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Dit is de vierde bijdrage aan een discussie over het nieuwe verkiezingsprogramma voor D66. 

De voorzitter van de programmacommissie, Michel van Hulten, startte deze discussie in Idee 4 van 1996. 

Naar een economisch beleid 
voor de 21e eeuw? 

door Jan Maarten de Vet 

H et onderwerp 'economie' heeft 
binnen de partij de gemoederen 
nooit erg beziggehouden, in te

genstelling tot milieubeleid, bestuurlijke 
vraagstdkken en onderwerpen zoals 
emancipa ie en individualisering. D66 had 
traditiegetrouw minder ruimte om zich op 
dit veld te· profileren. In het verleden 
moest de partij op economisch terrein vaak 
balanceren tussen de socialistische en libe
rale hoofdstromen, beide stevig verankerd 
in de vertrouwde denkwereld van Marx en 
Keynes of Smith. 

In dit artikel wordt ingegaan 
op de voortgaande 

globalisering en de gevolgen 
daarvan voor het nationaal 

economische beleid. 

'Investeren in de '!bekomst' was een teken 
van een nieuw elan. Het project 'Voor de 
verandering' besteedt eveneens veel aan
dacht aan de economie. Een ondernemers
kring wordt opgericht. Vanuit de SWB is 
het initiatief genomen voor een werkgroep 
die D66 in verband wil brengen met recen
tere (20e eeuwse) economische theorieën, 
zoals de evolutionaire of institutionele eco
nomie, Schumpeter, etcetera. 

Aan d~ hand van het 

Onvrede 

signaleren van trends en 
dilemma's probeert De Vet 
bouwstenen aan te leveren 

voor een nleUW 
verkiezingsprogramma 

van D66. 

In deze bijdrage gaat de aandacht uit naar 
één van de grootste economische vraag
stukken van de jaren '90, te weten de 
voortschrijdende globalisering en de ge
volgen daarvan voor nationaal economisch 
beleid. Aandacht hiervoor blijft mijns in
ziens onverminderd nodig. De toenemen-Onvrede over de geringe aandacht voor 

economie binnen de partij is niet nieuw. Al 
sinds jaren komen vanuit diverse hoeken 

•• ________________ ... de verwevenheid van de internationale 

verschillende werkgroepen op en gaan zij (soms) weer onder. De 
voedingsbodem voor economische initiatieven lijkt binnen de par
tij beperkt. 
Het economisch gesternte is echter bezig te veranderen. Door de 
komst van het paarse kabinet werden de sociaal-democraten en li
beralen voor het eerst gedwongen om samen te werken in plaats 
van te polariseren. Tot een ieders verbazing gaat dit tot op heden 
heel aardig. Blijkbaar zijn de economische vraagstukken van de 
jaren '90 anders dan die welke door 1ge eeuwse theoretici zoals 
Adam Smith of Karl Marx werden aangedragen. In deze nieuwe 
constellatie is een bijzondere rol weggelegd voor de D66 Minister 
van Economische Zaken die, niet gehinderd door ideologische ba
gage, op een innovatieve en pragmatische wijze te . werk gaat. 
Hiermee is de roep om een goed economisch fundament onder een 
nieuw verkiezingsprogramma aanzienlijk luider geworden. De 
kans dat zich na de verkiezingen van 1998 een vacuüm zal voor
doen in de economische oriëntatie en het economisch beleid is niet 
denkbeeldig. 
Recentelijk zijn binnen D66 meerdere inhoudelijke bijdragen aan 
het economisch fundament geleverd. Het voorjaarscongres over 

Jan lIfaarten de Vet is als projectleider verbonden aan /tet Nederlands 
Eco,wmisc/t Instituut (NEl). Hij schrijft dit artikel op persooalijke titel. 
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economieën dringt slechts geleidelijk tot 
ons bewustzijn door. Gevestigde instituties, waaronder de natio
nale politiek, zijn nog nauwelijks met een aanpassing aan de dras
tisch veranderde omgeving begonnen. Wat volgt is een oriënteren
de rondtocht langs enkele brede economische dilemma's aan de 
vooravond van de 21e eeuw, voorafgegaan door trends waarmee de 
nationale overheid naar verwachting te maken krijgt. 

Trend 1. Meer oog voor de lusten en lasten van internatio
nalisering 
Internationalisering pakt voor ons land per saldo vaak voordelig 
uit. In de Gouden Eeuw zijn we er zelfs 'groot' door geworden. Ook 
vandaag de dag investeert het Nederlands bedrijfsleven veel in 
het buitenland, terwijl ons land een vruchtbare bodem biedt voor 
buitenlandse investeringen. Empirisch onderzoek heeft aange
toond dat van de globalisering per saldo geen negatief effect op de · 
Nederlandse economie uitgaat (1). Maar niet alleen het saldo telt. 

