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Op uitnodiging van de redactie zijn op 
2 september voor een gesprek bijeenge
komen de heren dr. W. Albeda, prof. dr. 
D. B. J. Schouten, dr. B. de Vries en 
dr. J. Zijlstra. 
De aanleiding voor het gesprek, dat onder 
Ieiding stand van de redactiesecretaris, 
was de impasse in het sociaal-economisch 
beleid, en de publicaties van een aantal 
recente plannen tot bestrijding van de 
werkloosheid. Het gesprek spitste zich 
toe op het zgn. 'Plan-Schouten'. 

De economische crrs1s en het 
'Plan-Schouten' 

BORSTLAP: De aanleiding voor dit gesprek is de impasse in het sociaal-econo
misch beleid. Treffend in dit verband is de gewijzigde toonzetting van de geactuali
seerde partijprogramma's 1982 ten opzichte van die van 1981: ze zijn thans aan
merkelijk minder ambitieus en men durft geen aantallen van te realiseren nieuwe 
arbeidsplaatsen meer te vermelden. Temidden van deze programmatische beschei
denheid worden thans met grate stelligheid twee benaderingen bepleit: het zoge
naamde 'Plan-Schouten' en het plan van de commissie-Wagner. Mag ik De Vries 
vragen allereerst de economische crisis in hoofdlijnen te schetsen. 

I. Analyse van de crisis 

DE VRIES: In de eerste plaats wil ik op
merken dat de crisis van dit moment zich 
niet beperkt tot het economisch Ieven. Het 
raakt onze hele samenleving, in politiek, 
sociaal, cultureel en religieus opzicht. De 
wijze waarop de samenleving tegen de 
politiek is gaan aankijken verschilt ook 
van vroeger. De politiek is verworden tot 
de grote uitdeler van de verzorgingsstaat. 
Allerlei evenwichten zijn de laatste jaren 
verstoord geraakt. 
Economisch gezien geloof ik dat de huidi
ge crisis niet minder ernstig is dan die in 
de jaren '30. De werkloosheidspercen
tages, inclusief die van de verborgen 
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werkloosheid, beginnen die van de jaren 
'30 te naderen. Bet verschil is wei dat de 
huidige crisis zich afspeelt op een veel 
hoger welvaartsniveau dan destijds. Ik 
vrees wei eens dat wij hierdoor ook de 
kans krijgen het aanpakken van de pro
blemen voor ons uit te schuiven. 
Voor een goed zicht op wat er thans aan 
de gang is, moeten wij de structurele inter
nationale verschuivingen in de wereld
economie hier signaleren. lk constateer 
dat ons land internationaal de boot mist. 
Ons beleid is er niet op gericht sterk te 
houden wat sterk is, sterker te maken 
wat te zwak is en af te bouwen wat het in 
de toekomst echt niet meer kan bolwerken 
in internationaal verband. Bet beleid dat 
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in ons land in de jaren '70 terzake is ge
voerd is niet goed geweest. In Engeland en 
in ons land zijn in de jaren '70 het groot
ste aantal arbeidsplaatsen in de industrie 
verloren gegaan. Wij hebben het ronduit 
slechter gedaan dan onze nabuurlanden. 
Ik wil vervolgens wijzen op de specifiek 
nationale aspecten van de crisis: wij heb
ben in ons land jarenlang een mentaliteit 
gehad die erop neerkwam dat alles wat in 
de collectieve sector plaatsvindt goed is 
en alles wat in de marktsector plaatsvindt 
niet zoveel waardering verdient. De finan
ciering verliep via het uithollen van de 
winsten in het bedrijfsleven en de enor
me aardgasbaten. 
Later moesten wij ook nog het financie
ringstekort 'aanspreken'. Wij staan nu met 
de rug tegen de muur omdat de beproefde 
financieringswegen uitgeput zijn. Wij moe
ten thans orde op zaken stellen, met name 
ook in de collectieve sector, waar de ont
wikkeling onbeheersbare trekken is gaan 
vertonen. Wij zien in het afgelopen jaar 
een dramatische explosie van zowel het 
financieringstekort als de werkloosheid. 

SCHOUTEN: Ik wil hier graag wijzen op 
de aanwezigheid van twee stromingen die 
tot verschillende verklaringen voor de 
huidige crisis komen; De Vries legt sterk 
de nadruk op de hoge overheidsuitgaven 
die de winsten van het bedrijfsleven heb
ben uitgehold, waar tegenover - maar het 
is een beetje de-kip-en-het-ei-kwestie -
anderen stellen dat de veel te snelle stij
ging van de reele loonkosten de voor
naamste oorzaak is geweest. Overheids
uitgaven zijn immers voor 80 zo niet 
90 % endogeen 1 en dus maar voor een 
zeer gering gedeelte exogeen. Omdat in 
het bedrijfsleven de loonkosten niet in de 
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hand ~zijn gehouden, zijn als gevolg van 
de koppelingen de overheidsuitgaven de 
pan uit gerezen. Ik ben geneigd de schuld 
te geven aan het bedrijfsleven, waardoor 
de overheidsfinancien een chaos zijn ge
worden. Dit in tegenstelling tot het stand
punt van de werkgevers die de rol van de 
overheidsfinancien benadrukken ter ver
klaring van de economische crisis van dit 
moment. 

ZIJLSTRA: Maar de werkgevers hebben 
toch ook reeds jarenlang gewezen op de 
loonfactor? 

ALBEDA: Jawel, maar de werkgevers 
hebben toch altijd tegen de overheid ge
zegd: als jullie nu maar zorgen dat de 
sociale zekerheidslasten niet te groat wor
den, dan kan je aan ons wei het onder
handelen over de lonen overlaten. Ik denk 
dat voor het analyseren van de nationale 
oorzaken van de crisis de verloren strijd 
van de werkgevers in '77 over de automa
tische prijscompensatie een belangrijke 
factor is geweest. Want ondanks een dui
delijke stagnatie van de economische be-

1 F:ndogeen betekent: van binnen het stelsel, d.w.z. dat de endogene groei van de overheids
uitgaven veroorzaakt is doordat meer mensen een beroep doen op bestaande ongewijzigde 
ovcrheidsvoorzieningen of dat een gegeven prijsontwikkeling steeds hogere overheidsuitgaven 
vcroorzaakt. Groei van de uitgaven derhalve zonder nieuw beleid. Exogeen betekent: groei van 
de uitgaven als gevolg van wijziging van het overheidsbeleid of van het stelsel van sociale 
zckerhcid. Groei dus als gevolg van nieuw beleid. 
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drijvigheid zijn de Jonen oak na '77 fors 
gestegen. Totdat uiteindelijk de regering 
ingreep. 
Los hiervan wil ik signaleren dat in de 
hele westelijke wereld de winstcijfers 
enorm afnemen. Je ziet dat in Europa, je 
ziet dat in Zuid-Afrika, je ziet dat in 
Japan. 

ZIJLSTRA: Maar dat is heel verklaar
baar. Na een stijging van winstcijfers volgt 
een daling als gevolg van het normale 
conjunctuurverloop. Dat verklaart even
wei niet de structurele crisis waarin wij 
geraakt zijn. 

