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De PvdA-onderhandelaars Wallage, Melkert en Kok hebben gekregen 
wat ze wilden. Na taaie gevechten is in het regeerakkoord van Paars I I 

voor circa 1 o miljard gulden aan nieuwe uitgaven opgenomen. Een 
fraai resultaat. Maar menig PvdA-er die dankzij eerdere betogen van 
dezelfde voorlieden de gedachte achter zich had gelaten dat sociaal 
beleid en meer collectieve uitgaven synoniem zijn, moet zich toch wel 
enigszins misleid voelen. Is het bij nader inzien dan toch niet zo fout 
wat vroeger werd gedacht? Is er immers niet een frappante overeen
komst tussen het huidige 'investeren in de samenleving' zoals onder
handelaar Wallage het betitelde, en de 'socialisatie van de vraag' van 
de PvdA uit de jaren zeventig? 

De terugkeer van dit oude denken lijkt inderdaad de zwakke stee 
in het regeerakkoord. Natuurlijk moet er bij de opstelling van een 
regeerakkoord uitgebreid gediscussieerd worden over de collectieve 
uitgaven, maar dat kan heel goed vanuit het idee dat het huidige 
bedrag aan uitgaven op een effectievere en efficientere manier te 
besteden valt. Zander extra geld, maar met een bundeling van de ver
schillende uitgavenstromen vallen de problemen van de grate steden 
heus wei beter aan te pakken. Een betere budgettering van de 
(ver)nieuwbouw in de gezondheidszorg schept financiele ruimte voor 
kortere wachtlijsten. Met het inboeken van enige arbeidsproductivi
teitsstijging voor de hele collectieve sector hadden de onderhande
laars zelfs meer collectieve voorzieningen voor hetzelfde geld kunnen 
realiseren. Maar de PvdA-fractie eiste extra geld voor de collectieve 
voorzieningen . Want de econornische groei zou daartoe de financiele 
mogelijkheden bieden . Oat is helaas een onuitroeibaar misverstand. 

De econoom Baumol heeft aangetoond dat als je de salarissen en 
uitkeringen in de collectieve sector gelijk laat opgaan met de lonen in 
de marktsector, er zelfs bij een redelijke economische groei vrijwel 
geen geld overblijft om meer collectieve voorzieningen te realiseren. 
Paars I I geeft geen antwoord op deze wet van Baumol met als gevolg 
dat de onderhandelaars bij de fmanciering van het ' investeren in de 
samenleving' moesten grijpen naar maatregelen die op z'n minst risi
covol te noemen zijn. 

Het risico van een niet goed geregelde financiering is dat later als
nog nieuwe bezuinigingen moeten worden gevonden. Of dat - ten 
koste van de geloofwaardigheid van politici - beleidsintensiveringen 
moeten worden teruggedraaid. Het grootste gevaar loopt Paars I I ech
ter bij de uiterst minieme terugdringing van het fmanci eringstekort. 
De onderhandelaars hopen dat de gunstige economische conjunctuur 
nog enige tijd Mnhoudt, waardoor dankzij meevallers het financie
ringstekort nog tijdig voor de volgende conjuncturele terugval op een 
acceptabel peil zal zijn. Maar de conjunctuurindicatoren van de 
Nederlandsche Bank en andere financiele instellingen signaleren al 
voor over een a anderhalf jaar een omslag in de conjunctuur. Omdat 
het fmancieringstekort dan zeker nog niet op orde zal zijn, ontbreekt 
het Paars u aan financiele rniddelen om een terugval in de conjunctuur 
voldoende stevig te lijf te kunnen gaan. Een forse werkloosheidsstij
ging als in 1993/94 kan het resultaat zijn. Daar zit het donkere randje 
van het ' investeren in de samenleving'. Er wordt een gok genomen 
met de werkzekerheid van enige duizenden. 

Het riskante 
gokgedrag 
van Paars II 
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