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Veranderingen 
in de economische orde 

Hans van Mierl o 

D
oor de ontzuiling is de 
bestuurlijke en econo
mische structuur een 

leeg karkas geworden dat nauwe
lijks in staat is om in te spelen op 
die veranderingen. Zowel cen
traal als decentraal za l het nodige 
moeten vel"ander en om de optel
som van micro-economische 

De europeanisering van tI"aai. Ten opzichte van de tweede 
dl"iehoek liggen we excentrisch . 
Onze geografische positie ten op
zichte van het economisch proces 
vel'andert dus van centraal naar 
exccntri ch . Daat" va lt via goede 
verbindingen op in te spelen , maal" 
dat heeft consequentie voor het 
milieu. 

proces en in overeenstemming te 
bl"engen met macro-economische 

de economieën, de verschuiving 
van economische zwaartepunten 

en de zorg voor het müieu 
brengen veranderingen 

teweeg in de Nederlandse 
economische orde. Daarmee komen we aan een derde 

proce, dat niet alleen de typisch 
Nededandse economische ol"de, 
maal" de grondslagen van de eco-

doelstellingen .Aan het einde van 
deze eeuw worden alle r ekenin-
gen tegelijk gepresenteerd; in ons land op een heel speciale 
manier en in menig opzicht ingrijpender dan in andere 
landen. Die rekening heeft zowel bett"ekking op de actuali
teit van de vraagstukken waa l' het kabinet zich al maan
den over buigt als OVel" de daa ronder liggende actualüeit 
van de keerpunten in onze Nederlandse economi che 
orde. 
El" zijn enkele processen dic onze economische ol"de in 
hoog tempo aan het beïn vloeden -of zo men wiI- verstoren 
zijn . 
In de eer ste plaats is e l" de europeanisering van de econo
mieën . Een proces van hannonisatie en aanpass ingen dat 
voor ieder land kwetsbal"e en pijnlijke kanten heeft. En 
het spreckt vanzelf dat naa rmate een land meer een heel 
eigen , karakteristieke en in zekel"e zin beschermde econo
mische cultuur heeft of hecft gehad zoals bijvoOl"beeld 
Nededand zo'n proces van aanpassing pijnlijker en moei
lijker gaat. Maar tegelijkertijd zijn e l" voor ons land ook 
karakteristieken die ons een voorsprong geven . Een open 
economie, een handelseconomie, een relatief sterk multi
nationale ervaring, en een stel"ke voorsprong Waal" het 
gaat om de uitvalspoort-rol in het Europees economische 
thcatcr naar de buitenwereld van Europa. 
Een ander belangl'ijk proces dat onze economie zal beïn
vloeden (en dat reed doet) is de ver schui ving van de geo
economische middelpunten zowel in de wer eld als in 
Europa . In de wereld verschuift het accent naar de Stille 
Oceaan , wat een effect heeft op het stempel dat de 
Atlantische handel op de wel"eldhandel dmkt. In E uropa 
vindt een verschuiving plaats naar het Zuiden . Om het 
heel grof te zeggen van de dr.iehoek Amsterdam-Pal"ijs
Keulen , naar de driehoek München-Milaan-Lyon. In de 
eerste driehoek ligt ons land met Rijnmond al motor cen-

HallS van Mierlo is voorzitter van de 

Tweede-Kamerfractie van D66. 

