekking 
tot een debiteur bestaan als hij geen kre
diet behoeft op te nemen om de rente te 
kunnen betalen. Oat is in feite met de 
Nederlandse overheid reeds enige jaren 
niet meer het geval. Illustratief hiervoor 
is dat het financieringstekort dit jaar bij
na het drievoudige bedraagt van de ren
telast, ter grootte van ± f 15 miljard. 
Met dit alles zijn de overheidsfinancien in 
relatie tot het monetaire bestel in een 
kritische fase gekomen, omdat leningen 
moeten worden afgesloten ter betaling 
van de intrest. Weliswaar kan de Neder
landse overheid zich zo'n situatie wei ge
durende enkele jaren permitteren. Het 
lijkt echter in toenemende mate nodig 
rekening te houden met de mogelijkheid 
dat de belegger er van overtuigd raakt 
dat de overheid- als zij niet ccht orde op 
zaken stelt- niet in staat is om haar 
financien ordelijk in de hand te houden. 
De gestadige vergroting van de schulden
en intrestlast is voor hem een teken aan 
de wand. Een overheid, die niet in staat 
blijkt te zijn haar inkomsten en uitgaven 
op een correcte wijze in evenwicht te 
houden, wentelt in feite haar probleem af 
op de belegger. Ondanks het succes van 
de jongste staatsleningen lijkt het nodig 
ernstig rekening te houden met de moge
lijkheid dat zo'n 'shock' zich bij de beleg
ger kan voordoen. 

Geld in de gevarenzone 
Vergelijkbaar met 'arbeid in verdruk
king' past nu- gelet op de mogelijkheden 
voor een monetaire crisis. een korte be
schouwing over het geld in de gevarenzo
ne. Kenmerkend voor het geld is dat het 
symbolisch ruilwaarden aangeeft. Bijge
volg is het geld een relatieve aangclegen
heid, in die zin dat het niet los van ons 
kan functioneren. Het geld behoort
kenmerkend voor de gemengde westerse 
economic- van nature als een menselijkc 
creatie tot onze samenleving. Wij creeren 
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immers de ruilwaarden, die het geld sym
bolisch aangeeft. Voorts maakt het geld 
bij aanwending in het economisch ver
keer een ontplooiing in vrijheid moge
lijk. Daarbij zijn het economische en het 
morele nauw op elkaar afgestemd. Want 
het is slechts mogelijk om door geldge
bruik economische waarden in het ruil
verkeer te verwerkelijken. als wij erop 
kunnen rekenen dat daarbij aan de we
derzijdse intenties van partijen wordt 
voldaan. Het gaat hierbij niet aileen om 
een goede kwaliteit van de goederen en 
diensten die worden geruild. maar ook 
om het juiste functioneren van het geld in 
de loop van de tijd. 
Deze aangelegenheid heeft twee aspec
ten. Het ene houdt in dat voor betrokke
nen- met name voor hen die het geld a is 
reken-. ruil- en spaarmiddel gebruiken
een grote mate van vrijheid bestaat. Vrij
heid echter- komende nu tot het tweede 
aspect- brengt verantwoordelijkheid 
met zich mee. Oat is voor de hand lig
gend. want zodra ik op basis van eigen 
initiatief een besluit neem. kan mij wor
den gevraagd naar het waarom van deze 
beslissing. Als ik de vrijheid van de vra
gensteller respecteer zal ik passend ant
woorden; dat is verantwoording afleg
gen. De vrijheid die wij hebben bij het 
geldgebruik is drieledig. Daarbij gaat het 
op de eerste plaats om de keuze van de 
aard van de geldeenheid. Hoewel deze 
keuzemogelijkheid waarschijnlijk wat 
,,nduidelijk is. omdat er niet dagelijks 
gebruik van wordt gemaakt. is het toch 
wei zo. dat in onze samenleving slechts 
dat geld kan functioneren. dat als zodanig 
door ons wordt aanvaard. De monetaire 
geschiedenis leert dat in een volkshuis
houding steeds geld functioneert conform 
de dominerende gedachten omtrent de 
inrichting van de samenleving en de prak
tische vereisten van het economische ver
keer. Momenteel is onze geldeenheid een 
rekeneenheid in de gedachten van een
ieder voor het aangeven van economi-