ALBEDA: Maar is het internationale in 
de ontwikkelingen niet een verklaring dat 
er juist ook achterliggende structurele 
oorzaken aan de orde zijn. lk denk aan 
scheefgegroeide verhoudingen in de we
reid. De relatie tussen de westelijke we
reid enerzijds en de ontwikkelingslanden 
anderzijds. De ontwikkeling van de olie
prijzen sinds '73 en deze verstoringen in 
de internationale economie troffen ons op 
het moment dat we al in een verslechterde 
positie verkeerden. 

ZIJLSTRA: Wanneer we de energiecrisis 
van '73 niet hadden gehad dan is het niet 
uitgesloten dat we de conjuncturele fase 
van de dalende winsten te boven waren 
gekomen. Met name de tweede oliecrisis 
in '78/79 toen we nag op onze benen 
stonden te trillen van de eerste, heeft op
nieuw een krachtige impuls voor een ver
dere verslechtering gegeven. 

SCHOUTEN: Maar het bedrijfsleven had 
deze exogene impuls tach moeten verwer
ken ten laste van de lonen? En dat is niet 
gebeurd. 

ZIJLSTRA: De politiek heeft mee be
vorderd dat deze lasten werden afgewen
teld op het bedrijfsleven. 
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ALBEDA: Nadat de OECD had aanbe
volen op Keynesiaanse wijze de crisis te 
beheersen. Er zijn maar een paar Ianden 
die dat destijds niet hebben opgevolgd, 
die thans in de gelukkige omstandigheid 
verkeren dat zij er vee! beter voorstaan 
dan de anderen. 

ZIJLSTRA: De OECD heeft destijds 
terecht ingezien dat zolang de olie-over
schotten werden opgehoopt in de Arabi
sche Ianden en niet werden besteed, je 
deze overschotten moet compenseren 
door extra bestedingen uit te Iokken. Dat 
is iets anders dan dat de Iooninkomens 
werden beschermd ten koste van de winst
inkomens. Pas bij de tweede oliecrisis is 
men tot de conclusie gekomen dat dit niet 
kan. Als we dit bij de eerste oliecrisis 
hadden vermeden dan was de ontwikke
Iing waarschijnlijk minder rampzalig ge
weest. 

SCHOUTEN: De Iasten van de energie
prijsstijging moet je ten Iaste brengen van 
de consument en niet ten laste van de 
winsten. Los daarvan staat dat wanneer 
de olieproducerende Ianden oppotten, je 
van overheidswege tot extra bestedings
impulsen moet komen. Dat is gewoon 
nodig voor het behoud van de kringloop 
in de wereld. 
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Prijscompensatie 

ZIJLSTRA: Ik herinner mij nog zeer 
geed de discussies in de SER over de in
voering van de prijscompensatie. Wij heb
ben dat toen zeer bewust besloten. Waar
om? Omdat met de sterker wordende 
prijsstijgingen dan daarvoor, de vakbe
weging de neiging had om zich bij de 
loononderhandelingen in te dekken tegen 
de maximale prijsstijging. Men verlangde 
vantevoren een prijscompensatie voor de 
prijsontwikkeling die men het komende 
jaar vreesde. Toen hebben we unaniem in 
de SER gezegd, dat een prijscompensatie 
in de lonen, die achteraf wordt betaald, 
geen versnelling van de inflatie betekent 
en een gezond element kan zijn in de 
loonvorming. Maar wij hebben erbij ge
zegd, dat prijsontwikkelingen die veroor
zaakt worden door overheidsmaatregelen 
uiteraard buiten de prijscompensatie moe
ten blijven omdat deze de bedoeling heb
ben middelen over te hevelen van de par
ticuliere sector naar de overheid. Die 
lasten mogen dus niet worden afgewen
teld. Bovendien hebben we vastgesteld dat 
ruilvoetverslechtering evenmin in de prijs
compensatie opgenomen moet worden. 
Wij hebben echter ook vastgesteld dat dit 
een wat ingewikkelder problematiek be
treft dan overheidslasten en dat op dit 
punt nadere studie vereist is. Ruilvoetver
slechteringen varieren nogal en het pro
bleem was om een methode te vinden om 
cen trendmatige ontwikkeling in de ruil
voet mutaties op het spoor te komen en 
vervolgens buiten de prijscompensatie te 
houden. Aan deze nadere studie is nooit 
gewerkt. Wij hebben het probleem zeer 
wel onderkend, maar niet toegepast. En 
toen de eerste oliecrisis in '73 kwam heeft 
men het vergeten. En dat terwijl deze olie
crisis een klassiek geval is geweest om 
deze clausule toe te passen. Er was geen 
intellectuele onhelderheid, maar eenmaal 
de prijscompensatie als verworven recht 
aanvaard, liet toen bijna geen uitzonde-
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ringen meer toe. Zo is het destijds gegaan. 

ALBEDA: Wij moeten concluderen dat 
de overheid en de sociale partners niet 
goed op de recessie hebben gereageerd. 
De sociale partners hebben het spel van 
de Joonstijgingen gespeeld tot praktisch 
1980 aan toe en tegelijkertijd heeft de Ne
derlandse overheid ook niet gereageerd op 
de depressie omdat zij nu eenmaal een 
aantal ingebouwde mechanismen heeft 
van de welvaartsstaat en ook omdat in 
de jaren '70 nog een aantal forse uitbrei
dingen van die welvaartsstaat zijn aange
bracht. De hele recessie heeft zich niet 
uitgewerkt op de overheidssector, noch op 
de lonen, maar op het overig inkomen, 
de winsten. Dat bleek uiteindelijk het 
enige flexibele element dat de recessie 
kon 'opvangen'. 

DE VRIES: Maar mede door jouw beleid 
is onze nominale loonontwikkeling toch 
sterk gematigd geweest, vooral in het laat
ste kwart van de jaren '70. 

SCHOUTEN: Nominaallager ten opzich
te van vroeger, maar een echte reele loon
matiging is er niet geweest. Zeker voor 
een open economic als de onze zou de 
echte restpost in de economic de nomi
nale loonontwikkeling moeten zijn. De 
overige zaken, met name de prijsontwik-
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keling, zijn in hoge mate voor ons land 
een gegeven. En als wij zien hoe het feite
lijk in de jaren '70 is verlopen, dan moet 
ik constateren dat de reele lonen niet 
achtergebleven zijn bij de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit met als ge
volg dat we thans in zo'n hevige mate in 
een economische crisis verzeild zijn ge
raakt. 

Lonen of collectieve lasten 

ZIJLSTRA: Ik denk dat wij tach wat van 
mening blijven verschillen over het rela
tieve gewicht dat wij geneigd zijn te geven 
aan endogene resp. exogene oorzaken van 
het financieringstekort. Mijn vrees is dat 
in ons land het aantal exogene ontspo
ringen wordt onderschat dat vandaag nag 
in de overheidsbegroting zit en dat in 
valle hevigheid de komende jaren zal 
blijken. Vooral door diegenen die zich 
wat losjes weg uitlaten over het financie
ringstekort van dit moment. 

SCHOUTEN: Ik beweer dat wij deze 
hoge uitgaven van de overheid hadden 
kunnen financieren wanneer wij maar een 
gezonde winstontwikkeling hadden gehad 
als gevolg van een vee! gematigder loon
kostenontwikkeling. 