4 

nomie wezenlijk zal vcrancle l"en. Onze economische orde 
wordt bepaald cloor de produktiefactol'en kapitaa l en 
arbeid. Het snijpunt van beide kr-achtenbundels bepaalt 
de hoogte en de kwaliteit van onze welvaa rt. De del' Ie pt'O
duktiefactor, de natum", is een verwaarloosd kind gewOI"
den. De uitwerking bleef bepet"kt tot de natuurlijke l'ijk
dommen ofte wel de grondstoffen. Kap itaal en a rbeid zijn 
op zichzelf schaa l"s, clus kl'ijgt het gebl"uik ervan een pdjs. 
De grote fout die in de bcschavi ngsge chiedenis is ge
maakt, is dat we a ltijd ged acht hebben da t de na tuu r (in 
dc meest nüme zin ; betet· is het woord 'omgeving') niet 
schaars was. Waar-schijnlijk omdat het oneerbiedig tegen
ove r de Schepper zou zijn gewees t te denken dat zijn 
schepping niet onuitputtelijk was. En clus WCl.·d e l" géén 
pl'ijs voor gevraagd. In de laatste twintig jaar da t de 
bewustwording van het milieuvraagstuk met de gr ootste 
moeite op gang kwam , heeft zich het idee ontwikkeld , da t 
als de produktiefactOl"en kapitaaJ en arbeid leiden tot 
schade aan het milieu , dit he l"steld moet worclen. Maat· da t 
is dus een actie ex post. Terwijl voor de produktiefactoren 
arbeid en kapitaal een prij s vooraf -ex ante- wordt 
betaald. Thans vi.ert het begrip 'duurzame ontwikkeling' 
hoogtij. Maar beseft men wel goed wat het betekent al de 
Pl"ocluktie- en consllmptieprocessen zich zo voltrekken dat 
zij niet meer tot schade aan de omgeving leiden ? Beseft 
men dat het betekent dat naast de vet"trouwdc produktie
fa ctoren kapitaal en at"beid zich nu in volle omvang een 
derde voegt , namelijk het gebruik van de omgeving? Daa l' 
komt bij clat de nieuwe plaatsbepaling van de factor 
natuur een Pl:obleem vormt dat niet met het pl'ij smecha
ni sme valt op te lossen. 
In feite zijn er maar twee mogelijkheden . Of we zien clat 
niet in en dan gaan we er met z' n allen aan , of we zien dat 
wel in en dan za l onze economi che orde ingt'ijpend veran
der en. Voor cle behartiging van cle factoren a rbeid en 
kapitaal komen de onderscheidenlijke b l!langhebbenden 
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op: de werknemers en de kapitaalbezitter s. Maar wie zal 
in de drieslag opkomen voor de omgeving waarmee het 
belang van iedereen is gemoeid? Dat is de kernv[·aag. Het 
antwoord is dat werkgever s en werknemers daal'in beide 
een rol kunnen en moeten hebben , maar dat degene die 
hier namens alle belanghebbenden de verantwool'delijk
heid voor moeten dragen , en dus de behartiger bij uitstek 
is, de democratische overheid i . Het is een observatie die 
zowel pleit VOOI· tripal' tisering van overleg, als ook ondub-
belzinnig een laatste verantwoordelijkheid van de centrale 
overheid aanwijst. 
De europeruu ering, geo-economische ver schuivingen en 
een andere houding tegenover onze omgeving zijn van 
invloed op de economische Ol'de in Nederland , maar er is 
nog een andere factor die die orde aanta t en daar zal ik 
wat diepe .. op ingaan . 