Dilemma 1: Wie trekken van de internationalisering het meeste 
profijt en wie worden er wellicht slechter? Doemt hier de aloude 
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal op? Hoe kunnen de lusten 

(1) A.M.e. van der Zwet (1996), 'Globalisering en de Nederlandse econo
mie ', in Economisch-Statistische Berichten, 14Jebruari, p.138-142. 
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Regionale motor van de economie: Maasvlakte in Rotterdam 

van internationalisering (zoals toename van welvaart en welzijn) 
worden geoptimaliseerd en de lasten (zoals banenverlies of milieu
belasting) worden verlicht? Is hier sprake van een koppeling met de 
opkomst van een 'duale samenleving'? 

Trend 2. Toenemende verstrengeling van nationale econo
mieën 
Internationalisering mag dan geen nieuw fenomeen zijn, de toe
nemende verstrengeling van nationale economieën is dat wel. De 
groeiende verwevenheid tussen landen kan onder meer worden 
uitgedrukt in de omvang van de wereldhandel, die jaarlijks syste
matisch sneller groeit dan het BNP. Maar ook de stroom aan bui
tenlandse investeringen en internationale allianties en samen
werkingsverbanden vormen een indicator. Door deze toenemende 
verstrengeling neemt het aantal 'lekken' in de economische kring
loop toe en neemt de mogelijkheid tot beïnvloeding en sturing van 
economische processen voor de nationale overheid evenredig af. 

Dilemma 2: Om het bedrijfsleven te laten meespelen in de inter
nationale economie is overheidssteun een vaak gebruikt instru
ment. Tegelijkertijd lekken de vruchten van nationale overheids
steun steeds vaker naar het buitenland weg. Moet de nationale 
overheid Nederlandse multinationals (blijven) steunen of moet zij 
hier gevestigde bedrijven juist behulpzaam zijn, ook al zijn deze 
van buitenlandse komaf? Of dienen optimale voorwaarden voor 
beide te worden gecreëerd? 

Trend 3. Europese integratie leidt tot selectiviteit en 
dwingt tot keuzes 
Adam Smith hield in zijn theorie al rekening met schaalvergro
ting. "Arbeidsverdeling wordt begrensd door de omvang van de 
markt", zo luidde zijn adagio. Paul Krugman (2), zelf verre van een 
Smith-fanaat, borduurde op dit thema voort. Hij deed onderzoek 

(2) Paul Krugman (1994), 'Geography and trade ', Uilg. 1I1.1.T. Pre .. , 
Boston, Massachusells 
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naar de specialisatiegraad van de Amerikaanse en de Europese 
economie en toonde aan dat de Europese markt, in vergelijking 
met de Verenigde Staten, nog lang niet geïntegreerd is, maar vee

leer een samenraapsel van nationale territoirs. Een goed voor
beeld vormt de automobielindustrie. Daar waar de markt in de 
V.S. bediend wordt door enkele grote spelers (zoals General Mo
tors en Ford), heeft elk zichzelf respecterend Europees land een 

eigen auto-industrie die het in eerste instantie van de nationale 
thuismarkt moet hebben. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in 
andere sectoren, zoals de staalindustrie, de voedingsmiddelenin
dustrie, de chemische industrie, etcetera. 

De verwachting van Krugman en anderen is dat voortgaande Eu
ropese integratie in elk van deze sectoren zal leiden tot verschra
ling van het aanbod: ten hoogste enkele zeer grote spelers van Eu
ropees formaat zullen overleven. Op sommige terreinen, zoals on
derdelen van de elektronica, doen Europese spelers al überhaupt 
niet meer mee. Deze toenemende internationale arbeidsverdeling 
gaat gepaard met een sterke en immer toenemende concurrentie, 
met name op het gebied van duurzame productie- en consumptie
artikelen. Maar ook op andere terreinen, zoals de zakelijke dienst
verlening, neemt de concurrentie toe. Waar vroeger de nationale 
markt werd bediend door monopolies en oligopolies, is thans con
currentie troef. Nationale overheidsbedrijven dienen op de thuis
markt met (buitenlandse) mededingers te concurreren. Wie deze 
competitie niet aan kan, wordt op de thuismarkt verdrongen en 
verliest zijn bestaansrecht. Net als globalisering leidt ook Europe
se integratie tot een krachtenspel van kansen en risico's met een 
bijbehorende dynamiek. 

Dilemma 3: Het voorbereiden van de nationale economie op een 
geïntegreerd en concurrerend Europa is een grote opgave. Door 
Europese beleidsintegratie is de speelruimte van nationale overhe
den om hun bedrijfsleven te steunen bovendien steeds beperkter. De 
roep om een nationale industriepolitiek van waaruit bepaalde sec
toren worden bijgestaan (Nederland Distributieland, vliegtuigin
dustrie, auto-industrie, etcetera) blijft echter groot. 

