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Inleiding

Voor iedereen die de landelijke politiek enigszins volgt, is het
duidelijk dat het regeringsbeleid momenteel op zijn zachtst ge-
zegd gedomineerd wordt door het streven naar bezuinigingen: "het
financíeringstekort moet omlaag, de overheid moet haar eigen huis-
houdboekje op orde brengen om de werkgelegenheid weer op peil te
kunnen brengen".

Onzekerheid omtrent de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van
zo'n pijnlijk beleid vormde de aanleiding om onder alle t 200
macro-economen, als zodanig verbonden aan Nederlandse universitei-
ten en hogescholen,~) een schriftelijke enquête te houden.2) Wij
vroegen hen daarin om aan te geven wat er volgens hen met een aan-
tal belangrijke instrumenten van economische politiek zou moeten
gebeuren, willen we een herstel van de werkgelegenheid (zonder dat
de inflatie opnieuw de kop opsteekt) kunnen verwachten.
Voorts vroegen wij hen om een principe-uitspraak omtrent de globa-
le richting van het te voeren beleid (volume overheidsbestedingen
en de belastingdruk), een impliciete vraag naar wat er met het
initiële tekort van de overheid moet gebeuren. Omdat het huidige
beleid volledig bepaald lijkt te worden door de problemen die men
in Den Haag en elders ziet rijzen ten gevolge van de financiering
van zo'n tekort, vroegen we vervolgens hoe groot men die proble-
men achtte.
Ook vroegen we de economen naar hun visie omtrent de meest effec-
tieve wijze waarop men het bedrijfsleven, als men dat wenst, zou
kunnen steunen: via de veelal ter rechterzijde gepropageerde glo-
bale steun (lastenverlaging voor alle bedrijven) of via gerichte
steun, welke onder meer links georiënteerden de voorkeur lijkt te
hebben (subsidies aan bepaalde bedrijven).
Tenslotte vroegen we de geënquêteerden naar hun functie, zodat we
eventuele duidelijke verschillen tussen bijvoorbeeld hoogleraren
en hun staf op het spoor zouden kunnen komen.

1) Voor zover in de studiegidsen van die instellingen opgenomen.
2) Deze enquête werd in februari j.l. gehouden.
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De aandachtige lezer zal het niet ontgaan zijn, dat bij bovenge-
noemde punten tenminste één "hot topic" ontbreekt: arbeidstijdver-
korting, en wel om de volgende redenen.
Uiteraard wilden wij zoveel mogelijk nuttige informatie vergaren.
Als men echter te veel (tijd en inspanning) vraagt, loopt men het
risico van een te lage respons. Dit gevaar is bij onze doelgroep
zonder meer al erg groot, omdat intellectuelen veelal geneigd
zijn hun antwoorden te larderen met allerlei "mitsen en maren".1)
Nu lijken de effecten van arbeidstijdverkorting erg afhankelijk
te zijn van de rnanier waarop dit gebeurt (meer of minder dan even-
redige loondaling, geleidelijke invoeríng of juist niet, minder
uren per week of ineer vakantiedagen per jaar, omvang van de be-
drijfstijd). Daarom hebben we besloten, omwille van een minimaal
noodzakelijke respons,2) de enquête relatief eenvoudig en kort te
houden, en arbeidstijdverkorting niet aan de orde te stellen. On-
ze enquête moet men dan ook zien als een vraag naar de weg om zo-
veel mogelijk (duurzame) voltijdse banen te scheppen.

De resultaten

Laten we beginnen met de hamvraag: staan economen, net als het ka-
binet, op het standpunt dat men het financieringstekort moet druk-
ken als middel om de werkloosheid terug te dringen?
Het antwoord is even duidelijk als verrassend: nog geen 6ó van de
economen blijkt dit standpunt te delen.3) Sterker nog: maar liefst

1) Dit is ook de reden waarom men van de enquêteresultaten alleen
de grote lijnen dient te beschouwen. Ons inziens zijn deze ech-
ter interessant genoeg.