Het lege karkas van de verzuiling 

Aan het eind van de twintigste eeuw zijn vOOl'al in 
Nederland de politieke en economische cultuur nog de 
gevangenen van een vervlogen tijdpel'k met ander oOl'tige 
tegenstellingen en andere mOl'es . De Nederlandse politieke 
cultuur, zowel de be tuul'scultuur als de sociaal-economi
sche cultuur, heeft zich gevormd in een mondiaal gezien 
unieke maatschappij , die in de vorige en deze eeuw tot 
stand en wasdom is gekomen. Nededand kende lange tijd 
een hechte organisatie van het maatschappelijke leven in 
de zuilenstructuur. De vel'zuiling bood niet alleen gebor
genheid en zekel'heid voor de mensen in de zuil , maar 
bepaalde ook de structuur van de besluitvorming en de 
legitimatie van de besluiten. In de zuilen heer·ste een zeel' 
krachtige, maar als vanzelfsprekend ervaren sociale con
tt·ole, die waarborgde dat proce sen niet uit de hand lie
pen. De toppen van de verzuilde organisaties stonden met 
elkaar in contact en vOI'mden in overleg de compl'omissen , 
die vel'volgens binnen de vel'schillende zuilen werden gele
gitimeel'd. Die verzuiling kende tot de jaren vijftig en 
zestig haar bloeiperiode, i.n de tijd van de wedet'opbouw, 
het ontstaan van de oved egeconomie en de fundering van 
de vet'zorging staat. Daarom ook vinden we in zoveel 
onderdelen van onze huidige verzorgingsstaat de contou
r en van de venuiling terug. 
De zuj]enmaa tschappij beheerste het leven in alle facetten. 
Maar voor de burger is zij bezig in snel tempo te verdwij
nen: die l'aakt geindividualiseerd en ontideologiseerd, een 
JH'oces dat als een l'Ode dl'aad doOl' de Europese bescha
ving loopt. VOOl· de ge;,5;,ndividualiseerde burger heeft de 
zuilenmaatschappij geen betekenis meer. Maar het karkas 
van die maatschappij wordt nog ovel'eind gehouden door 
bestuUl'ders, politici en instituten di.e erbij hoorden. Die 
incongruentie is er in toenemende mate de oorzaak van 
dat maatschappelijke en economische processen in feite 
steeds minder onder controle of bes tuur zijn en tot misvor
mingen leiden, die schade toebrengen aan het sociale en 
economi che leven. 

Symptoombestrijding 

Het proces van individualisering en ontideologisering 
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speelt zich af in alle landen van West-Europa , maat' heeft 
juist in Nederland , waar men zo veilig opgeborgen heeft 
gezeten in die zuilenstructuur, extra hard toegeslagen en 
VOOl' een grotere ontwol'teling gezorgd. Misschien moet 
daarin de vel'klaring worden gezocht van een aantal ver 
schijnselen die, in vergelijking met het buitenland, scherp 
afsteken. Zo is de al'beidsparticipatie buitengewoon laag 
(100 actieventegenover 86 niet-actieven) , de deelneming 
van vrouwen aan het arbeidsproces gering, de arbeidskos
ten hoog, het ziekteverzuim en de m'beidsongeschiktheid 
groot en de kwesties van het financieringstekort en de ver
laging van de collectieve lasten , hardnekkig onoplosbaar. 
Bovendien zijn gl:ote operaties, zoals de WIR, de vut en de 
WAO gedenatureerd en hebben vele nUljarden teveel 
gekost. 
Bij al deze ver chijnselen is te weinig de vraag gesteld: hoe 
komt het dat het is zoals het is ? Als optelsom van dit alles 
domineert het schrikbeeld van het financieringstekort, dat 
de problemen in een getal concretiseel' t , dat als een 
zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Het is ver
leidelijk om de vraagstukken van daaruit te attaqueren, 
via bezuiniging voor chriften die in vastgelegde tijdpaden 
tot concrete l'esultaten moeten leiden. Deze kwantitatieve 
benadering is de meest gangbare in de afgelopen kabinets
periodes . Zij beoogt tot direct meetbal'e r esultaten te lei
den , die vooral politieke genoegdoening moeten geven . 
Hoe belangrijk de bestrijding van dat tekort ook is, het 
gevaar is groot dat het symptoombestrijding is die z'n doel 
voorbij schiet. Het kan tot onrechtvaardigheden leiden en 
tot sociale onrust en pakt de oorzaak van het pt'obleem 
niet aan. Het zou dan ook beter zijn om het accent meer te 
leggen op een oorzaakbestl'ijdende aanpak, die mogelij
kerwij s op de korte termijn wat mindel' optische l'eslutaten 
laat zien , maar op een wat langere duur efficiënter en 
duurzamel' wel·kt. En ook r echtvaar·diger . Daarvoor is 
echtel· analyse nodig, die voor alle betrokkenen (overheid, 
wed{gever s, we .. knemers) wel eens moeilijker en pijnlijker 
kan zijn , omdat hierbij zowel de politieke als sociaal-eco
nomische cultuur op het spel staat. Als voorbeeld dient het 
stelsel van sociale zekerheid. 

