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Onze medeverant-
woordelijkheid voor 
de malaise i'n' 
Nederland 
Aan het begin van dit nieuwe jaar, lijkt het mij goed om een tussenbalans op te 
maken over het financieel beleid van Balkenende 11. Als financieel interim mana
ger bij de overheid hebben openbare financiën e.n economie mijn sterke interesse. 
Balkenende en de zijnen treden de regels voor een evenwichtig financieel-econo
misch beleid met voeten. Nu zal de gemiddelde waarnemer zeggen, dat deze rege
ring toch verstandig met onze n~tionale boekhouding -pardon, economie
omgaat? Precies daar zit hem nu de kneep. Deze regering voert namelijk -met 
medeweten en instemming van 066- een traditioneel boèkhoudkundig beleid. 

DOOR NATHAN SCHROVER 

Het komt erop neer, dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht dienen te zijn. 
Zoals :-vij thuis onze huishoudportemonnee bestieren, dient de regering ook met 's lands 
begroting om te springen, zo luidt de conservatieve opvatting over financiën en economie. 
Helaas voor onze economie' en dus de werkgelegenheid, wordt hier een denkfout gemaakt met 
verreikende 'consequenties. Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, vertoont een 
economie -iedere economie, dus ook die van Nederland- schommelingen. Deze schommelin
gen manifesteren zich in de vorm van een golfbeweging, de bekende conjunctuurcyclus. Nu 
zijn er ook nog langere golfbewegingen, die zich uitstrekken over een veel langere periode -
twintig jaar en langer- de zogenaamde Kondratieffs . Ik wil nu echter aandacht besteden aan 
de conjunctuurcyclus en de wisselwerking met het financieel -economisch beleid van déze 
regering, Balkenende 11. 

Anticyclisch begrotingsbeleid 
De huidige economische situatie in de wereld doet denken aan de economische depressie in 

de jaren dertig van de v·or.ige eeuw. Diegenen onder ons, die op de middelbare school zijn 
onderwezen in de elementaire beginselen van economie,. kunnen zich (wellicht) nog de les 
herinneren over die economische depressie in de vorige eeuw die begon met de beurscrash 
van 1929. Regeringen reageerden in eerste aanleg op de crisis met bezuinigingen, omdat deze 
hun belastingontv.angsten zagen teruglopen. Ondernemers kwamen op de proppen met loons
verlagingen, toen hun winsten snel omlaag gingen. Daarnaast bleven westerse regeringen de 
eerste jaten na 1929 vasthouden aan de Gouden Standaard, die stond voor een harde munt. 
Klinkt deze benadering u bekend in de oren? Dat kan . uitkomen, want dat is. -zij het in wat 
andere bewoordingen- ook het beleid van onze huidige regering. 
In de dertiger jaren van de 20e eeuw brak bij economen het inzicht door, dat een overheid in 
een neergaande fase van de conjunctuurcyclus beter niet kan snoeien, omdat daarmee de 
neerwaartse beweging van de economie nog eens extra wordt aangezet. De Britse econoom 
Keynes -die al rond 1920 had gewaarschuwd voor de economische gevolgen van 'de herstelbe
talingen, die na de Ie Wereldoorlog waren opgelegd aan het verslagen Duitsland- deed een 
boek het licht zien: The General Theory of Employment, Interest and Money. Tot de dag 'van 
vandaag wordt dit boek onder economen als een mijlpaal in de ontwikkeling van de economi
sche wetenschap beschouwd. In dit werk pleitte Keynes voor een anticyclisch begrotingsbe-, 



leid. In gewoon Nederlands: afremmen in een 
' fase van hoogconjunctuur, en gas geven in 
een fase van neergaande conjunctuur. 
Natuurlijk kan dit beleid niet onder alle 
omstandigheden zonder meer worden toege-, 
past: men moet ook kijken naar de hoogte 
van de inflatie, rentestanden, kapitaalstro
men, en internationale concurrentiepositie. 
In grote lijnen blijft de· essentie van Keynes' 

, werk echter overeind staan tot op de dag van 
vandaag. 