ZIJLSTRA: Ik ontken niet met Schouten 
dat herstel van de winstgevendheid van 
ons bedrijfsleven een zeer wezenlijke bij
drage zal zijn tot sanering van de collec
tieve sector. Maar ik ontken dat een her
stel van de winstgevendheid de problemen 
van de overheidsfinancien en de finan
cierbaarheid van de tekorten zal doen 
verdwijnen. Je moet het ene doen en het 
andere niet nalaten. Anders blijven wij in 
de moeilijkheden. 

II. Het 'Plan-Schouten' 
BORSTLAP: Wij blijven van mening ver
schillen over het relatieve gewicht van de 
bijdragen van de nominale loontwikkeling 
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en van de collectieve lasten aan de econo
mische crisis waarin wij verkeren. De 
volgende vraag die aan de orde moet ko
men is aan de heer Schouten. Kan hij aan
geven wat de kern van zijn benadering 
van de huidige crisis is, tegen de achter
grond van de analyse van de crisis die wij 
zojuist besproken hebben? 

SCHOUTEN: Gezien mijn analyse moe
ten wij de komende jaren met de sociale 
partners afspreken dat de nominale Ionen 
niet meer zullen stijgen. Dit afgezien van 
een zekere incidentele loonstijging die 
nodig is voor periodieken, promoties etc. 
Geen nominale loonstijging dus. Dat moe
ten wij afspreken voor een jaar of vier. 
Oat is de ene kant van mijn benadering. 
De andere kant, die op dit moment een 
beetje wordt gefrustreerd, treft het op peil 
houden van de bestedingen. Ik moet eer
Iijk zeggen dat toen ik mijn plan lanceerde 
zowel van geen nominale loonsverho
gingen als van bestedingsimpulsen via be
Jastingverlaging de positie van 's rijks 
financien nag niet zo chaotisch was als 
op dit ogenblik. Daarom heb ik gesugge
reerd een eventuele prijsstijging die nag 
zou plaatsvinden - die overigens bij een 
bevriezing van lonen zeer beperkt zal 
zijn - te compenseren door belasting
verlaging. De prijsstijging die ik verwacht 
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houdt verband met de nog voortgaande 
internationale prijsstijgingen. Ondanks 
een nationale productiviteitsgroei bij con
stante lonen. Ik wijs erop dat de over
heidsmiddelen die voor die compensatie 
beschikbaar moeten komen, vee! geringer 
zijn dan in de discussie veelal wordt ge
steld, omdat de prijsontwikkeling als ge
volg van de loonstop zeer vee! geringer 
zal zijn dan men vermoedt. 

ALBEDA: Moeten wij daarbij aan 3 a 
4% denken? 

SCHOUTEN: Ik verwacht bij een loon
stop niet meer dan 2 a 21/2 %. De loon
som van het bedrijfsleven is 200 miljard; 
21/2% is 5 miljard: daarmee zou in eerste 
instantie het financieringstekort toenemen 
door de belastingcompensatie. Het over
heidsbudget ontvangt echter meer belas
tingopbrengsten doordat als gevolg van 
de loonstop de winsten aanzienlijk toene
men. Dit is mijn eerste inverdien-effect. 
Het tweede inverdien-effect is dat in 
plaats van 1 0.000 faillissementen, waar
door de nationale koek aanzienlijk ver
mindert, er weer een normaal aantal 
faillissementen zal plaatsvinden van zeg 
2.000 per jaar. Dit effect zal al vrij spoe
dig te registreren zijn. Het derde inver
dien-effect is dat als gevolg van de alge
mene loonstop de overheid vee! minder 
zal behoeven uit te geven voor ambtena
rensalarissen, trendvolgers, sociale uitkc
ringen. Dit betekent dus een enorme ver
lichting aan de uitgave-zijde. En als vierde 
inverdien-effect noem ik een veel geringe
re prijsstijging voor de materiele over
heidsbestedingen, dus voor wegen, scho
len, gebouwen, etc. Tenslotte worden de 
rentelasten voor de overheid lager omdat 
de nominale rentevoet zal dalen. 
Mijn conclusie is dat de belastingverlich
ting van 5 miljard gemakkelijk gefinan
cierd kan worden met deze inverdien
effecten en naar mijn opvatting, binnen 
het eerste jaar. Centrale voorwaarde voor 
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deze aanpak is natuurlijk wei dat de Ne
derlandse Bank in staat is om bij een 
loonstop onze wisselkoers constant te hou
den, met name tegenover de Duitse markt. 
En ik denk dat via de renteverlaging die 
overigens gewenst is, dit ook mogelijk is. 

ZIJLSTRA: De Nederlandse Bank heeft 
nog nooit getracht te revalueren ( opwaar
deren) tegenover de Duitse markt. 

SCHOUTEN: En terecht. Maar ik wijs 
erop dat dit een centraal element zou 
moeten zijn in het akkoord van sociale 
partners en overheid: Nederlandse Bank 
zorg jij via je rentepolitiek voor een con
stante wisselkoers met de Duitsers. Ik ben 
ervan overtuigd dat de Nederlandse Bank 
dat kan! 

ZIJLSTRA: Dat ontken ik niet. 

SCHOUTEN: De tragiek van de zaak 
vind ik dat Van der Stee van al deze in
verdien-effecten weinig wil weten. Hij 
meldt aileen dat de loonbelasting natuur
lijk omlaag gaat bij een loonstop, maar 
verzuimt aan te geven aile vijf positieve 
effecten die ik hier zojuist heb opgesomd. 
Het gaat bij hem bijna de kant op van: 
alsjeblieft geen loonstop, want dan neemt 
het financieringstekort toe. Dit zijn na
tuurlijk geluiden die nergens op lijken. 
Het is een absolute onjuiste voorstelling 
van zaken. Maar zo'n benadering van de 
minister van financien heeft natuurlijk wei 
een geweldige invloed op de vakbeweging. 

BORSTLAP: Ik stel u voor eerst de 
economische kanten van het 'Plan-Schou
ten' te bespreken. Klopt het wat de heer 
Schouten beweert terzake het effect op de 
prijzen, de inverdien-effecten etc. Vervol
gens kunnen we dan de meer bestuurlijke 
aspecten aan de orde stellen: is het denk
baar dat in de Nederlandse verhoudingen 
een dergelijk plan metterdaad gerealiseerd 
wordt? Kunnen de sociale partners mee-
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werken; moeten we het centraal of decen
traal aanpakken. Dit zijn vragen die voor
al in de 'commissie-Wagner' aan de orde 
zijn geweest. Maar nu eerst de vragen over 
de economisch-technische merites van 
het 'Plan-Schouten'. 