SO< 

sch 
glr: 
aar 
ver 
de 
he1 
rer 
op 
en 
va1 
hei 
ve1 
aa1 
lin 
vo 
va1 
va; 
cui 
ge: 
D( 
vn 
be 
liq 
ze1 
ke 
ge 
te 
m( 
in 
ke 
te 
le 
so 
ke 
re 
tu 
ge 
ml 

ne 
W( 

he 
er 
In 
vr 
m 
vr 
bi 
lij 

Cll 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

sche waarden, terwijl zij in chartale of 
girale vorm tevens dient als algemeen 
aanvaard ruilmiddel en als middel ter 
vennogensvorming. De aanvaarding van 
de geldeenheid in deze vorm steunt op 
het vertrouwen, dat zij binnen het vige
rende maatschappelijke bestel morgen 
op vrijwel dezelfde wijze als reken-, ruil
en spaarmiddel zal fungeren, zoals zij dat 
vandaag doet. Als cen bepaalde geldeen
heid is gekozen- en hier begint reeds de 
verantwoording- dicnt alleszins redelijk 
aan de vcrwachtingen omtrent de vervul
ling van de drie geldfuncties te worden 
voldaan. Dit vcreist vooral dat de groei 
van de liquiditeitcnmassa binnen aan
vaardbare grenzen blijft en dat het parti
culiere bankwezen bedrijfseconomisch 
gezond is. 
De twcede gcleding van de monetaire 
vrijheid houdt in dat de houder_ dan wei 
bezitter- a! dan niet direct- de ene 
liquiditeitenvorm in ecn andere kan om
zetten. Ook hierin schuilt, evenals bij de 
keuze van de gcldeenheid, op het eerste 
gezicht weinig opwindends. Met een gra
te mate van vanzclfsprckendheid is im
mers. bij wijze van voorbecld, giraal geld 
in chartale vorm opvraagbaar. Men den
ke over de betekenis hiervan toch niet a! 
te geringschattcnd. Sommige waardevol
le aangelegenheden zijn nu eenmaal 
soms zo vanzelfsprekend, dat wij het wer
kelijke belang ervan niet dagelijks erva
ren. Oat is ook hier hct geval. De substi
tutiemogelijkhcid is betekenisvol, het
geen spoedig blijkt bij een vergelijking 
met Oosteuropesc geldstelsels, waarbin
nen dcze nict bestaat. De strikte- zelfs 
wettelijke- scheiding van het chartale en 
het girale gcldgebruik aldaar legt dan wei 
erg grotc bepcrkingcn op. 
Intusscn is hicr iets essentieels van het 
vrijheidsgebruik in cen gcmengde econo
mic aan de orde. Waar het om gaat is dat 
vrijheid weliswaar ccn mogelijkheid 
biedt tot doen van een keuze. maar tege
lijk vraagt daarvan cen bcscheiden ge-
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bruik te maken, teneinde haar- i.e. de 
vrijheid als zodanig- als keuzemogelijk
heid- intact te Iaten. Een ongenuanceerd 
gebruik van de vrijheid kan leiden tot 
haar vernietiging. Met dit gevaar worden 
wij nu duidelijk geconfronteerd. Demo
gelijkheid om de ene liquiditcitsvorm in 
een andere om te zetten is van positieve 
betekenis en juist daarom is het bedenke
lijk als- bijvoorbeeld door een 'run op 
de bank'- daarvan binnen een korte tijd 
een massaal gebruik zou worden ge
maakt. Oat zou leiden tot crnstige ont
wrichtingen. Men denke zich als voor
beeld de consequentie in voor het beta
lingsverkeer en het bankwezen van ecn 
omvangrijke omzetting van giraal geld in 
bankbiljetten. De consequenties hicrvan 
zijn inderdaad ontwrichtend. De tweede 
geleding van de monetaire vrijheid- de 
mogelijkheid voor eenieder om verande
ringen aan te brengen in de compositie 
van de liquiditeitenmassa- vereist dan 
ook ter verantwoording een 'beperkt ge
bruik maken van ..... .', in die zin dat geen 
rigoureuze veranderingen in de desbe
treffendc samenstelling worden aange
bracht. De dcrde geleding van de mone
taire vrijheid heeft betrekking op het al
ternatief kunnen aanwenden van het geld 
als ruil- of als spaarmiddel. De vrijheid 
op dit punt is aanwezig omdat wij in ons 
sociaal-economische bestel- andermaal 
in afwijking van Oost-Europa- geen 
planmatige voorgeschreven. dan wei na
drukkelijk gereguleerde aanwending van 
het geldbezit kennen. 
Andermaal rakcn wij hier iets essentieels 
van het vrijheidsgebruik. Het is zo. dat 
dit gebruik steeds gestalte krijgt binnen 
een bepaalde historische situatie- ofwel 
binnen zekere grenzen van plaats en tijd 
-, waarbij het van belang is dat dan be
paalde delen van de liquiditeitenmassa 
reeds in de ene of andere richting zijn 
aangewend. Bij het aanbrengen van ver
anderingen hierin past voorzichtigheid. 
De produktie en consumptie zijn immers 
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zo op het bestaande afgestemd. dat mas
sale wijzigingen in de aanwending van 
liquiditeiten op korte termijn tot ernstige 
verstoringen kunnen leiden. Men denke 
hierbij als voorbeeld aan de gevolgen van 
een scherpe daling van de besparingen en 
een evenredige vergroting van de con
sumptieve bestedingen. Een verant
woord gebruik van de derde geleding van 
de monetaire vrijheid- het alternatief 
kunnen aanvaarden van het liquiditeiten
bezit als ruil- of spaarmiddel- vereist 
bijgevolg dat daarin slechts evolutionaire 
veranderingen plaats hebben. vooral met 
het oog op de mogelijk funeste conse
quenties van het een en ander voor de 
afloop van het economisch proces. 