Dansen 
Amerika en Engeland lieten bij het diepte

punt van de crises rond 1933 de Gouden 
Standaard los, waarmee zij feitelijk hun 
muntee'nheid in waarde lieten dalen. 
Nederland daarentegen hield tot 1936 hard
nekkig vast aan de Gouden Standaard. ' 
Sterker nog, Colijn -de toenmalige premier 
va'n confessionele huize, en daarmee een 
echte voorganger van 
Balkenende- ging zelfs de 
verkiezingen in onder ver-, 
wijzing naar de gulden, die 
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verkondigt dat "een harde euro goed is voor 
het vertrouwen van de burger in Europa"!' 
Daar de euro de laatste maanden in waarde 
fors is gestegen 'ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar, zbu dus het vertrouwen 
v~n de gemiddelde Europeaan en dus ook 
van de gemiddelde Nederlander in de 
Europese Unie flink moeten zijn toegeno
men! En, heeft u daar al iets van gemerkt? 
Kijkt u elke keer met meer vertrouwen in uw 
portemonnee? Wie dat gelooft, mag nu zijn 
hand opsteken en dan drie keer rond het 
Binnenhof dansen! 

Stagnatie en krimp 
Maar onze Nout zei nog wat anders: de 

harde euro dwingt het Europese bedrijfsle
ven verder te snijden in de onkosten en door 
te gaan met reorganiseren, volgens het uit 
Amerika overgenomen principe lean and 
mean. Dat is wat hij vrolijk zei in een inter-

view in het Financieel 
Dagblad van 3 januari 
2004. Sinds wanneer mag 
de president van De 
Nederlandsche Bank aan hij hard had weten te hou

den! 
De Amerikaanse Republi
keinse President Hoover, 
die presideerde tijdens de 
Grote Depressie, had zelfs 
het onbenul om zijn 
Democratische opvolger, 
President Roosevelt, als 

Het beleid is economische politiek 
doen? Of dat de Europese 
Centrale Bank door een 
harde muntpolitiek het 
Europese bedrijfsleven 
dwingen tot reorganise
ren? Wat vinden de Staten-

oneconomisch en 

onwetenschappelijk 

boodschap mee te geven 
toch vooral 'te blijven stre- , 
yen naar begrotings-
evenwicht! 
Terwijl in Amerika de economie iJl de 
'achteruit' stond, belastingontvangsten als 
gevolg daarvan terugliepen, banken dreigden 
om te vallen el} een aanzienlijk deel van de 
bevolking zonder werk ,zat en was 'aangewe
zen op liefdadigheid en plaatselijke steun, 
wist Hoover niets beters te verzinnen; dan te 
pleiten voor een economische politiek van 
begfotingsevenwicht, en dus voortgaande 
bezuinigingen, feitelijk een politiek van niets 
doen. Gelukkig luisterde zijn qpvolger 
Róosevelt naar andere mensen, waaronder 
economen uit de school van Keynes. 
Bij het lezen van deze regels, gaan sommi
gen van u zich misschien afvragen, of deze 
politiek van bezuinigen en een harde munt, 
niet een opvallende overeenkomst vertoont 
met het beleid wat Balkenende en Zalm? Zij 
worden daarin gesteund door Nout Wellink, 
president van De Nederlandsche Bank, die 

Generaal in Den Haag en 
met name de fractie van 
D66, of het Europese 
Parlement daarvan? Is dit 

wat we met elkaar in Nederland en in Europa 
hebben afgesproken? Tot mijn niet zo gerin
ge verbaZing blijft het erg stil in Den Haag 
en ook in Straatsburg. Als onze volksver
tegenwoordigers wakker gaan worden, zal 
,Nout -zoals het een goed politicus (!) 

betaamt- roepen, dat hij verkeerd is geci
teerd en dus verkeerd begrepen. Intussen is 
dan het onheil al geschied. Een harde 'munt
eenheid maakt onze exporten duurder op de 
wereldmarkt en de importen op de Europese 
thuismarkt goedkoper. 
Dat laatste klinkt aantrekkelijk, het eerste is 
echter ronduit slecht nieuws voor Europese 
bedrijven, die zich met moeite staande pro
beren te houden op de internationale mark
ten. Met een dermate dure euro zal dit leiden 
tot een groot verlies aan banen. Inmiddels 
begint ook Nout Wellink in de gaten krijgen 
dat een dure euro tot akelige bijverschijnse
len voor het Europese bedrijfsleven zal lei-
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den, Steeds meer ondernemers beginnen te 
protesteren bij het vooruitzicht van een als
maar duurder wordende euro. 
In het Financieel Dagblad van 10 januari 
2004 riep Wellink, dat "de stijging van de 
euro niet te snel mag gaan". Hoezo, niet te 
snel? In een fase van hoogconjunctuur hoeft 
een harde munteenheid niet direct een p'ro- , 
bleem te zijn. Het kan zelfs bijdragen aan 
het afremmen van een economie -die anders 
oververhit zou kunnen raken- doordat de 
export als motor van economische bedrijvig
heid , langzamer gaat draaien . Echter, in een 
fase van laagconjunctuur zoals nu het geval 
is , kan een harde munteenheid tot ongeluk
ken leiden. Een dure 'euro in combinatie met 
extra bezuinigingen door een regering , die 
krampachtig vasthoudt aan een begro'tings
evenwicht, zal funest uitwerken op de eco
nomische bedrijvigheid en daarmee de werk
gelegenheid. Daarom wordt de Nederlandse 
economie op dit moment gec0r:tfronteerd 
met stagnatie E;n vertoont zelfs neigingen 
tot krimp. Een eventueel herstel zal niet te 
danken zijn aan het huidige kabinetsbeleid , 
maar aan pogingen tot stimulering van de 
economie in de 'omring'ende landen. 