2) Deze respons is, zeker gezien de moeilijke doelgroep, alles-
zins redelijk te nemen: 50~s, gelijkelijk verdeeld over hoogle-
raren (61 in getal) en de rest.

3) De weinige voorstanders van zo'n beleid zijn trouwens alle voor
de combinatie bestedingsdaling bij constante belastingdruk;
niemand van hen wilde belastingverhoging. Dit stemt overeen met
het regeringsstandpunt inzoverre men belastingdruk kan vertalen
met collectieve lastendruk. Zie Regeringsverklaring, Handelin-
gen der Tweede Kamer, p. 636, waar het macro-economische rege-
ringsbeleid als volgt samengevat wordt: Teneinde de particulie-
re investeríngen te stimuleren, is naast beperking van het fi-
nancieringstekort en stabilisatie van de collectieve lastendruk
nodig, dat de direct op het bedrijfsleven drukkende collectieve
lasten worden verminderd...". Dat laatste impliceert echter wel,
dat de collectieve lasten voor de gezinnen omhoog gaan (zie on-
der).
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51~ blijkt juist van mening te zijn dat, wil de werkloosheid kun-
nen dalen, het financieringstekort ondubbelzinnig groter moet wor-
den! Voorts denkt 20~ dat de overheidsbestedingen (in volume)
evenals de gemiddelde belastingdruk omlaag moet. Dit kan zowel op
een vergroting als op een verkleining van het tekort duiden. Krap
19~ vult deze vraag niet in.1) Van hen blijkt 41~ voorstander van .
stimulering van de economie slechts op voorwaarde dat dit interna-
tionaal geschiedt.

De onmiddellijke vraag die nu rijst, is hoe de overheid de door
de meerderheid blijkbaar gewenste stimulering van de economie via
een groter overheidstekort moet financieren. Deze financierings-
problematiek is voor de Haagse politici namelijk prohibitief voor
een tradítíoneel stimuleringsbeleid. De overgrote meerderheid van
de economen ziet hier echter geen probleem. In de huidige omstan-
digheden verwacht zo'n 80~ slechts een geringe, een te verwaarlo-
zen, of zelfs geheel geen invloed van geldcreatie door de Neder-
landse overheid (i.c. monetaire financiering) op de Nederlandse
inflatie of van de plaatsing van leningen door de overheid op de
nomínale c.q. de reële rentestand hier te lande. Slechts 13~ schat
die invloed groot, terwijl zo'n 7~ geen mening heeft. Dit staat
dus lijnrecht tegenover het standpunt van de regering dat door
verlaging van het tekort de reële rente omlaag zou kunnen.2) Als
dat effect zo gering is als economen beweren, vervaalt daarmee
een belangrijke, zo niet het belangrijkste argument voor dit rege-
ringsbeleid.

De enquête laat dus als eerste resultaat zien dat een meerderheid
ondubbelzinnig voor vergroting van het financieringstekort is,3)

1) De resterende 4~ wenst geen wijziging van de overheidsbeste-
dingen en belastingdruk of een verhoging van beide.

2) Zie bijvoorbeeld Regeringsverklaring, p. 635 van de Handelingen
der Tweede Kamer, waar staat: "De terugdrínging van het finan-
cieringstekort is ... een middel om onze economie weer te ver-
sterken. Met de vermindering van de tekorten zal immers de re-
ele rente weer omlaag kunnen".

3) Een vergroting die, naar de auteurs menen, via inverdieneffec-
ten zichzelf ongedaan zal maken, net als dat de huidige bezui-
nigingen gepaard gaan aan een steeds groter tekort, de zgn.
"tegenvallers".
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hetzij via bewust opvoering van de bestedingen (in volume), het-
zij via daling van de gemiddelde belastingdruk of beide.l) De fi-
nanciering kan geschieden op monetaire wijze of via leningen;
geen van beide levert serieuze bezwaren op in de vorm van infla-
tie of rentestijging.

