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HANS WI]ERS 

Over het karakter van het sociaal-economische 
beleid en de rol daarin van D)66 

Inleiding 

Wie de laatste oEcn-Economic Out/ook (dec. 
1983) doorleest wordt geconfronteerd met een 
nogal beangstigend beeld. Terwijl het reëel BNP 

van de vs en Japan midden 1985 naar verwach
ting 7 tot g procent hoger zal liggen t.o.v. het 
huiclige niveau, zal dat voor de Westeuropese 
landen hoogstens 3 procent zijn . Daar komt nog 
bij, dat de magere 3 procent niet zozeer samen
hangt met de intern Europese dynamiek, maar 
voor een groot gedeelte wordt verklaard door de 
hogere groei in de vs in combinatie met de hoge 
koers van de dollar. Europa als de zieke, oude 
man van de geïndustrialiseerde wereld. 

Wat voor de EEG-landen geldt t.o.v. de rest 
van de oEcn-landen is in even sterke mate het 
geval voor Nederland t.o.v. de meeste andere 
Europese industrielanden. Alleen dóor de groei 
van de export is sprake van enige expansie. De 
interne impulsen zijn per saldo negatief. 

De factoren die tot deze ontwikkelingen heb
ben geleid, kunnen op verschillende manieren 
beschreven worden. Het meest gebruikelijk is de 
macro-economische methode. Reële arbeidskos
ten, collectieve lastendruk, arbeidsinkomensquo
te, inflatie en rente spelen daarbij een centrale 
rol. Ondanks alle scepsis die de laatste tijd t.o.v. 
de hierbij noodzakelijke modelmatige exercities 
wordt geuit, blijft deze invalshoek m.i. zijn waar-

de behouden. Met behulp van econometrische 
excercities is het zeer goed mogelijk om causale 
relaties uit het verleden bloot te leggen. Het wordt 
veel moeilijker als men met behulp van macro
economische model-exercities harde beleidsuit
spraken wil onderbouwen over de middellange 
termijn toekomst in een tijd dat er allerlei struc
tuurveranderingen optreden. 

De beleidsdiscussie 

En hiermee zijn we dan regelrecht in het hart van 
de huidige sociaal-economische beleidsdiscussie 
terechtgekomen. Mijn stelling daarbij luidt dat 
een aantal elementen van het huidige beleid zijn 
gebaseerd op een denkfout . Men veronderstelt 
dat een goede analyse van de oorzaak van een 
bepaalde ongewenste ontwikkeling in het ver
leden, rechtstreeks leidt tot goede aanknopings
punten voor het toekomstige beleid om die ont
wikkeling te keren. Om meer concreet te worden: 
er bestaat bij mij weinig twijfel over dat de slechte 
econpmische toestand van ons land bevredigend 
verklaard kan worden met behulp van de indi
catoren reële arbeidskosten, stijgende collectieve 
lasten, regelzuchtige overheid, fiscaal systeem en 
inflexibele arbeidsmarkt. Wie het economende
bat in Nederland goed gevolgd heeft, zal hebben 
bemerkt dat over de hoofdlijnen van de histo
rische verklaring ook weinig verschil van mening 
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bestaat. De wegen scheiden zich pas goed, als het komt er kortweg op neer, dat er door forse reële 
over het beleid in de toekomst gaat. 

In het huidige beleid is de stroming dominant, 
die veronderstelt dat door precies het tegenover

gestelde te laten plaatsvinden van wat zich in de 
afgelopen anderhalf decennia voltrok, de econo
mie haar oude vitaliteit zal herwinnen. Dat be
leid richt zich daartoe gelijktijdig op het verlagen 
van de waarden van een aantal belangrijke va
riabelen (reële arbeidskosten, financieringstekort, 
collectieve lasten), en op de structuur van een 
aantal belangrijke instituties (arbeidsmarkt, sys
teem sociale zekerheid etc. ). De denkfout van dit 
scenario zit niet in de veronderstelling dat zo
doende de Nederlandse economie op een gegeven 
moment weer fors zal kunnen gaan groeien. In
dien het huidige beleid deze en een volgende ka
binetsperiode wordt voortgezet zal zeker cje basis 
zijn gelegd voor een forse opleving. De kritiek op 
het scenario richt zich op de (impliciete) veron
derstelling dat het hier om het optimale beleids
scenario gaat. Het optimale scenario is m.i. het 
scenario, dat zo snel mogelijk een zo groot mo
gelijke expansie in de marktsector genereert. Zo
doende worden immers op zowel korte, als op 
langere termijn de beste voorwaarden voor de 
werkgelegenheids- en inkomensontwikkeling ge
creëerd. Door groei van de marktsector kan her
verdeling van werk eenvoudiger worden gereali
seerd, omdat de inkomensoffers minder groot be
hoeven te zijn en-de herbezetting groter wordt 
i.v.m. de lagere overcapaciteit. Bij groei behoeft 
er ook minder op de collectieve uitgaven worden 
bezuinigd. 

