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Een Raad van Economische Adviseurs 

 

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when 

they are wrong, are more powerful than is commonly understood... Practical men, who 

believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the 

slaves of some defunct economist." (John Maynard Keynes, General Theory, 1946 ed.). 

 

Deze beroemde uitspraak van één van de grootse economen van de vorige eeuw heeft aan 

actualiteitswaarde niets ingeboet. Pragmatische politici en topambtenaren,die menen geen 

behoefte te hebben aan advies van academische economen, zijn vaak aanhangers van 

achterhaalde economische ideeën. In Nederland staat de beoefening van de economische 

wetenschap op een relatief hoog peil. Hoe is het dan toch mogelijk dat er in de afgelopen 

jaren in ons land zo'n ongelukkig macro-economisch beleid is gevoerd? Tijdens het 

kabinet Kok II heeft de toenmalige minister van Financiën, Gerrit Zalm, in een periode 

van hoogconjunctuur, een duidelijk expansief begrotingsbeleid gevoerd. Diezelfde 

minister Zalm stelt nu, tijdens recessie, een extra bezuinigingsronde van € 5 miljard voor 

dat nu door het kabinet afgezwakt is tot € 4 miljard. Een dergelijk procyclisch budgettair 

beleid wordt nu door Zalm gerechtvaardigd op grond van een wel zeer rigide uitleg van 

het Europese stabiliteits- en groeipact. Daarbij speelt de Centraal Economische 

Commissie (CEC), een commissie van topambtenaren die meestal door of op voordracht 

van Zalm benoemd zijn, een cruciale rol. In Nederland bestaat er geen adviesorgaan van 

onafhankelijke, academische economen dat de regering adviseert over het macro-

economische beleid en dat hebben wij kunnen merken. In de Verenigde Staten bestaat 

sinds 1946 de gerenommeerde Council of Economic Advisers (CEA), waarvan de drie 

leden benoemd worden door de president na goedkeuring van de Amerikaanse senaat en 

die rechtstreeks rapporteren aan de president, onder andere door het Economic Report of 

the President. De voorzitters van de CEA waren vooraanstaande hoogleraren economie 

als Glenn Hubbard, Janet Yellen, Joseph Stiglitz, Michael Boskin en Martin Feldstein. De 

huidige voorzitter is Harvard-professor Greg Mankiw, één van de beste macro-economen 

ter wereld. De CEA wordt ondersteund door een kleine, maar bijzonder goede staf. Deze 

bestaat in de eerste plaats uit tien senior-economen, die een kort verlof van hun 

universiteit hebben gekregen. Daarnaast maken er tien junior-economen, meestal AIO's 

in het laatste jaar van hun promotie-onderzoek, deel van uit. Het academisch karakter van 

de CEA zorgt ervoor dat de modernste inzichten uit de economische wetenschap direct 

aan de beleidsmakers ter beschikking staan. Bovendien bevordert het de discussie en 

interactie tussen academische economen en beleidsmakers in de Verenigde Staten. Er zijn 

vele voorbeelden uit het verleden van belangrijke bijdragen aan het beleidsdebat.  

Daarnaast heeft de CEA vaak nieuwe en originele voorstellen gepresenteerd, die nooit 

door professionele beleidsmakers zouden zijn gedaan.  Tenslotte fungeert de CEA als een 

soort kweekvijver voor toekomstige (onder-)ministers en topambtenaren. Menig (onder-

)minister van Financiën of centrale bankdirecteur begon zijn beleidscarrière bij de CEA. 

Zodoende wordt ook de persoonlijke mobiliteit van academici en beleidsmakers 

bevorderd en derhalve het onderlinge begrip voor elkaar. 

Daarom zou ik willen pleiten voor de oprichting van een Raad van Economische 

Adviseurs (REA) in Nederland die bestaat uit gereputeerde academische economen met 

een grote belangstelling voor beleidsvraagstukken. De REA rapporteert rechtstreeks aan 



de minister-president en maakt zijn adviezen ook openbaar. Daarnaast is het natuurlijk 

van belang dat alle politieke stromingen in ons land op evenwichtige wijze in deze REA 

vertegenwoordigd zijn. De kwaliteit van de leden en van de stafeconomen dient echter 

altijd buiten kijf te staan. Een dergelijke Raad kan de discussie over het macro- en 

wellicht ook micro-economische beleid tussen academici en beleidsmakers structureren 

en objectiveren. Bovendien zal het economisch beleid niet alleen maar bepaald worden 

door de inzichten van de minister van Financiën en zijn topambtenaren. Die kunnen 

immers - in de woorden van Keynes - gebaseerd zijn op 'defunct economists' uit een ver 

verleden. Men hoeft geen Keynesiaan te zijn om deze wijsheid te onderschrijven. 

 

Prof. dr. Sylvester C.W. Eijffinger is hoogleraar Europese Financiële Economie and de 

Universiteit van Tilburg.   