Oorspronkelijke versie 

ZIJLSTRA: Ik constateer dat van de vele 
versies die van het 'Plan-Schouten' inmid
dels in omloop zijn wij vanavond de oor
spronkelijke versie gehoord hebben: geen 
enkele nominale loonstijging ( afgezien 
van een beetje incidenteel). Bet effect 
ervan is inderdaad een veel lagere prijs
stijging, dan we anders zouden hebben 
gehad. Maar mijn aarzelingen hebben be
trekking op met name de calculaties van 
de voordelen gedurende het eerste jaar. Er 
komt, wanneer wij per 1 januari de lonen 
bevriezen natuurlijk in '83 een fikse over
loop van de prijzen uit '82. Er komen 
huurprijsstijgingen, aardgasprijsstijgingen, 
verhogingen van de landbouwprijzen. lk 
denk dat we veel eerder bij de 4 % uit
komen dan bij de 21/2 %. Dat zou nog 
een grate verbetering t.a.v. de huidige 
situatie zijn maar het heeft natuurlijk ook 
zijn effecten op het financieringstekort, 
wanneer deze hogere prijsstijgingen door 
belastingmaatregelen gecompenseerd zou
den moeten worden. Want compenseren 
van 4% betekent dus geen 5, maar 8 
miljard extra last voor de overheidsfinan
cien. Maar nu de inverdien-effecten die 
daar volgens Schouten tegenover staan. 
Wij moeten ons hier geen grate bedragen 
bij voorstellen, want ook als ik mezelf tot 
enthousiasme over de inverdien-effecten 
zou brengen: de inverdien-effecten vragen 
tijd. Waarom? Omdat het vaststaat dat 
gedurende zeker 2 jaar het tot op het bot 
uitgemergelde bedrijfsleven de baten die 
uit de loonmatiging zullen voortvloeien 
zullen gebruiken om tot herstel van een 
gezonde financiele structuur te komen. Ze 
zullen onmiddellijk van zware bankkredie-
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ten af willen. Ik zeg niet dat die inverdien
effecten niet zullen optreden, maar ik 
verwacht het eerste en het tweede jaar 
daar niet de compenserende effecten van 
die Schouten er blijkbaar van verwacht. 
Die komen later. 

SCHOUTEN: De inverdien-effecten die 
Zijlstra nu noemt, die krijg je inderdaad 
later. Ik taxeer in het eerste jaar andere 
inverdien-effecten. Ik noem het terug
brengen van het aantal faillissementen. 
Dat gebeurt onmiddellijk. Er is een enorm 
verschil in de toeneming van onze natio
nale koek wanneer men mijn maatregelen 
neemt, doordat aan het afstootproces on
middellijk een halt wordt toegeroepen. De 
vergroting van de koek via meer investe
ringen komt inderdaad pas later, maar 
dat is niet mijn inverdien-effect van het 
eerste jaar. 

ZIJLSTRA: Maar het niet-failliet gaan 
van ondernemingen die anders wei failliet 
zouden gaan is het voorkomen van een 
verdere verslechtering, maar geen verbe
tering van het overheidsbudget dat er nu 
is. Bet financieringstekort en de chaoti
sche ontwikkelingen daarvan, wordt er 
niet door verbeterd. Althans niet binnen 
de eerste twee jaar. Dat is mijn grootste 
zorg. Je kan wel zeggen: als je mijn plan 
niet uitvoert dan wordt het nog veel er
ger ... 

SCHOUTEN: Dat is precies het punt. 
Binnen een jaar kan volgens mij een halt 
toegeroepen worden aan een verdere ver
slechtering van het financieringstekort. 

ZIJLSTRA: Maar ik wil me nu baseren 
op de vraag naar de draagbaarheid van de 
gevolgen van Schouten's benadering voor 
het financieringstekort in de eerste twee 
jaar. En dan zeg ik dat ik de directe ver
betering van het financieringstekort in 
veel geringere mate dan Schouten zie, dat 
ik het te compenseren verlies aan koop-

SOCj 

kra' 
om' 
mijr 
geri 
Sch 
niet 
heic 

SCI 
van 
tekc 

ZIJ 
van 
zou 
tuss 
geg( 
8m 
beh: 
leid 
ranc 
A Is 
wen 
gelij 
die 
15 ~ 

Zij I 

cren 
heid 

DE 
voer 
a am 
vrer 
acce 
finar 
een 
den 
mrsc 

ZIJI 
het < 
zove 
socii 
ken 
derit 
ten c 
de d 

CHRI 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

kracht door belastingmaatregelen veel 
omvangrijker inschat en de op korte ter
mijn te realiseren inverdien-effecten veel 
geringer. Dan zeg ik, hoezeer ik ook met 
Schouten wil meedenken: wij ontkomen 
niet aan een forse sanering van de over
heidsfinancien. 

SCHOUTEN: Maar dat wil ik losmaken 
van mijn plan, omdat het als zodanig het 
tekort niet vergroot. 

ZIJLSTRA: Nee, wij kunnen dater niet 
van losmaken, omdat als het werkelijk zo 
zou zijn dat het financieringstekort thans 
tussen de 10 en 11 % bedraagt, dan is dat 
gegeven relevant voor de vraag of die 
8 miljard er nog wei bij kunnen, boven en 
behalve de vele miljarden die in de pijp
leiding zitten. Omdat we daarmee op de 
rand van de financicrbaarheid balanceren. 
Als we niet uitkijken zal dit ons terugdu
wen in de kring van landen die een soort
gelijk beleid al jaren hebben gevolgd en 
die met een financieringstekort van zo'n 
15 % zitten: ltalie, Belgie, Denemarken. 
Zij moeten nu 15 % rente over het finan
cieringstekort betalen: dat kan onze over
hcid niet meer dragen. 

DE VRIES: Maar als je nu een beleid 
voert op grond waarvan wij toch kunnen 
aannemen dat we er binnen een jaar of 
vier weer redelijk bovenop zijn; is het 
accepteren van die acht miljard extra 
financieringstekort danniet veel beter dan 
ccn geringer financieringstekort aanvaar
den maar wei met een stagnerende econo
mische ontwikkeling. 

ZIJLSTRA: Dat beweer ik niet. Ik ben 
hct ecns met de stelling dat indien en voor 
zovcr wij voor vier jaar een beleid met de 
sociale partners zouden kunnen afspre
kcn dat leidt tot de substantiele vermin
dcring van de arbeidskosten waar Schou
ten op doelt dan moet naar mijn opvatting 
de draagbaarheid van het financierings-
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tekort in dat overleg worden meegeno
men. Natuurlijk mag je een discussie over 
het financieringstekort niet verabsolute
ren. Dat doe ik ook niet. Mijn punt is dat 
op een gegeven moment het financierings
tekort zo hoog is dat er, met welke be
doelingen dan ook, niet meer bij kan. Dan 
is het geld eenvoudig op. Ik vrees dat we 
dat punt thans bereikt hebben. Ik bedoel 
dus, dat het niet meer financierbaar is 
tegen de relatief lage guldens rente en dat 
wij dan door een sprongvariatie naar een 
veel hoger rentepeil zullen moeten gaan. 

ALBEDA: Moeten wij ons niet de prin
cipiele vraag stellen of het financierings
tekort als zodanig en het terugdringen 
ervan, een doelstelling kan zijn. Want het 
terugdringen van dit tekort door belasting
verhoging of minder overheidsuitgaven 
zullen leiden tot een verdergaande neer
waartse ontwikkeling van de conjunctuur 
met als resultaat verminderde belasting
inkomsten en dus een hoger financierings
tekort. Het financieringstekort is immers 
een functie van de economische ontwik
keling? 

ZIJLSTRA: Ik zou het met die stelling 
100 % eens zijn wanneer het financie
ringstekort nu 5 % zou zijn. 
Dit soort betogen onderschatten volstrekt 
de noodlottige positie waarin rijks finan
cien verkeren. 

SCHOUTEN: Maar dat ontkennen we 
niet. Ik wil de actuele situatie loskoppe
len van de grondtrekken van mijn plan. 

ZIJLSTRA: Maar ik kan het juist niet 
loskoppelen omdat jouw benadering nu, 
op dit moment, een vergroting van het 
financieringstekort inhoudt. Ik verabsolu
teer het probleem van het financierings
tekort niet. 