Oneconomisch 
Recent pakte ik een ander standaardwerk 

uit mijn boekenkast: Handboek van de 
Economie van Paul. Samuelson, voormalig 
hoogleraar aan het MIT en Nobelprijs
laureaat. In mooi proza beschrijft hij de ont-

, wikkelin~ van de economische wetenschap 
en hoe regeringen en politici in het alge
meen met de kennis van deze wetenschap 
omgaan. Vroeger ben ik grootgebracht met 
de stelregel , dat de geschiedenis zich her
haalt. Ook al is de armoede en werkloosheid 
beduidend minder schrijnend dan inde der
tiger jaren van de vorige eeuw, het is bijna 
onbegrijpelijk, hoe een regering in feite het
zelfde beleid voorstaat wat ook toen tot mis
lukken was gedoemd. Een beleid dat ook nu 
zal moeten worden losgelaten. 
In plaats vari ,zich te verliezen in de aspec
ten van een mogelijk-proces voor het 
Europese Hof tegen Duitsland en Frankrijk, 
zou de Nederlandse politiek er verstandiger 
aan doen, zich af te vragen -samen met 
andere landen in Europa- welk financieel
economisch beleid het meest effectief is om 
de huidige economische stagnatie te over
winnen, en welke economische strategie op 
termijn het beste is. 
Neem nu die roemruchte begrotingsnorm 
van 3%: dat is niet de uitkomst van 'een 

gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar 
het resultaat van een bureaucratisch-pol itiek 
proces. Kortom, die norm van 3% heeft wei
nig wetenschappelijk nut en weinig van 
doen met economisch inzicht: het zou even 
goed 2% of 4 % kunnen zijn. Een zinloze dis
cussie dus. Wordt het geen tijd dat wij ons 
als Dem'ocraten gaan afvragen , hoe lang wij 
nog in hemelsnaam voor dit wanbeleid ver
antwoordelijkheid durven dragen? Het finan 
cieel·economisch beleid van Balkenende 11 is 
vooral ideologisch gedreven en daarmee 
oneconomisch en onwetenschappelijk. Men 
bezuinigt niet omdat daarmee economie en 
werkgelegenheid zouden worden bevorderd, 
men bezuinigt omdat men omvang en 
invloed van de overheid op het maatschap
pelijk leven zo ver mogelijk wil terugdrin
gen. En dat mét een bijna volledig voorbij-

, gaan aan de effecten daarvan op onze 
economie en op die sectoren, die uiteinde
lijk de groei mogelijkheid van diezelfde eco- , 
nomie bepalen, zoals Onderwijs en' 
Onderioek & Ontwikkeling. 

Wat zou u ervan vinden', als we elkaar met 
de eerstvolgende verjaardag een leuk cadeau 
geven? Wat dacht u van het Handboek van 
de Economie van Paul Samuelson? Dit zou 
verplichte kost moeten zijn voor iedere 
volksvertegenwoordiger, bestuurder en 
beleidsambtenaar. Mag ik u een tip geven? 
Stuur een exemplaar naar uw volksvertegen
woordiger (én naar uw partijvoorzitter) met 
een vriendelijk, begeleidend briefje: 
"Geachte 'heer of mevrouw, tot mijn o'nuit
sprekelijke genoegen, hel> ik het voorrecht u 
hierbij het werk van de bekende (en relatief 
makkeJljk leesbare) econoom Paul 
Samuelson aan te bieden. Neemt u kennis 
van de inhoud: tot uw voordeel en tot ons 
aller genoegen en voorspoed." , 

De auteur is lid 'van het Regiobestuur D66 
voor de provincie Utrecht, dit artikel is 
geschreven op persoonlijke titel. 