De ondraaglijke ongeschiktheid 

Het sociale-zekerheidsstel el is bedoeld en grotendeels op
gezet als matel'ieel vangnet VOOl' hen die tijdelijk of blij
vend uit het al'beidsproces vallen. Het was de materi;,-;,le 
vel·taling van de bescherming en patronisering die de ver
zuiling bood op immaterieel gebied . Werknemers en werk
gever s waren toen niet gewend om zich individueel tegen 
risico's in te dekken. Dat was ook niet nodig want de col
lecti.eve verzol'ging werd van bovenaf geregeld. In de vel'
zuilde samenleving was de sociale contt'ole gl'Oot genoeg om 
eventueel misbruik tegen te gaan. Ovel'igens golden toen 
voor het zekerheidsstelsel andere randvoorwaarden ; 
namelijk volledige werkgelegenheid in een systeem waarin 
er pe .. gezin doorgaans één kostwinner was. 
In de loop de .. jaren veranderde de sociale zekerheid van 
vangnet tot gedeeltelijk arbeidsmarktinstmment. Twee 
tegengestelde trends zorgden voor frictie: op bedrijfsni
veau werd de verhoging van de arbeidsproduktiviteit de 
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belangrijkste doelstelling, terwijl zich door de individuali
sering en verzelfstandiging steeds meer mensen op de ar
beidsmarkt gingen aanbieden. Er ontstond dus steeds 
meer spanning tussen de micro-doelstelling van verhoging 
van de arbeidsproduktiviteit en de macro-doelstelling van 
werkgelegenheid. Het gevolg was dat, om doorstroming te 
krijgen, arbeidsmarktvliedende constructies werden be
dacht. 
In Nederland geldt de hoge arbeidsproduktiviteit per 
werknemer als één van de oorzaken van het grote aantal 
arbeidsongeschikten en het hoge ziekteverzuim. Dat geldt 
overigens ook voor het omgekeerde: de 
arbeidsproduktiviteit kan in Neder-

belangentegenstellingen. Voor een niet onaanzienlijk deel 
lijkt die patstelling te wijten aan de organisatie en struc
tuur van onze overlegeconomie, die misschien te zeer op 
de oude leest geschoeid is gebleven . Het stelsel van de 
overlegeconomie is toe aan renovatie, dat geldt zowel voor 
de politiek als voor de economie. 

Het verbrokkelend adres 

In de politiek dringt langzaam het besef door dat de af
stand tussen kiezer en gekozene voor een belangrijk deel te 

wijten is aan structllrele veranderingen 
in de samenstelling van het electoraat. 

land zo hoog zijn omdat gedeeltelijk of 
geheel arbeidsongeschikten uit het ar
beidsproces worden gerangeerd. Be
drijven hebben er om begrijpelijke re
denen belang bij dat de arbeidspI'o
duktiviteit hoog blijft. De kosten daar
van kunnen de bedrijven echter vrij
wel ongehinderd afwentelen op collec
tieve voorzieningen. Het gevolg is dat 
er een ondraagbare druk ontstond op 
de collectieve lasten. De overdrachts
uitgaven rijzen de pan uit en dragen 

De arbeidsproduktiviteit 
Niet alleen wordt de traditionele bin
ding van kiezers met een partij minder, 
ook laten kiezers zich steeds minder sa
menbrengen in vaste traditionele belan
gengroepen . Zij laten zich ook niet 
meer als zodanig aanspreken. De arbei
der, de bijstandsmoeder , de sociaal 
zwakkere of de ondememer zijn noch 
een politieke entiteit, nocb door de po
litiek zo te adresseren. De kiezer is 
meer en meer een individu, dat som 

kan in Nederland zo hoog 

zijn, omdat gedeeltelijk of 

geheel arbeidsongeschikten 

uit het arbeidsproces 

worden gerangeerd. 

bij tot de financii-ile problemen van 
de overheid. De arbeidsongeschiktbeid illustreert de span
ning tussen het decentrale eigenbelang en centrale doelstel
lingen , in dit geval maximale al"beidsparticipatie. Even
een blijkt hoezeer micI"o-economische beslissingen zijn 
verweven met maatschappelijke doelstellingen. 