Ombuigingspogingen 
De drie monetaire vrijheden. die op het 
eerste gezicht misschien nogal vanzelf
sprekend zijn. vormen de grondslagen 
voor het geldstelsel in onze gemengde 
economic. Waar het nu om gaat is dat het 
geld op bevredigende wijze binnen het 
kader van de vigerende monetaire orde 
kan functioneren als reken-. ruil- en 
spaarmiddel. oftewel zonder aantasting 
van de monetaire vrijheden. Ontwrichte 
overheidsfinancien vormen op dit punt 
een gevaar. Het is dan ook zo dat bij een 
uitblijven van een werkelijke ombuiging 
de kans groot is dat- met een tan end 
beleggersvertrouwen in de overheid als 
begin- de crisis uitmondt in een aantas
ting van het monetaire bestel. Een pa
niek random de gulden kan leiden tot een 
diepgaande verandering van onze mone
taire orde. Tot voor kort moesten we met 
zo'n mogelijke gang van zaken ernstig 
rekening houden. De voornemens om or
de op zaken te stellen - zoals de 1 Sic
opera tie en Bestek 'R I - waren nogal 
zwak. Daarbij werd immers onvoldoende 
beseft dat aan de steeds maar zwaarder 
drukkende collectieve last en de al maar 
grater wordende geldnood van de over
heid grenzen moeten worden gesteld. 
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Tot voor kart ontbrak een duidelijk en 
krachtig ombuigingsbeleid vanwege de 
idee dat de marktsector de kosten wei 
dragen kan. Maar dat is uiteraard niet 
juist. Daarmee werd evenwel duidelijk 
dat het grootste probleem van onze ta
nende welvaartsstaat een bestuurlijke cri
sis is; een onthutsend onvermogen om 
een deugdelijk herstelbeleid te voeren. 
Op dit punt is nu een duidelijke verande
ring ingetreden. Er is iets veranderd ver
geleken ·met de aanpak van anderhalf a 
twee jaar geleden. De Miljoenennota-
19R4 bevat een pakket beleidsmaatrege
len. dat op kasbasis het volgend jaar 
.f 10.6 miljard moet opbrengen. De voor
gestelde maatregelen zijn dan ook ingrij
pend. Voor het eerst sedert een decen
nialange stijging zullen de collectieve uit
gaven- uitgedrukt in een percentage van 
het nationaal inkomen- met I% naar 
beneden gaan. De salarissen van de amb
tenaren en trendvolgers dalen met 3,5%. 
Voorts wordt op de Rijksbegroting f 2.9 
miljard bespaard en in de sector van de 
volksgezondheid f 1.1 miljard. Toch leidt 
dit alles nog niet tot een vermindering 
van het financieringstekort. In 1983 zal 
dit f 42 miljard (12.40() bedragen en in 
1984 f 41.4 miljard (12.1% ). Dit hangt 
samen met lastenverlichtende maatrege
len voor het bedrijfsleven. in het kader 
waarvan onder andere het tarief van de 
vennootschapsbelasting zal worden ver
laagd van 4W/r naar 43%. Daarnaast ech
ter zijn er ook nog enige belastingverho
gingen in het vooruitzicht gesteld. zoals 
een stijging van de bieraccijns. Per saldo 
zal de collectieve lastendruk- belastin
gen en sociale premies- dalen van 53.5(/t: 
naar 52.6o/c. Deze vermindering is heel 
welkom. maar wei gering. 
AI bij al gaat het dus om forse maatrege
len. die echter per saldo voor wat ombui
ging betreft slechts een matig rcsultaat 
opleveren. In de Miljoenennota-19R4 is 
dan ook terecht sprake van een maatre
gelenpakket dat "historisch bezien uitzon-
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derlijk fors is', maar waarvan vooralsnog 
het resultaat erg bescheiden moet wor
den genoemd. Dit confronteert ons met 
de perspectieven voor de ombuiging in de 
loop van de tijd. Het is eigenlijk wei voor 
de hand liggend dat de ombuiging op 
korte termijn geen erg groat resultaat 
sorteert. Omdat er reeds bijna twee de
cennia sprake is van een ontwikkeling, 
die moet worden omgebogen is het niet 
zo verwonderlijk dat daarmee op zijn 
minst enige tijd is gemoeid. Oat is echter 
nog slechts een begin tot een begrijpelijk 
en aanvaardbaar maken van het gegeven 
dat zelfs een koene ombuiging in 1984 
nog maar een bescheiden resultaat kan 
opleveren. Het kernpunt van de ombui
ging is een verandering in de verhouding 
van de collectieve tot de private sector. 
Een zekere herbezinning op deze verhou
ding in het kader van het ombuigingsbe
leid lijkt nuttig en nodig. 

