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OVERHEID

Nieuwe ‘StudiegroepBegrotingsruimte’ voor
volgend kabinet kanniet op zelfde voet doorgaan

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Z
oals gebruikelijk in een
pre-verkiezingsjaar zal
dezeherfst opnieuween
StudiegroepBegrotings-
ruimteworden ingesteld.
Deze commissie van top-

ambtenaren vanhetministerie van
Financiën, hetCentraal Planbureau
(CPB) enDeNederlandscheBank
(DNB) adviseert depolitiek over de
budgettaire kaders voordekomende
kabinetsperiode. Liefst zalmende
aloude vaderlandsehuis-tuin-en-keu-
kenwijsheidhanteren.Natuurlijk, zo
zal de redenering gaan, jemoethet dak
repareren als de zon schijnt.Maar zo-
als bekend, dat doet depolitieknooit.
Bijmooiweer liggenwe liever te lui-
eren. Endus zal het dakgerepareerd
moetenwordenals de regenbij bak-
kenuit dehemel valt. Dewijze raad van
de economendatweniet tijdens een
crisismoetenbezuinigingen,wordt
daaromterzijde geschoven.Natuurlijk,
zehebben theoretischgelijk,maar in
depraktijkwerkt het niet, aldus volks-

wijsheid. Zonderfinanciëlenoodzaak,
geenbezuinigingen. Endusmoetenwe
opnieuw tijdensde stormhet dak repa-
reren. Enklaar is het advies.

Welnu, als de afgelopen jaren een
dinghebben laten ziendan ishet dat
die volkswijsheidbij het oud vuil kan.
Deafgelopen twee jaar scheende zon
volop. Volgensde volkswijsheid zou
Nederland indie jarenhet dakhet dak
hebbengelaten en inde zonhebben
liggen luieren.Het tegendeelwaswaar.
InNederlandwordthet daknamelijk
altijd gerepareerd, ongeacht regenof
zonneschijn. Er liggen inmiddels zo-
veel lagenbitumenophet dakdat de
dakconstructie onderde last dreigt te
bezwijken.

Rekent umetmee. Bij eennormale
groei van1,5%heeft deNederlandse
overheidnueenfinancieringsover-
schot van ruiméénprocent.Wat zou
eengoedenormzijn voorhetfinan-
cieringsoverschot? Latenwe voorhet
gemakals uitgangspunt denormvan
hetEuropese Stabiliteitspact hante-
ren, dat de staatsschuldmaximaal 60%
vanhet brutobinnenlandsproduct
(bbp) is.Dat pact is eenwangedrocht,
omdathet lidstaten veel te strikte
normenover tekort en staatsschuld
oplegt (daarovermeer in toekomstige
bijdragen).Maar latenwede60%als
uitgangspuntnemen.Voor een sta-
biele economiemoet die staatsschuld
op termijn als percentage vanhet bbp
constant blijven.

Omdatde economie jaarlijks gemid-
deldnominaal groeitmet zo’n 3,5%
(2% inflatie en1,5%groei),moet ookde
staatschuld jaarlijksmet 3,5%groeien.
Danblijft de schuldquote constant.De
groei vande staatschuld is per definitie
gelijk aanhetfinancieringstekort.Dat
jaarlijkse tekortmoet dus gelijk zijn

aan3,5% vande staatschuld, ofwel 2%
vanhet bbp.Maar feitelijk is er nueen
overschot van1%.Er is dus eenovertol-
lig ruimte van2,5% tot 3%vanhet bbp.
Dit komtneer op eenbedrag van jaar-
lijks €15mrd.Nederlandheft jaarlijks
structureel €15mrd te veel belasting,
of geeft €15mrd teweiniguit.Dekli-
maattransitie is dus eenpeulenschil.

Je kunt er ookandersnaar kijken.
De logica vanhet dubbelboekhouden
maaktdat per definitie debesparin-
gen vandeprivate sector (u en ik, onze
pensioenfondsenenhet bedrijfsleven)
gelijk zijn aande investeringenplus
het financieringstekort plushet beta-
lingsbalansoverschot.Of in gewoon
Nederlands: besparingendie inNeder-
landniet kunnenwordengeïnvesteerd
of doordeoverheid als tekortworden
opgenomen, zullen inhet buitenland
moetenwordenbelegd.

MISMANAGEMENT
Welnu,Nederlandheeft al jaren een
absurdgrootbetalingsbalansoverschot
van10%vanonsbbp (volgensdeEu-
ropese regelsmagdat overschotniet
hoger zijndan6%). Een structurele stij-
ging vanhetfinancieringstekortmet
2,5% is dusmakkelijkfinancierbaar.Of
zoals econoomWillemBuiter het jaren
terug al zei: hetNederlandsebetalings-
balansoverschot ‘is amonument to
macro-economicmismanagement’.

Hoe isNederland indezebizarre
situatie terecht gekomen?Dat is het
gevolg vande toegenomen institutio-
nelemacht vanhetministerie vanFi-
nanciën.Diemacht is op zichzelf niet
verkeerd: datwegoednadenkenwaar-
aanweonze centenuitgeven,maakt
ons land zomooi. Echter: adelstand
verplicht.Wie zoveelmachtheeft, kan
zichniet de één-dimensionaleboek-

houdersdoelstelling van ‘hoe lager
tekort en staatsschuld, hoebeter’ ver-
oorloven. Lager is niet altijd beter.Het
ministerie zal zich eenoordeelmoeten
vormenoverhet gewensteniveau van
de staatsschuld.Dat is een intellectu-
ele uitdaging van formaat. Een staat-
schuld vannul is in ieder geval het ver-
keerde antwoord.

MODAAL
Maarookdepolitiek zal uit eenwin-
terslaapmoetenontwaken. Een studie
vanMcKinsey, de voormaligewerk-
gever vanministerWopkeHoekstra
vanFinanciën, laat ziendatnet als in
deVerenigdeStatenook inNederland
mensenmet eenmodaal inkomen—
‘Henken Ingrid’—erde afgelopen
jarenniet op vooruit zijn gegaan. Inde
VSgingenAmazon-topman Jeff Bezos
enMarkZuckerberg vanFacebook er
metdebuit vandoor,waardoor er voor
modaal niks overschoot.

InNederland is deoorzaak anders:
WopkeHoekstra en zijn voorgangers
ophetministerie vanFinanciën. Een
landdat zoveel geld apart zet omzijn
omvangrijkepensioenpotnog verder
te vullen enomzijn tochal lage staats-
schuldnog verder te verlagen, houdt
voorHenken Ingridniks over.Deon-
vredehierover verklaart eengroot deel
vandepopulistische revolutie.Waar-
omdegevestigdepolitiek zichdoor
hetministerie vanFinanciën indit
keurslijf heeft latenpersen, blijft een
raadsel.

Het goedenieuws is dat er bij hetmi-
nisterie vanFinanciën enbijDNBover
dit soort vragenwordtnagedacht.Maar
depolitieke leiders vandegrotepar-
tijen zullen zich—bij voorkeur infor-
meel— indezediscussiemoetenmen-
gen.Wantmacht is eengewoontedier.

Een studie van
McKinsey laat zien
dat ‘Henk en Ingrid’
er niet op vooruit zijn
gegaan
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