Hoe met deze bestedingsstijgíng c.q. belastingdaling zijn beslag
vinden? Dient men het niveau van alle of slechts bepaalde compo-
nenten van de overheidsrekening te verhogen of te verlagen? Hier-
over blijkt een duidelijk verschil van mening met het kabinet te
bestaan.
Terwijl het kabinet een jaarlijkse daling van de overheidsinves-
teringen (wegen e.d.) wil met 2~, wenst ruim 85g van de onder-
vraagden een duidelijke stijging van deze bestedingscomponent, in
meerderheid zelfs een jaarlijkse stijging van meer dan 2,5~! Nog
geen 6~ van de ondervraagden, waaronder geen enkele hoogleraar,
ziet iets in een daling van welke omvang dan ook.
De materiële overheidsconsumptie (aankoop bureaus e.d.) wil de
regering 1~ per jaar laten dalen.2) Van de geënquêteerden stemt
slechts 29g hiermee in, 47~ wenst geen substantiële mutatie, ter-
wijl 23~ zelfs een stijging wil. Ook hier kan dus gesproken wor-
den van een te restrictief regeringsbeleid volgens de economen,
al is het verschil in standpunt wat geringer.
Het aantal ambtenaren moet volgens 54g van de ondervraagden geen
belangrijke wijziging ondergaan, terwijl 23~ een lichte daling
hiervan wenselijk acht. De overheid wil hier een daling van 1ó
per jaar.3)
In de jaren achter ons is de netto beloning van die ambtenaren
achtergebleven bij die in het bedrijfsleven. De huidige regering
wil deze trend blijkens haar eerste daden4) voorlopig nog niet

1) Deze laatste optie (beide) geniet de voorkeur van maar liefst
30~ van de hoogleraren.

2) Zie "Vier scenario's van het CPB voor de werkgroep-Van Aar-
denne", 8 oktober 1982, tabel 1, scenario ii.

3) Zie Handelingen Tweede Kamer, 25 november 1982: verwerping ge-
wijzigde motie-Van der Spek c.s.

4) Inhouding van de prijscompensatie voor ambtenaren (zonder ar-
beidstijdverkorting).
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verlaten. Twee derde van de economen acht zo'n achterstelling niet
wenselijk, zij zijn voor handhaving van het trend-mechanisme (net-
to). Een minderheid (24~) ziet iets in een beperkte ontkoppeling.

Een tweede hoeksteen van het kabinetsbeleid is matiging van het
reële beschikbare loon, in het door de regering voorgestane sce-
nario een jaarlijkse matiging (gemiddeld) van 3,5 à 4~.1)2)

De economen zijn eensgezind in hun afwijzing van ook dit rege-
ringsstandpunt. Meer dan 90~ wijst zo'n sterke matiging af! Eén
derde is wel voor loonmatiging maar niet zo sterk als het kabinet
dat wil; 41~ (van de hoogleraren zelfs de helft) wil de reële be-
schikbare lonen constant houden, 17~ wil een stijging.

Tot dusverre blijkt er een groot aantal verschilpunten te bestaan
tussen het kabinetsbeleid en het beleid dat de economen wenselijk
achten. Er zijn ook overeenkomsten. Zo is er in het regeringsbe-
leid een tendens te bespeuren tot verlaging (in reële termen) van
de subsidies aan gezinnen (denk aan de verlaging van premies voor
koopwoningen en van huursubsidies). Dit ondervindt instemming bij
ruim 60~ van de geënquêteerden, bij hoogleraren zelfs meer dan
80~. Van de economen wil 43g voorts een verlaging van de subsidies
aan het bedrijfsleven, terwijl een derde ze (in volume) constant
wil houden.3) Op dit punt is de communis opinio onder de economen
dus minder groot. Wat betreft de reële beschikbare uitkeringen
vindt 62~ van de economen dat deze verlaagd moeten worden. Dit ge-
geven kan naast de actualiteit gesteld worden waarin een voorstel
tot verlaging van bepaalde uitkeringen naar de SER is gezonden
voor advies. De regering heeft alsnog besloten om de BTW constant
te houden. Ook dit heeft de instemming van 60~ van de economen.