Bedrijfsinvesteringen 
Tot dusver wordt de verhouding tussen 
deze twee sectoren overwegend zo gezien 
dat in de private sector goederen en 
diensten worden voortgebracht en ver
kocht op- althans overwegend- de vrije 
markt. De collectieve sector stelt · 
diensten (veiligheid. onderwijs e.d.) ter 
beschikking. alsmede bepaalde inkomens 
(zoals AOW-. werkloosheids- en bij
standsui tkeringen). Voorts verzorgt zi j 
uitgaven die wij als typisch collectief be
schouwen. zoals kinderbijslagti'n en stu
dietoelagen. De financiering van dit alles 
vindt plaats ten taste van de martkecono
mie van de private sector. Een zekere 
uitbreiding van dit beeld is nu gewenst. 
Het aanknopingspunt daarvoor is het 
huidige investeringsniveau van de private 
sector, dat heellaag is. Weliswaar wordt 
in de Macro-Economische Verkenningen 
een Iichte verbetering van de bruto-inves
teringen gemeld: zij zullen in 1983 3,5% 
stijgen ten opzichte van het vorig jaar: 
het is echter nog de vraag of deze voor-
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spelling zal uitkomen. En dan zijn be
drijfsinvesteringen nog erg laag. In de 
investeringsbeslissingen komt de kijk op 
de ondernemers op de toekomstige eco
nomische ontwikkeling tot uitdrukking. 
Gegeven het !age investeringsniveau rijst 
nude vraag op grand waarvan van onder
nemerszijde de toekomstige economische 
gang van zaken zo somber wordt beoor
deeld. Het gaat hierbij voor een goed 
dee! om de reactie op de buitenlandse 
politieke besluitvorming met betrekking 
tot de ombuiging van de collectieve sec
tor oftewel om de vraag of naar de opvat
ting van de ondernemers de regering zal 
slagen in het ombuigingsbeleid. Gelet op 
de gang van zaken sedert het midden van 
de zestiger jaren is er op dit punt vee! 
wantrouwen; misschien zelfs een diepge
wortelde achterdocht. Oat kan worden 
afgeleid van het verloop van de stagnatie 
tot nu toe. Als er een algemene vermin
dering van de vraag optreedt kunnen on
dernemers daar op drieerlei wijze op rea
geren. Ten eerste is produktie op voor
raad mogelijk, ten tweede kan worden 
besloten tot arbeidstijdverkorting en 
overwerkbeperking, terwijl ten derde en 
tot slot werknemers kunnen worden ont
slagen, met- impliciet- buiten werking 
stellen, resp. vernietigen van kapitaal
goederen. De concrete reactie hangt er
van af of de ondernemer binnen niet al te 
lange tijd een verbetering van de situatie 
verwacht. Als hij vermoedt dat zo'n ver
betering in het verschiet ligt zal hij kiezen 
voor voorraadproduktie en/of arbeids
tijdverkorting en overwerkbeperking. In 
de afgelopen jaren hebben de Nederland
se ondernemers overwegend niet op deze 
wijze gereageerd. Zij zijn doorgaans
dikwijls als enige mogelijkheid- overge
gaan tot bedrijfssluiting en ontslag. Het 
aantal werklozen beloopt intussen im
mers reeds 810.000 en zal in 1984 stijgen 
tot 900.000. Bijgevolg hebben we te rna
ken met een structureel-pessimistische 
ondernemersblik op het vermogen van de 
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regering om een deugdelijk ombuigings
beleid te bewerkstelligen. Hiermee wordt 
de ombuiging een bestuurlijk tijdspro
bleem. Gedurende een vrij lange tijd zal 
een daadkrachtig ombuigingsbeleid no
dig zijn om de col!ectieve last alsmede 
het financieringstekort substantieel te be
perken en om het ombuigingsbeleid voor 
de private sector geloofwaardig te rna
ken. Oat zal zeker niet gemakkelijk zijn, 
hetgeen nader blijkt als we !etten op de 
tweede bron van middelen, die de over
heid kan aanboren in verband met het 
financieringstekort en die zij waarschijn
lijk in toenemende mate nodig heeft. 