Trend 4. Regionale motoren brengen de mondiale econo
mie op tempo (3) 
Hoewel afstand door globalisering geen rol van betekenis meer 
lijkt te spelen, heeft dit niet geleid tot het geheel 'footloose' worden 
van onze economieën. Het tegendeel is juist het geval. Onder druk 
van de internationale concurrentie worden absolute en relatieve 
concurrentieverschillen alleen maar verscherpt. De internationa
le taakverdeling heeft niet alleen betrekking op landen, maar ook 
op regio's binnen die landen. Vanuit deze regio's worden producten 
en diensten niet langer voor de nationale markt maar voor de hele 
wereld aangeboden. Klassieke voorbeelden zijn de micro-chips uit 
Silicon Valley en de films uit Hollywood, maar ook de bloembollen 
uit Lisse. 
De specialisatie van dergelijke 'industriële clusters' neemt eerder 
toe dan af. Zij zijn in staat gebleken om hun initiële voordeel ook 
in een periode van voortschrijdende globalisering verder uit te 
bouwen. Industriële clusters zijn namelijk uitstekend uitgerust 
om specifieke activiteiten te huisvesten, bijvoorbeeld door het bie-

(3) Naar Allen I. Scoll (1996), 'Regional Motors of the Global Economy', 
in HI/ures, Vol. 28, No. 5, pp.391-411. 
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den van een passende infrastructuur, een specialisti
sche arbeidsmarkt, tal van toeleveranciers en dienst
verleners, toegesneden onderwijs-instituten, etcete

ra. Een dergelijke aantrekkelijke omgeving wordt 
niet alleen aan lokale bedrijven maar ook aan bui
tenlandse bedrijven geboden die graag vanuit zo'n 
regio opereren en zodoende bijdragen aan een toena

me van de investeringen in die regio (4). 

Een hoge mate van specialisatie brengt naast grote 
kansen uiteraard ook grote risico's met zich mee. 
Door veranderingen in het economische of politieke 
klimaat of door technologische veranderingen wordt 
de afhankelijkheid van een enkele industrietak vaak 
pijnlijk zichtbaar. De textielsector in Twente en de 
mijnbouw in Limburg zijn daarvan goede voorbeel
den uit het verleden. 

Dilemma 4: Hoe dient de nationale overheid om te 
gaan met deze kansen en bedreigingen die steeds 
vaker op regionaal dan op nationaal niveau worden 
geboden? Moet de nationale economie haar sterke, 
veelal regionaal geconcentreerde, economische clus-
ters stimuleren of dit overlaten aan een regionaal bestuur? Leiden 
deze ontwikkelingen inderdaad tot 'The End of the Nation State'? 
(5) Hebben de Nederlandse regio's wel het goede formaat om aan 
dit spel mee te doen? En zijn Nederlandse regio's met hun verbrok
kelde bestuur wel opgewassen tegen deze grote economische opga
ve? 

Trend 5. Toenemende grilligheid en instabiliteit 
De bedreigingen worden zichtbaar als dynamiek en specialisatie 
in relatie worden gebracht met afhankelijkheid, instabiliteit en 
grilligheid. Door de explosieve vooruitgang in de informatietech
nologie lijkt de factor tijd vrijwel geen rol van betekenis meer te 
spelen. Kon het verspreiden van informatie vroeger nog uren, da
gen of weken kosten, tegenwoordig is door media en informatie
technologie iedereen ogenblikkelijk op de hoogte van wat er elders 
in de wereld gebeurt. Daardoor wordt ook vrijwel tegelijkertijd 
over de gehele wereld op één en hetzelfde moment gereageerd. In 
een dergelijk klimaat staat de korte termijn centraal en is nauwe
lijks meer aandacht voor lange-termijn, veelal productieve, inves
teringen. 

Dilemma 5: Kunnen nationale overheden deze grilligheid en in
stabiliteit van de wereldeconomie nog dempen of kunnen zij alleen 
de sociale gevolgen daarvan opvangen? Kan de nationale overheid 
bijvoorbeeld productieve, lange-termijn investeringen bevorderen, 
ook al zijn deze minder lucratief dan korte termijn beleggingen? En 
wat voor mogelijkheden biedt hiervoor het belastingstelsel in een 
vereend Europa? 

Trend 6. Een zwaar beroep op ons aanpassingsvermogen 
De toekomst blijft onvoorspelbaar en is nu onvoorspelbaarder dan 
ooit. Tegelijkertijd kan de toekomst wel voorstelbaar worden 

(4) l.M. de Vet (1993), 'Globalisation and /ocal and regional 
competitiveness', in OECD-STI Review. 
(5) K. Ohmae (1995), 'The End ofthe Nation State'. 
Ne!~ York: The Free Press. 