ALBEDA: Maar heb je toch niet het ge
voel dat het thans een beetje gebeurt? 
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ZIJLSTRA: Hoe kun je dat nu toch zeg
gen. De politick heeft tot dusverre geen 
echte zorg over het financieringstekort ge
had. Weet men wei water aan de gang is? 
Weet men wel wat het financieringstekort 
was van de miljoenennota '81? 51/4%. 
En waarmee '82 nu dreigt afgesloten te 
worden? Dat is toegenomen van respec
tievelijk 51/4 tot 10 a 11 % met een over
voile pijpleiding naar 1983. Mijn stelling 
is dat een operatic op het gebied van de 
lonen zoals Schouten die voorstelt, ons 
niet de ogen mag doen sluiten voor de 
noodzaak tot sanering van de overheids
financien. 

DE VRIES: Ik behoor tot die politici die 
zich inderdaad niet in die mate zorgen 
maakt over het financieringstekort; ik 
maak me zorgen om de onbeheersbaarheid 
in de overheidsuitgaven. Wat ik wil is dat 
er een beleid gevoerd gaat worden waarbij 
wij zeggen: de komende jaren is de groei 
van het nationaal inkomen zeg 1 % dat 
we op basis van deze groei de aanvaard
bare omvang van de collectieve uitgaven 
bepalen naar bijvoorbeeld de zgn. 'Zijl
stra-norm'. Dus eerst de collectieve uit
gaven strak afstemmen op de groei van de 
economic. Een tweede probleem is: welk 
niveau van totale bestedingen heeft deze 
volkshuishouding nodig om de productie
capaciteit redelijk bezet te houden, om de 
betalingsbalans in evenwicht te houden en 
om het gewenste herstel van investeringen 
in het bedrijfsleven te bevorderen. Voor 
het beantwoorden van deze tweede vraag 
is de omvang van de collectieve lasten
druk van belang, omdat verlaging van 
deze druk leidt tot extra bestedingen in 
onze economic. 
Als ik mijn eerste opdracht heb uitgevoerd 
( orde op zaken stellen in de collectieve 
sector) dan komt mijn tweede zorg aan de 
orde: het voorzien in een voldoende ni
veau bestedingen. Daartoe kan het nodig 
zijn dat ik tijdelijk een financieringstekort 
accepteer, waarvan ik eigenlijk moet zeg-
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gen dat het structureel volstrekt onaan
vaardbaar is. Maar in bepaalde omstan
digheden kan dat aanvaardbaar zijn, met 
name als onze externe positie dat toelaat. 

ZIJLSTRA: Mijn punt is, dat wij bij dit 
verhaal cijfers moeten invullen. Men zal 
mij niet horen zeggen dat wij het finan
cieringstekort nu op zeer korte termijn 
terug zouden moeten brengen tot in de 
buurt van 3 a 4 % van het nationaal in
komen. Dat kan natuurlijk niet. Maar 
waar het om gaat is, dat ik ook geen hou
ding zie die, zoals de heer De Vries zegt, 
orde op zaken wil stellen in de collectieve 
sector. J e zou bijvoorbeeld mogen ver
wachten dat de politieke partijen vandaag 
de dag van nieuwe initiatieven afzien. 
Omdat het echt niet meer kan. Niks 
daarvan; en in het regeringsprogram van 
'81 en in de programma's van de politieke 
partijen nu, barst het van de nieuwe ini
tiatieven. 

DE VRIES: Dat is waar en dat kan na
tuurlijk ook niet. Maar mijn punt is dat 
als de particuliere sector het op dit mo
ment dermate laat afweten dat mensen 
geen moed meer hebben om bijvoorbeeld 
huizen te kopen, ondernemers geen moed 
meer hebben om te investeren, dan kan 
het nodig zijn dat wanneer ik orde op 
zaken stel in de collectieve sector, ik toch 
oak via mijn collectieve lastendruk zo 
nodig extra bestedingsimpulsen organi
seer. In dit opzicht blijf ik Keynesiaan. In 
dat verband kan ik het mij voorstellen dat 
je in bepaalde omstandigheden bijvoor
beeld een financieringstekort van 12 % 
accepteert. 

ZIJLSTRA: Maar dat hebt u nu al. De 
tragiek van de situatie van dit moment is 
dat we het beleid zoals Schouten het voor
stelt niet in praktijk kunnen brengen door 
ons slordige gedrag in het verleden met 
betrekking tot de overheidsfinancien. 
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DE VRIES: Maar is het waar dat het 
plan-Schouten nu niet kan? Ik zie nog 
steeds een fors overschot op onze Iopende 
rekening van de betalingsbalans, ik zie 
een stuk onderbezetting van de productie
capaciteit. Ik ben het met u eens: die col
lectieve sector moet gesaneerd worden. 
Maar dat betekent niet dat we als over
heid de negatieve bestedingsontwikkeling 
maar passief over ons heen moeten Iaten 
gaan. 

ZIJLSTRA: In de begroting '81 is een 
financieringstekort begroot van 5; dat 
wordt 8. Wanneer de begroting van '83 
wordt ingediend op 11, dan moe ten er 
wonderen gebeuren, wil het niet 13 wor
den. 
Wij staan aan de rand van de afgrond van 
de financierbaarheid tegen de guldens
rente van dit tekort; dat wordt- en dat 
is voor mij onbegrijpelijk - volstrekt on
voldoende onderkend. 

ALBEDA: De discussie gaat niet over 
onze zorgen inzake het financieringste
kort; de discussie gaat over de vraag op 
welke wijze we het financieringstekort 
kunnen verkleinen. En de vraag is: ver
klein je inderdaad het financieringstekort 
met een beleid van voornamelijk bezui
nigen? Levert iedere bezuiniging niet een 
vermindering van belastingen op? En 
vergroot die bezuiniging daarmee niet het 
financieringstekort? 

ZIJLSTRA: Maar er is toch nog niet 
werkelijk bezuinigd? Een begroting '81 die 
met een financieringstekort van 51 I, % 
wordt ingediend en op dit moment is het 
crgens tussen de 10 en 11 %. Men noemt 
ombuigingen afwijkingen van de meer
jaren ramingen. Maar dat zijn geen om
buigingen. Dat is hooguit wat minder meer 
dan men zich had voorgenomen. Er is 
aldus gedefinieerd tot nu toe nog nauwe
lijks omgebogen. 
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DE VRIES: Maar vergeet men op finan
cien niet te zeer dat ombuigingen ook 
zogenaamde uitverdien-effecten hebben. 
Daar hoor je ze nooit over. 

ZIJLSTRA: Ik zeg dater tot dusverre 
niet wezenlijk omgebogen is. 

SCHOUTEN: Dat is juist. 

DE VRIES: Dat is niet helemaal juist. 
Zie bijvoorbeeld het trendbeleid bij de 
ambtenaren, de afgelopen jaren. De sala
rissen van de ambtenaren zijn de afgelo
pen 5 jaar ongeveer 10 % minder geste
gen dan die in het particuliere bedrijfs
leven. 

ZIJLSTRA: Noem je dat ombuigingen? 
Ik beweer dat als in twee jaar tijd een 
financieringstekort verdubbelt dat daar 
een fikse exogene component in zit. Dat 
wordt onvoldoende onderkend. Ombuigen 
in de politieke betekenis betekent: een 
afwijking van hetzij bestaande regelingen, 
hetzij afwijkingen van bestaande meer
jarenprogramma's. Dat wil allerminst zeg
gen dat het ook in economische zin om 
ombuigingen gaat. 