De verstarring van de overlegeconomie 

De discussie over de verhouding tussen overheid en markt 
is geliefd maar achterhaald. De klassieke scheiding tussen 
collectieve, maatschappelijke en sociaal-economische doel
stellingen is verwaterd. De verwevenheid en wedel"zijdse 
afhankelijkheid van overheid en markt is nooit eerder zo 
groot geweest. Er is nauwelijks nog beleid dat geen directe 
consequ enties heeft voor de economie. De economie zelf is 
van draagvlak van de verzorgingsstaat verworden tot geïn
tegt'eet"d ondel"deel ervan. Mal·kt en plan zitten aan el
kaars leiband. AJs de ovel"heid haar schatkist niet goed be
beel"t, zet zij de economische welvaal·t op het spel. Als het 
bedrijfslevenbet stelsel van sociale zekerheid banteert als 
arbeidsmarktinstr'ument, worden de collectieve doelstel
lingen van de ovel"heid in gevaar gebracht. Daarom tl"ach
ten overheid, werkgevers en werknemers zoveel mogelijk 
gezamenlijk verantwoordelijk beid te dragen voor het soci
aal-econornische beleid . Toch lij ken tot op heden noch de 
overbeid, noch de sociale pal·tners in staat om een aantal 
fundamentele maatschappelijke en sociaal-economische 
problemen op te lossen. Steeds vaker verzandt de besluit
vorming in een procedul'eel doolhof van advisering, l"aad
pleging en overleg, terwijl de verantwoordelijkheden voor 
ontstane situatie stceds meer vervagen. Regelmatig wor
den oplossingsmogelijkheden uiteengereten door tegenge
stelde rollen en niet te verzoenen vel"schillen van inzicht en 
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werkloos, soms alleenstaand, soms au
tomobilist, huurder of huiseigenaar is. 

Iedere bUI"ger draagt een scala aan belangen in zich die 
wisselend prevaleren. In die verkorreling van het electo
raat ligt een belangrijke oorzaak voor de cl"isis in de poli
tiek. Zowel waar het de legitimatie van de gekozenen als 
die van de besluiten betreft. Het traditionele maatschappe
lijke middenveld , de koepels en bestlu"en van instellingen 
en organisaties, die in zo belangrijke mate verantwoorde
lijk zijn voor de uitvoering van het beleid in de verzor
gingsstaat, heeft met dezelfde problematiek te maken . 
Niet de rol en het belang van de intermediaü'e kaders tus
sen ovel'heid en burger staan ter discussie, maar de vraag 
wie en wat die kaders vertegenwool"digen en of zij de maat-
chappelijke proce sen nog wel in de hand hebben. 