De zeevisserij is nog steeds belangrijk voor de Nederlandse economie 
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gemaakt, ook al zijn er meerdere toekomsten voorstelbaar. 
Om als land in een onzekere omgeving mee te (blijven) doen wordt 
een zwaar beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de 
nationale economie. Het geheim van een succesvolle economie 
schuilt veelal in de capaciteit van het 'human capital' om zich 
voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden (6). Een 
goed opgeleide en getrainde beroepsbevolking vervult hierin een 
sleutelrol. Ook bij economisch zwaar weer komen goed geschoolde 
en getrainde arbeidskrachten relatief snel weer aan de slag, of 
richten zij hun eigen bedrijf op. Maar daar waar de beroepsbevol
king een lage scholingsgraad heeft en/of eenzijdig gevormd is, val
len de klappen: traditionele landbouw en mijnbouw zijn daarvan 
goede voorbeelden. 

Van oudsher heeft de Nederlandse economie een groot aanpas
singsvermogen, getuige bijvoorbeeld onze bovengemiddelde talen
kennis. Maar in hoeverre is het huidige nationale beleid gericht op 
het bevorderen van dit aanpassingsvermogen van de beroepsbe
volking? Sinds de jaren '80 is zwaar bezuinigd op het lager en mid
delbaar, maar vooral op het hoger onderwijs. Vernieuwingen in de 
maatschappij zijn maar mondjesmaat tot het onderwijs doorge
drongen. Bovendien sluiten arbeidsmarkt en onderwijs nog immer 
slecht op elkaar aan. Daarnaast laat de kennisinfrastructuur in 
Nederland fors te wensen over. Zowel private als publieke R&D 
uitgaven zijn laag in vergelijking met de geïndustrialiseerde lan
den waarmee wij concurreren. Bovendien vertonen zij een dalen
de tendens (7). Tegen deze achtergrond is er allerminst aanleiding 
om gerust te zijn over ons toekomstig aanpassingsvermogen, dat 
noodzakelijk is om te gedijen op de grillige golven van de interna
tionale economie. 

Deze teruglopende investeringen in onderwijs en scholing staan in 

(6) l .M. de Vet (1995), 'Naar een revival van de regio?', in Idee, nr. 4, p. 
11-15. 
(7) Ministerie van Economische Zaken (1995), 'Kennis in Beweging'. 
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schril contrast met de vele miljarden guldens die worden gestoken 
in de verbetering ~an de transportinfrastructuur. Alhoewel een 
goede bereikbaarheid in een internationale economie van essenti
eel belang is, lijken de verhoudingen tussen de investeringen in 
mensen enerzijds en rails en wegen anderzijds zoek te raken. 

Dilemma 6: Hoe toekomstbestendig zijn de uitgaven in onze infra
structuur? Wat doen we met deze infrastructuur als het container
vervoer door de moordende internationale concurrentie verliesge
vend wordt en alleen maar tot files leidt? En wat doen we met 
Schiphol als de toekomst van een individueel bedrijf, de KLM, een 
andere wending neemt? En hoe verhouden deze investeringen zich 
tot de investeringen in de 'menselijke' infrastructuur? 

Tot slot 

In een debat over de bouwstenen voor een verkiezingsprogramma 
voor de 21e eeuw hoort de discussie over de gewenste ontwikke
lingsrichting van onze economie een prominente plaats in te ne
men. Het dilemma tussen een concept zoals 'Nederland Distri
butieland' of 'Nederland Kennisland' mag daarbij niet onbespro
ken blijven. Evenmin mogen de afkalvende bevoegdheden van de 
nationale overheid op economisch terrein uit het oog worden ver
loren. Invalshoeken zoals milieubeleid en bestuurlijke vernieu
wing -elementen die D66 mede hebben groot gemaakt- dienen 
eveneens in deze discussie te worden betrokken. Ook al wordt deze 
er dan niet eenvoudiger op. • 

Kiezen en verkiezen, een debat over 
het verkiezingsprogramma voor 1998 

Op 15 mei - aan de vooravond waarop het concept van het nieuwe verkiezingsprogramma 
wordt aangeboden aan het hoofdbestuur - organiseren de SWB en de redactie van Idee een publiek 

debat over het programma voor 1998. Uitgenodigd zijn uiteraard de leden van de 
Programmacommissie en de auteurs van de artikelen in Idee. 

Ook zal het Tweede Kamerlid Bert Bakker als spreker aanwezig zijn. 
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Donderdag 15 mei, aanvang 19.00 uur 
Poort van Kleef, 

Mariaplaats 2 te Utrecht 
Meer informatie bij de medewerkers 

van de SWB: 070 - 3566066 
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