Het huidige beleidsscenario 

Het huidige scenario is in economische, noch in 
sociale zin optimaal. Om die stelling te onder
bouwen moeten we naar de basisfilosofie van het 
huidige aanpassingsscenario. Die basisfilosofie 

arbeidskostenmatiging in combinatie met een 
snelle reductie van het financieringstekort met 
gelijktijdige stabilisatie of zelfs reductie van de 

collectieve lasten 'ruimte' of 'lucht' ontstaat voor 
de marktsector. Ondersteund door een aantal in
stitutionele hervormingen om de markt vrijer te 
laten functioneren, zal het bedrijfsleven weer 
gaan expanderen en zorgen voor de benodigde 
inkomens- en werkgelegenheidsgroei. 

Er zijn twee factoren die dit scenario niet op
timaal maken. In de eerste plaats leidt de manier 
en het tempo waarin het financieringstekort on
der de huidige economische omstandigheden 
wordt teruggebracht tot een deflatoor klimaat. 
Doordat de binnenlandse effectieve vraag stag
neert, ontstaat overcapaciteit en daling van de 
rendementen. Op zich is dat al voldoende om de 
hefboom naar economisch herstel, terug te laten 
slaan. Maar naast deze objectieve verslechtering, 
treedt er ook een verzieking van het psycholo
gische klimaat op. Bij investeringen spelen winst
verwachtingen een cruciale rol. In een langdurig 
deflatoor klimaat, zoals we dat thans kennen, 
passen de investeerders hun verwachtingen steeds 
meer aan de feitelijke toestand aan. Bij de be
staande overcapaciteit leidt dit tot een verder uit
stel van nieuwe investeringen en daardoor tot 
verdere deflatie. Een verdere, endogene neer
waartse spiraal is het resultaat. 

De les uit het voorgaande is, dat de 'ruimte' 
die men voor de marktsector zegt te willen maken 
niet bestaat. Voorzover er over ruimte kan wor
den gesproken, is dat een 'ex-post' begrip dat 
door het bedrijfsleven zelf via rendabele produk
tie moet worden gerealiseerd. In het huidige de
flatore klimaat kan onvoldoende van die produk
tie plaatsvinden. Heel paradoxaal leidt een goed 
bedoelde poging om de marktsector te stimuleren 
tot een steeds grotere ontregeling van de zelf-re
genererende krachten van die marktsector. Ove-
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rigens worden zeker niet alleen de goederen- en 
kapitaalmarkten ontregeld. Vooral op de ar
beidsmarkt dreigt een desastreuze ontwikkeling. 
Steeds meer in mensen belichaamde kennis, er

varing en werklust gaat verloren. Wie momenteel 
de stelling betrekt, dat de omvangrijke werkloos
heid voorlopig als een gegeven moet worden be

schouwd, realiseert zich onvoldoende dat op die 
manier onze economische problemen een bijna 
onuitroeibare culturele voedingsbodem zullen 

krijgen. 

Het tweede punt van kritiek betreft de aard van 
de institutionele hervormingen die thans plaats
vinden. Ik wil er geen misverstand over laten be
staan, dat ook ik van mening ben dat ons systeem 
van sociale zekerheid ingrijpend moet worden 
aangepast i.v.m. de individualisering, de noodza
kelijke verbetering van de werking van de ar
beidsmarkt en de samenhang met de effecten van 
de tertiaire inkomensverdeling. Ook ben ik van 
mening dat de arbeidsmarkt en het systeem van 
loonvorming flexibeler gemaakt dienen te wor
den. Tenslotte lijkt sanering en stroomlijning van 
het geheel van overheidsregels en instrumenten 
ook geen overbodige zaak. Mijn kritiek richt zich 
op de onevenwichtigheid van het thans in uit
voering zijnde pakket van institutionele hervor
mingen. Het lijkt meer de neerslag van een con
servatief-liberale maatschappijvisie, dan het re
sultaat van een denkproces over de eisen die de 
snel veranderde wereldeconomie aan ons land 
stelt. Het huidige aanpassingsprogramma mis
kent in hoge mate de omvang en het karakter van 
de wanverhouding die er bestaat tussen het func
tioneren .van een groot aantal maatschappelijke 
instituties enerzijds en de mogelijkheden en eisen 
van een hoog technologische en 'informaliseren
de' samenleving anderzijds . 1 

Institutionele hervormingen 

In het kader van dit korte essay is het niet mo
gelijk deze stelling in volle breedte uit te werken. 

