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Een vitale ~conomie, verdomme! 
De tijdgeest: verzekeraar Aegon heeft dit jaar een winst
stijging van 45 procent geboekt ten opzichte van vorig 
jaar. Dat is niet eens het bijzondere. Het opmerkelijke 
was dat de b~leggers teleurgesteld waren; de koers van 
het aandeel zakte. Neem daarbij de slagzin 'Naar een 
vitale economie' en de vragen rijzen. Is de economie dan 
nog niet vitaal? Groeipercentages van rond de 40/0 per 
jaar zijn nog hoger dan wat D66-er en oud-minister 
Wijers in een interview in NRC-Handelsblad aan het 
begin van zijn ambtstermijn proclameerde: "30/0 econo
mische groei, verdomme!". 

Er is kennelijk naar hem geluisterd. 
Maar met welk resultaat? Teleurstelling als de winst groei geen 50% per jaar bedraagt maar 
'slechts' 45%. Nee, over de vitaliteit van de Nederlandse economie maak ik me niet zo'n zorgen. 
De curieuze pogingen van beleidsmakers de groei te remmen via overinvesteringen in infrast
ructuur, geld in het water gooien door een Betuwelijn aan te leggen bijvoorbeeld, komen we 
ook wel te boven. 
Ik maak me veel meer zorgen over de prijs van die vitaliteit, over het gebrek aan afweging tus
sen groei, productiegroei en andere maatschappelijke en economische doelstellingen. Over de 
groeiende kloof tussen arm en rijk, in Nederland en meer nog mondiaal, bijvoorbeeld. Over de 
schrikbarende achteruitgang van het natuurlijke areaal en de biodiversiteit, over de klimaat
dreiging. Over het contrast tussen consumentisme en zorg, en tussen individuele welvaart en 
collectieve noden. Terwijl menigeen zwemt in het geld en de optieregelingen, zwemmen hulp
behoevende bejaarden in de eigen fecaliën. En ik maak me bovenal zorgen over de constate
ring dat steeds minder politici zich over dezelfde dingen zorgen maken als ik. 
Biedt het concept van de vitale economie, zoals beschreven in de publicatie van het weten
schappelijk bureau van D66 enige antwoorden? 
De openingszin van hoofdstuk 2 doet die hoop opleven: "In een tijd waarin economie wordt ver
eenzelvigd met voortdurende groei, toename van mobiliteit, maar ook met de vergroting van 
bestaansonzekerheid, alsmede de opoffering van het milieu, is het goed ons te bezinnen op de 
vraag waar het in de economie nu eigenlijk om draait. Het doel is daarbij om zowel de econo
mie-beoefenaren als de politici een spiegel voor te houden". 
Precies, dat is wat nodig is! Maar wie denkt dat dat ook gebeurt, en wacht op de formulering 
van inspirerende D66-doelen, komt bedrogen uit. Dat blijkt nu net de filosofie te zijn. Elders 
staat met zoveel woorden: "vitaliteit (wordt) gezien als een belangrijke meta-doelstelling. Er 
zal echter geen sprake zijn van het streven naar enige vorm van maximalisatie of het formu
leren van een bepaalde evenwichtsdoelstelling. Verbanden en trade-offs moeten weliswaar 
zichtbaar worden gemaakt, maar zonder de pretentie dat er in mathematische zin sprake zou 
zijn van een optimalisatie". 
Ik ben ouderwets in die dingen. Ik denk dat er verschillende wensen, prioriteiten en doelstel
lingen zijn, die helaas vaak op gespannen voet met elkaa; staan. Economen moeten helpen die 
spanningen aan te geven en politici moeten de afwegingen maken. Ik gruw van win-winfilo
sofieën, zoals onder meer in de nota Milieu en Economie verwoord, waarin de spanning wordt 
weggemoffeld. Ik gruw dus ook van het vitale-economieconcept, waar in feite hetzelfde gebeurt. 
Waarin de politieke doelafwegingen worden weggestopt onder de geruite deken van de vier D's: 
Democratie-Duurzaamheid-Dynamiek-Draagvlak. De werkelijkheid van Paars I was dat door 
het maskeren van de afwegingen de dynamiek en traditionele groei veruit het primaat had, 
met een D66-er als grootste voorvechter. Maar op één punt is er zeker sprake van de vier D's: 
door het primaat voor Dynamiek boven Duurzaamheid heeft de Democratie een belangrijk 
stuk Draagvlak voor D66 weggehaald. Tijd voor twee extra D's: Duidelijke Doelstellingen. • 
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