Ook onze economie voelt de gevolgen van de individualise
ring aan den lijve. De arbeid verhoudingen zijn ingl"ij
pend gewijzigd, de produktiep rocessen zijn stel"k gediffe
rentieel"d en gespecialiseerd, een belangt'ijk deel van de 
economische dynamiek vindt plaats in het midden- en 
ldeinbedrijf, de variatie lussen bedr:ijven en bedl"ijfstak
ken is toegenomen en de werknemers zijn mondiger gewor
den en hebben (via vakbonden en ondernemingsraden) 
meer inzicht en invloed op de bedrijfsstrategie gekre
gen.Ook hier is de vraag in hoeverre de structm"en en pl"O
cedures voor" besluitvortning en overleg, die in gt"ote lijnen 
nog datel"en uit de hoogtijdagen van de vCl·zuiling, in staat 
zijn oplossingen aan te dragen VOOl" economische Pl"oble
men van zo verschillend allooi. In een gedifferen tieerde en 
complexe economie, waat'in bedl"ijven op uiteenlopende 
manieren de invloed van de conjunctuur ondergaan, kun
nen moeilijk afspraken worden gemaakt die een algemene 
geldigheid hebben (of zelfs een geldigheid per bedrijfstak). 
Het ene bedl"ijf is het andere niet: waar bij de één loons
verhoging het logiscbe gevolg is van goede bedt"ijfsresulta-
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ten, kan bij de ander het accent meel' bij beho.ud van 
werkgelegenheid ko.men te liggen als die resuJtaten tegen
vallen, Zelfs binnen één bedrijf wo.rdt het steeds lastiger 
o.m co.llectieve arbeidsvo.o.rwaarden af te sluiten, Vo.o.t' de 
ene schaarse bero.epscatego.de kunnen andere maatstaven 
gelden dan vo.o.r catego.deën waar gro.te o.vel'scho.tten zijn, 
De to.enemende differentiatie in het bedrijfsleven vereist 
een verfijning van het instrumentadum waaro.ver het ar
beidsvo.o.rwaardeno.verleg zich mo.et buigen. Dat kan waar
schijnlijk niet zo.nder no.g verdere decentralisatie van het 
o.vedeg, Alleen o.p het meest decentrale niveau kan een 
vemntwo.orde afweging wo.rden gemaakt tussen werkgele
genheid, arbeidsduurverko.t,ting, temgdringing van ar
beidso.ngeschiktheid, scholing, lo.nen en dergelijke . 
Het is evident dat er beho.efte is aan veel meer differ entia
tie tussen bedrijven o.nderling en bedrijf takken en dus 
aan veel meer ruimte vo.o.r decentrale o.nderhandelingen. 
Maar juist daaro.m wo.rdt de vraag relevanter ho.e je vo.o.r
ko.mt dat de o.ptelso.m van de uitko.msten van micro.-eco.no.
mi che pro.cessen scbade to.ebrengt aan macro.-eco.no.mi
sche belangen. Vo.o.rbeelden: 

als o.p micro.-niveau te weinig allo.chto.nen aan het 
werk ko.men, zal dat resuJteren in een raciaal vraag 
stuk Vo.o.l' de samenleving, wat een macro.-vraagstuk 
is; 
als do.o.r o.neigenlijk gebruik van de WAO de verho.u
dingen tussen werkenden en niet-werkenden ver
slechtert, dan kan de ko.ppeling niet wo.rden gehand
haafd , hetgeen in de macro.-belangen feer ligt. 

Een opknapbeurt 

Po.litiek en eco.no.mie mo.eten o.p zo.ek naar nieuwe vet·ban
den en o.mgangsvo.rmen. Vo.o.r Nederland geldt dat des te 
meer o.mdat we er te lang o.p hebben vertro.uwd dat het ge
bo.uw van de o.vedeg-eco.no.mie dat was geënt o.p de verzuil
de amenleving no.g wel een paal' jaar mee ko.n. Dat is niet 
het geval: het ho.eft niet tegen de vlakte maar het is wel to.e 
aan een gro.ndige o.pknapbeurt. 
Om te beginnen zullen bedrijven hun micl'O-eco.no.mische 
eigenbelang meer in o.vel'eenstemming mo.eten brengen met 
het macl:o.-eco.no.mische co.llectieve belang. Bedrijven zuJ
len bij vo.o.l'beeld zelf verantwo.o.t'delijkbeid mo.eten gaan 
dragen vo.o.t· de gevo.lgen van al'beidso.ngescbiktheid, In
spelend op de tendens van to.enemende decentralisatie is 
het bQvendien te o.Vel'wegen dat o.o.k het arbeidsvo.o.l'waar
deno.ved eg no.g vel'der wo.rdt gedecentrali eerd. Het is dan 
echter no.o.dzakelijk dat de demo.cl'a tische legitimatie o.o.k 
van o.ndel·af wo.rdt versterkt, bij vo.o.rbeeld do.o.r de 1'0.1 