1) Hoewel de MEV hier, voor 1983, nog spreekt van een endogene,
hanteert de werkgroep-Van Aardenne voor verschillende scena-
rio's verschillende loonsomstijgingenspercentages als uitgangs-
punt. Net als bij deze laatste wordt in deze enquête de loon-
somstijging als instrument gehanteerd.

2) De laatste ramingen van het CPB vallen ongeveer 1,5g lager uit.
Dit komt door de (verwachte) lagere olie- en grondstofprijzen.
Het kabinet is hier niet voor verantwoordelijk. De keuze die
het kabinet deed, was o.a. voor een loondaling van 3,5 à 4~ en
het is deze keuze die vergeleken moet worden met die van de
economen. De economen hadden ten tijde van de enquête ook geen
zicht op de lagere olieprijzen.

3) 17~ wil de bedrijfssubsidies verhogen en 7~ doet geen uitspraak.
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Verder wil de regering een verlaging van het tarief van de ven-
nootschapsbelasting van 48~ naar 40~. Van de economen stemt 70~
met een verlaging van dit tarief in. (Van de hoogleraren zelfs
83~.)

Een meningsverschil bestaat weer met betrekking tot het tarief
van de directe belastingen voor gezinnen. In principe is dit een
sluitpost voor het regeringsbeleid (gegeven de groei van de we-
reldhandel, de ombuigingen, het tekort van de overheid, het BTW-
tarief en het tarief van de vennootschapsbelasting).1) Vooralsnog
heeft men besloten om medio dit jaar het tarief te verhogen. Dit
ondervindt de instemming van nog geen 5~ van de geënquêteerden.
Ruim een derde is voor een onveranderd tarief, terwijl de meerder-
heid (57g) een lagere directe belastingdruk voor de gezinnen wen-
selijk acht (hoogleraren 70~). Ook op het gebied van de wissel-
koerspolitiek is het kabinetsbeleid niet datgene wat de economen
voor ogen hebben. Het kabinetsbeleid impliceertl) een jaarlijkse
effectieve appreciatie van de gulden met ongeveer 3~. Ruim 60g
van de economen staat voor een beleid, waarbij geen appreciatie
of depreciatie optreedt of bewerkstelligd2) wordt. Tot slot werd
in de enquête een vraag gesteld over globale versus gerichte
steun. De meningen hieromtrent waren net zo verdeeld als in de
politiek. Slechts een zeer krappe meerderheid prefereerde globale
boven gerichte steun aan bedrijven.

Conclusies

Als meest saillante punten uit deze enquête komen naar voren, dat
een meerderheid van de ondervraagde economen van oordeel is, hoe-
wel zij de regering steunt inzake haar voorgenomen verlaging van
de reële beschikbare uitkeringen en het tarief van de vennoot-
schapsbelasting, dat:

1) Zie vier scenario's van het CPB voor de werkgroep Van Aardenne,
8 oktober 1982, inleiding.

2) Men kan zich de vraag stellen, of de wisselkoers wel gezien
moet worden als een instrument van economische politiek en
niet als resultante van de economische ontwikkeling. Vandaar
"bewerkstelligd".
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- het regeringsbeleid inzake het financieringstekort te restric-
tief is;

- de financiering van een groter tekort in Nederland monetair of
met leningen geen probleem vormt met het oog op de inflatie en
rentestand;

- het terugdringen van dat tekort geen substantiële invloed op de
rentestand teweeg zal brengen, dit in tegenstelling tot de re-
geringsvisie;

- met name de overheidsinvesteringen (in volume) omhoog in plaats
van omlaag moeten;

- de regering met betrekking tot het aantal ambtenaren en hun be-
loning te sterk in neerwaartse richting denkt;

- de matiging van de reële beschikbare lonen zoals voorgesteld
door het kabinet te groot is.

In het algemeen wordt dus het regeríngsbeleid als te restrictief
gekwalificeerd. Aangezien onze doelgroep zich beroepshalve bezig-
houdt met de werking van ons economisch bestel, rechtvaardigen de
conclusies twijfel over de rationaliteit van het gevoerde c.q.
voorgenomen regeringsbeleid.
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