Kortheidshalve zal ik hier twee willekeurige, 
maar m.i. wel belangrijke voorbeelden noemen. 
Bij de herziening van het systeem van sociale ze
kerheid staan thans de kosten- en inkomensver
delingsaspecten centraal. Er wordt nauwelijks 
aandacht besteed aan de noodzaak om via een 
veel sterkere institutionele koppeling met het ar
beidsmarkt- en scholingsinstrumentarium de mo
gelijkheden tot (her)intreding te bespoedigen. In 
het kader van een samenhangend herindustria
lisatiebeleid is zo'n grotere integratie van het so
ciale en economische beleid hoog nodig. In het 
buitenland, bijv. Zweden, kan men voldoende in
spirerende voorbeelden vinden voor een dergelijk 
beleid. 

Een tweede voorbeeld betreft de hervorming 
van ons fiscale stelsel in relatie tot de noodzaak 
om meer startende ondernemingen van de grond 
te krijgen. Ons huidige fiscale systeem maakt het 
voor bestaande ondernemingen en hun adviseurs 
op puur bedrijfs-economische gronden veel inte
ressanter om zich te concentreren op het ontwer
pen van belastingverminderende constructies 
dan de ontwikkeling van nieuwe produkten. 
Daarnaast komen eenmaal gestarte, innovatieve 
bedrijven (dé motor voor groei en werkgelegen
heid ) volstrekt onvoldoende toe aan de vorming 
van eigen vermogen door een onbegrijpelijk sys
teem van voorlopige aanslagen, administratieve 
rompslomp e.d. De vooral door Prof. Korvinga 
bepleite gedachte van belastingvrijstelling en 
subsidie-afschaffing zou een broodnodige impuls 
voor de vernieuwende, kleinere ondernemingen 
kunnen betekenen. 

Deze niet uitgewerkte voorbeelden kunnen 
naar believen worden uitgebreid met allerlei an
dere hoognodige en niet of onvoldoende van de 
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grond komende institutionele hervormingen: de confronteerd van de maatschappelijk constellatie 
betere afstemming van het onderwijssysteem op 
de groei van de informele economie, de reorga
nisatie van het overheidsapparaat, de rol van de 

werknemers in de ondernemingen bij de intro
ductie van nieuwe technologieën, nieuwe vormen 
van gemengde private - collectieve financiering 
van semi-overheidsinvesteringen enz. 

De rol van de verschillende politieke stromingen 

Het bovenstaande is een pleidooi voor een be
leidsscenario, dat bestaat uit een meer expansief 
financieel-economisch beleid in combinatie met 
een breed programma van institutionele hervor
mingen. 2 

De samenhang tussen de twee samenstellende 
delen vormt m.i. de kracht van een dergelijk sce
nario. Stimuleren zonder meer zal immers leiden 
tot het in stand houden van een economische en 
sociale structuur zonder veel toekomst. In finan
cieel-economische zin zal een duurzaam, veel te 
hoog financieringstekort het resultaat zijn. Een 
expansief financieel-economisch beleid zou moe
ten bestaan uit een 'mix' van belastingmaatre
gelen om de consumptie min of meer op peil te 
houden, van structureel doorwerkende bezuini
gingsmaatregelen in de sfeer van de kapitaal- en 
inkomensoverdrachten en van een uitgebreid 
programma van infra-structurele investeringen. 
Dat laatste element is in feite de rekening van de 
opbouw van nieuwe groei bevorderende structu
ren. Naast klassieke 'Keynesiaanse' projecten, 
zoals wegen, polders e.d. zou hierbij zeker ook 
gedacht moeten worden aan uitgaven voor mi
ni-computers e.d. in het (beroeps- )onderwijs, de 
stichting van 'centres of excellence' in het weten
schappelijk onderwijs, een verdere 'geavanceerde 
bekabeling' van ons land enz. 