Monetaire financiering 
De financieringsbehoeften van de over
heid zijn zo omvangrijk dat met het be
roep op de kapitaalmarkt hierin nog 
maar moeilijk geheel kan worden voor
zien. Weliswaar zou dat wei moeten, 
want er is een afspraak met De Neder
landsche Bank volgens welke de overheid 
vrijwel geen beroep op liquiditeitscreatie 
zal doen. In 1982 is deze overeenkomst 
nagekomen. Het financieringsgedrag van 
de overheid leidde het vorig jaar zelfs tot 
een liquiditeitsvernietiging- oftewel een 
negatieve monetaire financiering- van 
.f 2,4 miljard. Zal dat in 1983 andermaal 
het geval zijn? Dit jaar stijgt ten opzichte 
van 1982 het financieringstekort met .f 14 
miljard, zodat het zeer de vraag is of het 
kapitaalmarktaanbod wei voldoende zal 
zijn om hierin te voorzien. Het is in dit 
verband verontrustend dat- zoals kan 
worden afgeleid van de Miljoenennota-
1984- in het eerste halfjaar van 1983 
reeds voor minstens .f 6,2 miljard ten be
hoeve van de overheid monetair is gefi
nancierd. Op deze wijze kan de uitbrei
ding van de liquiditeitenmassa- oftewel 
de geldhoeveelheid in uitgebreide zin
gemakkelijk ontwrichtend worden voor 
het monetaire bestel. 
Gaandeweg wordt dat duidelijk. De ge
ringe inflatie dreigt een verschijnsel te 
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versluieren dat op een wat langere ter
mijn voor de monetaire verhoudingen 
wei eens van grate betekenis zou kunnen 
zijn. Daarbij gaat het er om dat- on
danks de stagnatie- de liquiditeiten
massa nogal sterk stijgt. In dit verband is 
de gang van zaken in 1982 inzichtgevend, 
omdat zi j in 1983-1984 wordt voortgezet. 
In 1982 steeg de liquiditeitenmassa met 
het forse bedrag van .f 9.249 miljoen. 
Hiervan was .f 4.430 miljoen een 'invoer 
van liquiditeiten'- per definitie gelijk 
aan het overschot van de betalingsbalans 
- vooral vanwege het surplus van de ]o
pen de rekening. Deze liquiditeitenim
port is goeddeels een gevolg van de stag
natie, vermits vooral de invoer van kapi
taalgoederen door tan en de investeringen 
heel gering is. Dit jaar zal het overschot 
van de lopende rekening .f 12 miljard 
bedragen en in 1984 zelfs f 17,5 miljard. 
Bijgevolg zal de zeer grate import van 
liquiditeiten vooralsnog voortgaan. 
Voorts vond de liquiditeitencreatie in 
1982 voor een bedrag van f 4.919 miljoen 
plaats ten behoeve van de geldscheppen
de instellingen in verband met- aid us het 
jongste jaarverslag van de Nederlandsche 
Bank- 'zeer omvangrijke uitzettingen 
door de banken, vooral in de sfeer van de 
overheid'. En de Mil joenennota-1984 
vermeldt in dit verband: 'De grate finan
cieringsbehoefte van de overheid stimu
leerde voorts de banken tot omvangrijke 
uitzettingen bij de overheid, voor een 
belangrijk dee! gefinancierd met korte 
middelen, hetgeen eveneens tot liquidi
teitscreatie heeft geleid'. Ook dit praces 
zal waarschijnlijk nog wei even voort
gaan. 
Het geheel overziend kan worden vastge
steld, dat- ondanks stagna tie en een 
geringe inflatie- de geldvoorziening mo
menteel heel ruim is. Een direct gevolg 
hiervan is een stijging van de liquiditeits
quote- dat is de liquiditeitenmassa uitge
drukt in een percentage van het nationaal 
ink omen- van 35,1 (ultimo 1981) naar 
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40,4 (begin 1983). Weliswaar blijven de 
nieuwe- zo overvloedig gecreeerde
liquiditeiten vooralsnog overwegend bui
ten de transactiesfeer. zodat zich in ons 
sociaal-economisch bestel in zekere zin 
en in toenemende mate een 'zwevende 
koopkrachf ontwikkelt. Door een verla
ging van de omloopsnelheid van het geld 
is dat niet direct een probleem. maar het 
kan dat wei snel worden als de economic 
zich herstelt. Immers: dan kan die zwe
vende koopkracht leiden tot een sterke 
versnelling van de inflatie in een korte 
tijd. Zo moet worden geconcludeerd dat 
ook met deze potentiele inflatie de ont
spoorde overheidsfinancien onvermin
derd een bedreiging vormen voor het 
goed functioneren van de gulden in de 
naaste toekomst. 