BORSTLAP: Ret blijkt dat de heer Zijl
stra positief op de heer Schouten zou 
willen reageren, ware het niet dat we thans 
met een financieringstekort zitten van tus
sen de 10 en 11 %. De heer Schouten 
onderkent met de heer Zijlstra de bijzon
dere situatie van het hoge financierings
tekort en de effecten daarvan op de door
veering van zijn plan. 

SCHOUTEN: Reden waarom ik vind dat 
in het overleg met de sociale partners ook 
aan de orde moet komen een bijdrage van 
de sociale partners aan het saneren van de 
overheidsuitgaven, dus het terugdringen 
van het financieringstekort. 

DE VRIES: U bent niet bang dat daar-
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door de bestedingen een te geringe impuls 
van overheidszijde zullen krijgen. 

SCHOUTEN: Het plan-Schouten moeten 
we bekijken zoals het er ligt: nominale 
bevriezing van de lonen en compenseren
de belastingmaatregelen. Daarnaast is er 
het probleem van het uit de hand gelopen 
financieringstekort. Wat bent u, sociale 
partners, bereid aan dit probleem bij te 
dragen? In de sfeer van sociale voorzie
ningen, de uitgavenkant van de overheid, 
etc. Ik erken dat dit op korte termijn een 
vermindering van bedrijvigheid kan op
leveren, omdat de bestedingsimpulsen nu 
eenmaal minder kunnen zijn, maar ver
geet niet welke mogelijkheden de Neder
landse Bank heeft om met zo'n groot 
overschot op de betalingsbalans een be
leid te voeren gericht op een reele rente
verlaging en ook daarvan kunnen zeer 
aanzienlijke compenserende bestedings
impulsen uitgaan. 

ZIJLSTRA: Als ik het mag zeggen: dat 
heeft de Nederlandse Bank toch waar
achtig waar gemaakt. Weet u dat een 
duits bedrijf voor bankcrediet op dit ogen
blik meer dan 2 % meer moet betalen 
dan een Nederlands bedrijf aan een Ne
derlandse bank. 

III. De kabinetsplannen 

BORSTLAP: Hoe reageert u op de feite
lijke kabinetsplannen, zoals die pal voor 
de verkiezingen zijn bekend gemaakt. Een 
bevriezing van ambtenarensalarissen, 
trendvolgers en sociale uitkeringen en 
een oproep aan de sociale partners een
zelfde loonontwikkeling in het bedrijfs
leven overeen te komen. Dit beleid lijkt 
op de helft op het plan-Schouten. De 
bestedingsimpulsen staan vooralsnog niet 
in de kabinetsplannen. Er moet naar ver
luidt nog een belastingplan van 1,9 mil
jard ingevuld worden naast verhogingen 
van de premies sociale zekerheid. Dus de 
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lasten lijken eerder nog te gaan toenemen 
naast het bevriezen van de lonen. Dus in 
plaats van belastingverlichting, zoals het 
plan-Schouten aanbeveelt dreigen er be
lastingverzwaringen te komen. 
Wat verwacht u van een dergelijke aan
pak? 

ALBEDA: Oppervlakkig gezien zou een 
benadering als waartoe het kabinet ken
nelijk gekozen heeft, passen in een bena
dering zoals die is aanbevolen door de 
commissie-Wagner. De overheid als prijs
zetter en het bedrijfsleven dat zich daarbij 
al of niet aanpast. Het is de manier waar
op de commissie-Wagner het plan van 
Schouten zou aanbevelen. Maar inder
daad: er is geen belastingverlaging, maar 
zelfs belastingverhoging. Mijn vrees om
trent de versterking van de neerwaartse 
spiraal wordt hierdoor allerminst wegge
nomen. Wat dan dreigt is dat men in de 
loop van volgend jaar eenvoudig vaststelt 
dat het financieringstekort niet terugloopt, 
dus dat er kennelijk te weinig bezuinigd 
is. Een meer orthodoxe variant van het 
plan-Schouten zou intreden wanneer een 
kabinet zou besluiten tot een loonmaat
regel wanneer het bedrijfsleven de be
vriezing van de lonen niet zou volgen? 

DE VRIES: Wij kunnen aan twee varian
ten denken. De eerste is dat wanneer het 
bedrijfsleven de bevriezing van de ambte
naren niet volgt het kabinet alsnog op 
zijn schreden zal terugkomen en zich 
trendvolgend zal opstellen. Een tweede 
variant is dat wanneer het bedrijfsleven 
niet volgt de regering het daartoe zal 
dwingen. 

ZIJLSTRA: Geloven wij niet zoals wij 
hier rond de tafel zitten, dat wanneer het 
particuliere bedrijfsleven de kabinets
maatregelen niet volgt de ambtenaren na 
verloop van enige tijd toch weer het par
ticuliere bedrijfsleven zullen gaan volgen. 
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DE VRIES: Zou het daarom niet zaak 
zijn om als overheid een soort lokkertje 
in het vooruitzicht te stellen, dat als het 
bedrijfsleven de bevriezing zou willen 
volgen dit door de overheid aantrekkelijk 
gemaakt wordt door alsnog een stuk 
lastenverlichting in het vooruitzicht te 
stellen. Ik kan mij niet voorstellen dat er 
iets van de kabinetsplannen terecht zal 
komen, als je niet in deze zin iets aanbiedt. 
Ik moet wel zeggen dat ik de kabinets
plannen op zichzelf ervaar als een onder
kenning van de grote problemen die juist 
met betrekking tot de omvang van het 
financieringstekort zijn ontstaan. 

SCHOUTEN: lk denk dat het niet moge
lijk is om enerzijds de lonen te bevriezen 
en anderzijds daar belastingverhogingen 
nog aan toe te voegen. Dat gaat niet. 

BORSTLAP: Deze kabinetsplannen zul
len een vervolg krijgen in het formatie
akkoord. Wat moet er naar uw opvatting 
op dit punt in het formatie-akkoord wor
den opgenomen? Hoe zal bijvoorbeeld de 
sanering van de overheidsuitgaven aange
pakt moeten worden. 

ZIJLSTRA: Wanneer je in een begroting 
een bepaald bedrag afspreekt dat je mag 
uitgeven, dan moet men zich daaraan 
houden. Dat zal, denk ik, een eerste, heel 
simpele, maar uiterst belangrijke afspraak 
moeten zijn. De praktijk van de over
schrijdingen van de afgelopen jaren kan 
ccnvoudig niet meer. 

DE VRIES: In het ambtelijke stuk van 
financien, dat de partijprogramma's heeft 
doorgelicht, komt men tot een ombui
gingsproblematiek de komende jaren van 
45 miljard gulden. Daarvan is 23 1/2 mil
jard nodig voor het terugdringen van het 
financieringstekort, 71/2 is een gevolg van 
de stijgende rentelast van de staatsschuld, 
9 1/t vloeit voort uit de te verwachten stij
ging van de sociale zekerheidsuitgaven 
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en in de sfeer van de rijksbegroting res
teert dan nog 31/2 miljard. Als ik dan naar 
de heer Zijlstra luister, dan zegt hij: je 
hebt de uitgaven van die rijksbegroting uit 
de hand Iaten !open. Maar als we bezien 
hoe de materiele overheidsuitgaven zich 
de afgelopen tijd hebben ontwikkeld, dan 
zijn deze achtergebleven bij de ontwikke
ling van de groei van het nationaal inko
men. De uitgavenexplosie heeft zich voor
gedaan in de sfeer van de sociale zeker
heid, de rentelasten en bepaalde sectoren 
zoals volkshuisvesting, volksgezondheid. 