Wie een dergelijk scenario in zijn algemeen
heid onderschrijft, wordt direct met de vraag ge-

om het uit te voeren. 
Het moet niet uitgesloten worden dat de huidi

ge regeringspartijen gedeeltelijk tot een verdere 

verbreding van het institutionele hervormings
programma zullen kunnen worden overgehaald. 
Gedeeltelijk, want het moet betwijfeld worden of 

men aan bepaalde hervormingen (bijv. t.a.V. de 
rol van werknemers in de bedrijven) meer dan 
alleen lippendienst zal willen bewijzen. Helaas 
heeft centrumrechts Nederland daarnaast van 
een snelle reductie van het financieringstekort 
zo'n prestige zaak gemaakt, dat een ingrijpende 
bijstelling van het regeeraccoord uitgesloten moet 
worden. 

Nu de sociaal-democratische beweging in Ne
derland zo nadrukkelijk langs de zijlijn staat, is 
het moeilijk in te schatten wat haar toekomstige 
rol zou kunnen zijn. Zonder allerlei hoopgevende 
signalen te willen negeren, blijkt toch steeds weer 
de verbondenheid met de instituties, die brood
nodig hervormd moeten worden. Te weinig durf 
om door zure appels heen te bijten en een te ster
ke georiënteerdheid op de almachtige staat, ma
ken van grote delen van de sociale-democratie in 
essentie een conservatieve maatschappelijke stro
ming. 

En D'66? Gezien de huidige electorale onder
steuning kan deze partij moeilijk als de represen
tant van een belangrijke maatschappelijke stro
ming worden beschouwd. De intensieve discussies 
die plaats hebben gevonden over het etiket links
liberaal of iets dergelijks, doen daarnaast het 
ergste vrezen. Het is m.i. de uiting van een be
treurenswaardige naar binnen gerichtheid, die 
men wel vaker bij in hun bestaan bedreigde or
ganisaties waarneemt. In dergelijke organisaties 
verliest men de hoofddoelstellingen uit het oog en 
concentreert zich op de schoonheid van de inter
ne procedures en de kleur van het kantoormeu
bilair. Ondanks al deze treurigheid zijn er toch 
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een aantal redenen , die doen veronderstellen dat 
er voor een niet-gebonden, hervormingsgezinde 
partij als 0 '66 in het kader van het toekomstig 
sociaal-economisch beleid een belangrijke taak 

zou kunnen zijn weggelegd. De belangrijkste re
den is, dat het doel waarvoor 0'66 ooit is opge
richt bij lange na niet bereikt is. De huidige poli
tieke toestand leert dat de oude ideologieën nog 
steeds een ingrijpende hervorming van de samen
leving in de weg staan. 

De steeds groter wordende groep zwevende 
kiezers duidt aan, dat dit inzicht door steeds meer 
mensen wordt gedeeld. De oude ideologieën vin
den geen voedingsbodem meer in een samenle
ving, die steeds verder individualiseert en infor
maliseert. Ik zie niet in waarom 0'66 niet zou 
kunnen proberen inspiratie te vinden in haar ou
de doelstelling om in te spelen op deze nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij IS 

geen etiket nodig, wel een bepaalde hervormings
gezinde mentaliteit en een globale visie over de 
aard van maatschappelijke veranderingsproces
sen. Hans van Mierlo heeft dat vorig jaar op een 
uiterst overtuigende manier onder woorden ge
bracht: 'Wij horen vanaf het begin niet bij de 

conservatieven die de veranderingen willen over
laten aan de potentie tot verandering die het be
staande vanzelf al heeft, maar bij degenen die in 
dat proces willen ingrijpen. Dat was onze affini

teit met de PVDA, niet omdat het socialisten zijn, 
maar omdat ze historisch diezelfde instelling heb
ben - daarom horen we primair in dat vak 
thuis'.3 

Laten we het nog maar een keer proberen. Niet 
omdat we het in het recente verleden zo prachtig 
hebben gedaan. Maar wel omdat de Nederlandse 
politiek opnieuw de impuls nodig heeft van een 
onorthodoxe, vernieuwingsgezinde beweging. 

Noten 

l. vgl. J . I. Gershuny, Social innovation and the devision of labour, 
Oxford , [983. Tevens C. Freeman, Long waves and technical 
innovation, Paper gepresenteerd op de conferentie 'Teeh· 
nology and economie development,' Den H aag, [5 sep· 
tember [983 . 

2. Degenen die geïnteresseerd zijn in de kwalitatieve aspecten 
van een dergelijk scenario verwijs ik naar: Perspectiif '86, 
publikatie van de D'66-fractie, Den Haag, [g82 en de ver
schillende CPB-berekeningen die over variaties van het 
zgn. 'Plan-Schouten', najaar [g82, gepubliceerd zijn. 

3. J. Jansen van Galen, 'De identiteitscrisis van de democra
ten', HP, nr. 43, [g83, p. [7. 
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