van o.ndernemingsraden in het o.vedeg te versterken, 
Ho.e meer ruimte er is vo.o.r decentraal o.vedeg, ho.e belang
rijker het wo.rdt dat el' een kanaal is vo.o.t' info.rmatie-uit
wisseling van bQven naar beneden en o.mgekeerd, Een ka
naal da.t op 'ho.ofdlijnen de richting aangeeft. De klassieke 
vraag Wasen 'centraal o.verleg o.f decentraal o.vedeg zo.u 
vel'vangen mo.eten wo.rden do.o.r een co.mbinatie, waarbij 
centraal o.vedeg no.dig is o.m een veel o.mvangrijker decen
traal o.verleg mo.gelijk te maken. Minister de Vries heeft 
mo.menteel geen beho.efte aan centraal o.vedeg o.mdat, zo. 
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zegt hij, " de sfeer et' niet naar is" . Het gro.eiend o.nvermo.
gen van de regering had niet beter geïllustreerd kunnen 
wo.rden. De sfeel' in het o.verleg wo.rdt in ho.ge mate be
paald do.o.r een zelfverzekerde o.verheid die pro.beert een 
klimaat vo.o.r vruchtbaar o.verleg te scheppen. Misschien 
heeft de o.verheid zich in de afgelo.pen jaren wel te ver te
ruggetro.kken, met als dramatisch dieptepunt de laatste 
SER-adviesaanvraag o.ver de so.ciale zekerheid. Terwijl de 
so.ciale partners smeekten o.m een duidelijke adviesaan
vraag, weigerde het kabinet o.m haar po.litieke verantwo.o.r
delijkheid te nemen, Ik zet niettemin o.o.k vraagtekens bij 
de ho.uding van de werkgevers-o.rganisaties o.m niet meer 
to.t centraal o.verleg te willen ko.men en eerst de begro.ting 
van Prin jesdag af te wachten. Het is een te klassieke ge
vechtsho.uding die vo.o.rbij gaat aan de mo.gelijkheid o.m de 
begro.ting te beïnvlo.eden. 
Ik verwacht no.g steeds veel van centraal o.verleg: het is de 
beste garantie dat de o.ptelso.m van micro.-eco.no.mische be
slissingen in o.vereenstemming kan wo.rden gebracht met 
macro.-eco.no.mische do.elstellingen, Zo.nder o.verleg zal de 
discrepantie tussen beide te gro.o.t wo.l'den en zal de o.ver
heid gedwo.ngen zijn o.m haar verantwo.o.rdelijkheid te 
nemen. 
Maal' misschien ho.eft het zo. ver niet te ko.men . Recent 
heeft de o.verleg-eco.no.mie blijk gegeven van een o.pmerke
lijke vitaliteit. In het jo.ngste milieu-advies heeft de SER 
unaniem een gro.o.t aantal uitgangspunten bedacht waar
mee de zo.rg vo.o.r o.nze o.mgeving beter kan wo.rden gega
randeerd, Uit deze, vo.o.r Euro.pa unieke, o.vereenstem
ming blijkt dat de klassieke tegenstelling tussen arbeid en 
kapitaal het primaat verliest als het milieu o.m de ho.ek 
ko.mt kijken , Indien bedrijven o.p micro.-eco.no.misch ni
veau zo.uden laten blijken dat zij de ideeën van de centrale 
werkgevers- en werknemerso.rganisaties co.ncreet gestalte 
kunnen geven, dan kan de o.vet'heid o.p dit punt terugho.u
dend zijn met ingrijpen, Niet terugho.udend in de zin dat 
zij met de armen o.ver elkaar kan afwachten wat el' wo.rdt 
uitgebro.ed. Nee, als een actieve partner in het o.verleg, die 
aangeeft welke richting,zij maatschappelijk wenselijk acht. 
Tenslo.tte heeft de o.verheid de o.nvervreemdbare verant
wo.o.rdelijkheid Vo.o.l' het co.llectieve belang dat bQven dat 
van arbeid en kapitaal uitgaat , alleen al o.mdat zij o.o.k 
rekening heeft te ho.uden met hen die niet o.f no.g niet aan 
al'beid o.f kapitaal deelnemen, 
Maat' alles wat die co.llectieve vel'antwo.o.rdelijkheid o.nt
last , mo.et wo.rden to.egejuicht. De maatschappij heeft er 
dan o.o.k alle belang bij dat de o.verlegecono.mie zichzelf 
vernieuwt en zich vo.o.rbereidt o.p de 21ste eeuw .• 
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