ZIJLSTRA: Alles goed en wel, maar wan
neer wij door endogene dan wel exogene 
factoren tot een omvang van het finan
cieringstekort komen zoals in ItaW~, Bel
gie en Denemarken het geval is, dan klapt 
de boel in elkaar en dan komen we aan 
de uitvoering van het 'Plan-Schouten' in 
het geheel niet meer toe. De nood is ons 
opgelegd. lk herhaal: ook wanneer het 
terugdringen van het financieringstekort 
deflatoire impulsen teweeg zal brengen op 
korte termijn dan zullen we deze pil moe
ten slikken. Een andere weg is er niet. 

DE VRIES: Maar ook als dit gepaard 
gaat met uitverdien-effecten, zodat je als 
overheid maar een kwartje overhoudt als 
je denkt een gulden om te buigen, omdat 
je de negatieve gevolgen van die gulden
ombuiging bijvoorbeeld in de sfeer van 
extra sociale uitkeringen buiten beschou
wing hebt gelaten? 

ZIJLSTRA: Omdat we het zover hebben 
laten komen zullen we toch die weg moe
ten gaan. Natuurlijk met verstand en be
leid en vooral met een tempo dat mee
gedicteerd wordt door de loonmaatregelen 
die getroffen kunnen worden. 

DE VRIES: Voor een belangrijk deel ben 
ik het met u eens. Maar mijn zorg is dat 
het accent in deze discussie zich tezeer 
zal concentreren op het financieringste-
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kort, terwijl ik het gevoel heb dat wij 
allereerst moeten kijken naar wat er nodig 
is om onze bedrijven weer aan een sterke 
concurrentiepositie te helpen. Als alle 
aandacht zich richt op het financierings
tekort en aile andere maatregelen daarvan 
afgeleid worden, dan vrees ik dat er hele 
akelige dingen in ons land kunnen gebeu
ren. 

ZIJLSTRA: Maar u lijkt wei bezorgd dat 
wij te hard het financieringstekort zullen 
terugdringen. Het eerste begin daarvan 
moeten we nog zien. 

DE VRIES: Als wij ons richten op de 
versterking van de internationale concur
rentiepostie en tevens acht slaan op de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het 
totaal van de bestedingen, dan richten wij 
ons op deze wijze op een gezondmaking 
van de economic en zal op termijn ook 
het financieringstekort teruggebracht kun
nen worden. 

ZIJLSTRA: Het is een rampzalige poli
tick die u aanbeveelt. De bewijzen liggen 
voor het grijpen. 

ALBEDA: Maar nergens heeft men nog 
het loonbeleid waar wij nu aan denken 
gevoerd. 

SCHOUTEN: Ik ben ervan overtuigd 
- maar ik kan het natuurlijk ook niet be
wijzen - dat wanneer de belastingdruk 
voor gezinnen en voor bedrijven op zijn 
minst constant blijft, de lonen en uitke
ringen bevroren worden en de materiele 
overheidsuitgaven aan stringente normen 
gebonden worden, dan moeten wij toch 
weer de goede richting in kunnen slaan. 
Men kan hoog of laag springen, maar in 
dat geval kan eigenlijk het financierings
tekort niet meer groter worden. Integen
deel! 

ZIJLSTRA: De eerste twee jaren nog wei. 
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BORSTLAP: Ik begrijp dat de heer 
Schouten zegt dat het bevriezen van aile 
CAO-lonen, en van de ambtenarensala
rissen in de kabinetsplannen niet verge
zeld mag worden van een belastingverho
ging. In het eerste jaar kan een tijdelijke 
verhoging van het financieringstekort uit
sluitend optreden, als gevolg van volume
ontwikkeling in de sociale zekerheid, maar 
de onmiddellijke inverdien-effecten zullen 
toch het financieringstekort per sal dover
minderen. Deze benadering zou een aantal 
jaren consequent volgehouden moeten 
worden. Oat lijkt mij de conclusie waar 
u zo naar tendeert. 

ZIJLSTRA: Bij dat plan hoort een plan 
tot sanering van de overheidsuitgaven. 

SCHOUTEN: Dat is juist. De materiele 
bestedingen van de overheid mogen niet 
meer groeien dan het nationale inkomen, 
en het aantal ambtenaren niet meer dan 
de beroepsbevolking. 

BORSTLAP: Is de bevriezingsoperatie 
die door het kabinet wordt voorgesteld 
ontoereikend voor de overheidsuitgaven? 

ZIJLSTRA: Dat kan ik zo niet zeggen. 
Ik ben reuze bezorgd over wat er in de 
pijpleiding van financien zit in de sfeer 
van de begrotingsoverschrijdingen. De 
dynamiek die de afgelopen twee jaar ge
resulteerd heeft in een verdubbeling van 
het financieringstekort is niet uitgedoofd. 
Die is nog steeds aanwezig. En dat onder
kennen we in onvoldoende mate. 

BORSTLAP: Maar als de groei niet in de 
materiele overheidsbestedingen zit, zoals 
De Vries zojuist aangaf, maar in de over
drachtsuitgaven, dan kan je als kabinet 
toch niet verder gaan dan het bevriezen 
van de ambtenarensalarissen, de trendvol
gers en de sociale uitkeringen? Is dit dan 
niet de meest adequate bijdrage aan net 
stabiliseren van het financieringstekort? 
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SCHOUTEN: Het kabinet kan inderdaad 
niet verder gaan dan l:et doorvoeren van 
de maatregelen die ik zoeven heb gesteld 
inclusief de algemene inkomensstop. 

ZIJLSTRA: Vroeger had je natuurlijk 
ook tegenvallers; maar die moesten dan 
gecompenseerd worden binnen de begro
ting van je eigen departement. Dat gebeurt 
niet meer. 

SCHOUTEN: Maar als het totaal van de 
materiele overhcidsbestedingen nu zo'n 
15 % van het nationaal inkomen zijn en 
het totale financieringstekort is zo'n 10 
proccnt van het nationaal inkomen, dan 
betekent I % terugtrekking van het finan
cieringstckort toch een enorme teruggang 
in de matericle overheidsbestedingen als 
je dit aileen hier zou willen realiseren? 

ZIJLSTRA: Wij moeten oppassen om 
clkaar de onbeheersbaarheid van de over
heidsfinancien aan te praten. Dat doen we 
als we zouden zeggen dat de ontwikkeling 
van de ovcrhcidsuitgaven endogeen is ge
wordcn. Dan rest ons niets anders dan 
de moed opgeven om ooit weer naar ge
zondere verhoudingen terug tc keren. 

Pcrspectief 

BORSTLAP: De vraag die aan het slot 
opkomt is of u reele mogelijkheden ziet 
tot cen keer ten goedc gelet op de span
kracht van politieke partijen op dit mo
men, gelet ook op mechanismen binnen de 
ministeries die eerder tot meer dan tot 
minder uitgavcn leiden. Ziet u nog een 
kan s om niet in ltaliaanse, Belgische of 
Dccnse toestanden te geraken? 