Besluit. 
Resumerend kan worden vastgesteld dat 
het ombuigingsbeleid. waarnaar de huidi
ge regering met kracht streeft, betrekking 
heeft op een beperking van de collectieve 
sector ten gunste van de markteconomie. 
Bij dit beleid gaat het in concreto om een 
vermindering van de collectieve lasten
belastingen en sociale premies- en om 
een verkleining van het financieringste
kort. De zin van dit beleid is gelegen in 
een gelijktijdige verbetering van de 
werkgelegenheid en het handhaven van 
een gezond monetair bestel. 
Als het onverhoopt niet zou lukken het 
ombuigingsbeleid effectief en op langere 
termi j n te voeren. dreigt het gevaar dat 
de verslechtering van de maatschappelij
ke positie van de werknemers en de gelei
delijke ondermijning van het Nederland-
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se geldstelsel zich voortzetten. Het is ver
ontrustend dat menigmaal over het hoofd 
wordt gezien dat het ombuigingsbeleid 
noodzakelijk is terwille van de gewenste 
positie van de arbeid en het geld in onze 
samenleving. 
Als het ombuigingsbeleid in de naaste 
toekomst onvoldoende zou zijn. zal dit 
betekenen dat door een blijvend zware 
kostendruk en een a! te hoge rente de 
werkgelegenheid steeds maar afneemt, 
terwijl dan gelijktijdig de betrouwbaar
heid van de overheid als debiteur meer 
en meer onder druk komt te staan. Te
vens wordt dan door noodzakelijke mo
netaire financiering en de ontwikkeling 
van een zwevende koopkracht- een ont
wikkeling in die richting is reeds duidelijk 
waarneembaar- een potentiele inflatie 
gecreeerd, die zal overgaan in een werke
lijke en substantiele geldontwaarding als 
enig economisch herstel optreedt. Omdat 
het gelijktijdige gevaar van een te ver 
doorgeschoten collectieve sector voor de 
arbeid en het geld doorgaans nog te wei
nig wordt onderkend, wordt de betekenis 
van het ombuigingsbeleid, waartoe voor
al met de jongste Miljoenennota zo dui
deli jk is besloten, nogal eens onderschat. 
Bijgevolg confronteert dit beleid ons met 
de vraag of Nederland er in zal slagen 
vanaf nu gedurende een reeks van jaren 
voldoende bestuurlijke daadkracht op te 
brengen om met betrekking tot de arbeid 
en het geld structureel orde op zaken te 
stellen. 