DE VRIES: Ik dcnk dat we moetcn be
ginnen met te constateren dat we al een 
heel eind op weg zijn naar zulke toestan
dcn. Maar ik ben er volstrekt van cver
tuigd dat een keer ten goede mogelijk is, 
althans thcoretisch. Practisch vraagt het 

CHRISTI'N DFMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/82 

413 

cen gigantische krachtsinspanning. Zoals 
we hier vanavond hebben gezeten zijn we 
het er wei over eens dat daarbij twee in
valshceken centraal moeten staan. 

De eerste is een dr:'1.stische sanering van 
de overheidsvitgaven. Als ik het goed 
taxeer gelooft Zijlstra neg steeds niet dat 
hct daarvzn zcl komen en dat maakt hem 
uitermate terughoudend ten aanzien van 
de bestedingskant van het plan-Schouten. 
Ik heb begrip voor die scepsis van Zijlstro: 
niet zo zcer omdat er nog zoveel nieuw 
beleid op stapel stc<at, maar omdat de be
heersing van de endogene groei zo moei
lijk is. Heroverweging blijkt t'en enorm 
moeizaam proces te zijn en stelselwijzi
gingen in de sociille zekerheid bijvoor
beeld kosten vee! tijd. Toch ben ik het 
eens dat die sanering eenvoudig moet 
omdat het een basisvoorwaarde is voor 
het tweede punt dat ik noem, namelijk 
herstel van de concurrentiekracht van het 
bedrijfsleven. Wij komen er aileen uit als 
het ons lukt om het economisch draagvlak 
van de marktsector weer sterk te maken. 
Dat staat centraal in mijn benadering en 
dat staat ook centraal in het plan-Schou
ten. Dat herstel zal moeten verlopen door 
enerzijds te zorgen dat de kostenontwik
keling achter blijft bij die van onze bui
tenlandse concurrenten en anderzijds door 
ervoor te zorgen dat ook de binnenlandse 
afzetmogelijkheden zo goed mogelijk op 
peil blijven. Ook dat element zit het plan
Schouten. Het nadeel van dit plan is dat 
er met name voor de vakbeweging en ook 
voor de politici de eerste jaren weinig eer 
aan te behalen is. Het vraagt echt om een 
visie op langere termijn. De hamvraag is 
dan ook voor mij of onze samenleving en 
onze politici daar a] aan toe zijn. Dat zal 
onder meer tijdens de komende kabinets
formatie moeten blijken. 

ZIJLSTRA: Ik zal zeker niet zeggen dat 
de ontwikkelingen thans onbestuurbaar 
zijn. Ik ben van oordeel dat wij een be-



SOCIAAL-ECONOMISCH 

langrijke nominale loonmatiging moeten 
realiseren, zodat de reele loonstijging in 
overeenstemming is met hetgeen de pro
ductiviteitsstijging mogelijk maakt. Wan
neer politieke partijen durven af te zien 
van nieuwe initiatieven en als de departe
menten metterdaad de uitgaven in toom 
houden, dan is een keer ten goede natuur
lijk mogelijk. Dat vraagt een andere hou
ding van bewindslieden. Mag ik een wille
keurig voorbeeld noemen. In de SER 
wordt gesproken over het educatief verlof. 
Dat is een heel belangrijke zaak uit een 
oogpunt van wat de mensen eigenlijk toe
komt. Maar zou het aan de orde stellen 
van deze materie thans het meest geschik
te moment zijn? Wij zouden toch moeten 
beginnen met het niet in de programma's 
vermelden van allerlei nieuwe dingen. 
Maar zo ziet de praktijk er niet uit. 
De ontsporingen in Italie, Belgie en Dene
marken zijn een combinatie van te hoge 
loonstijgingen en uit de hand lopende 
overheidsfinancien, die elkaar in een on
zalige wisselwerking bei:nvloeden, dikwijls 
nog vergemakkelijkt door een toegeeflijk 
monetair beleid. Ik maak nog een kant
tekening bij die overheidsfinancien en hun 
ontsporing. Ret begint altijd met politieke 
onmacht en het wordt pas erg gevaarlijk 
als men dat tracht te rationaliseren door 
de zogenaamde Keynesiaanse stelling, dat 
men het uit de hand gelopen tekort niet 
mag reduceren omdat het dan nog erger 
wordt. 

ALBEDA: Ret moeilijke van de situatie 
is, dat we het eens zijn over het doel van 
de operatie: werkgelegenheid en ook over 
de subdoelen: sanering overheidsfinan
cien, enige reductie van de voorzieningen 
en het herstel van het bedrijfsleven. Onze 
wegen gaan uiteen als het gaat over de 
koopkracht (is afzetprobleem op korte 
termijn). In mijn ogen moet een beleid 
voldoende genuanceerd zijn om te voor
komen, dat korte-termijn-effecten het 
lange-terrnijn-doel in gevaar brengen en 
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tegelijkertijd het beleid hoop geeft voor de 
toekomst. Dat wil zeggen: geen eenzijdig 
beleid van aileen matiging en bezuiniging. 
Een aanvullend program met betrekking 
tot: 
a. werkgelegenheid, her- en omscholing 
voor jongeren en 
b. een voorzichtig beleid in de richting 
van verdeling van de arbeid. 
Ik denk dat zo'n 'policy-mix' ons (mits de 
conjunctuur ons niet helemaal in de steek 
laat) door de recessie heen zou kunnen 
helpen. 

SCHOUTEN: Een herstel van de groei 
van onze werkgelegenheid en een sanering 
van onze overheidsfinancien kan mijns 
inziens gegarandeerd worden indien aan 
de volgende zes voorwaarden wordt vol
daan. 

1. Er komt een sociaal-centraal accoord 
over een nominale inkomensstop van alle 
CAO-lonen, alle ambtenarensalarissen en 
alle sociale uitkeringen gedurende 4 jaren. 
Daar tegenover staat van overheidswege 
een tariefstop van alle belastingen en 
aardgasexploitatie bestemd voor bin
nenlands verbruik. Een tariefstop voor 
de diensten van de semi-collectieve sector 
en zelfstandige beroepen ligt tevens voor 
de hand. Dit alles kan gecorrigeerd wor
den voor zover de gemiddelde invoerprij
zen in guldens gemeten sneller stijgen dan 
bijvoorbeeld 1 % per jaar. 

2. Ret aantal ambtenaren in de collectie
ve en semi-collectieve sector mag verhou
dingsgewijs niet sneller stijgen dan de be
roeps bevolking. 

3. De materiele overheidsbestedingen mo
gen niet sneller stijgen dan het nationaal 
inkomen in procenten. 

4. De Nederlandse Bank garandeert een 
constante nominale wisselkoers met de 
duitse mark via een politiek van rente
verlaging. 

5. De verwachte rentedaling en vermin-
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dering van de binnenlandse inflatiegraad 
maken een huurstop mogelijk. 
6. Het beperkte koopkrachtoffer bij con
stante geldinkomens en constante huur
aardgas- en belastingtarieven geldt gelij
kelijk voor elke inkomensgroep naar rato 
van de inflatiegraad. 

BORSTLAP: Ik vrees dat dit gesprek de 
impasse in het te voeren beleid nog eens 
helder heeft gelllustreerd. Dank u zeer dat 
u eraan hebt willen deelnemen. 
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