
elkaar indehand tehouden.Optimaal
is dit zekerniet,maar als het vertrouwen
ontbreekt, probeer je elkaar zoweinig
mogelijk bewegingsruimte te geven. Ver-
trouwen zou tochmaarmisbruiktwor-
den…Datwasdepolitieke realiteit.

Indie omstandigheden (samenmet
depaniek vaneenophet oogonbeheers-
bare situatie)warendeBrusselsebegro-
tingsnormenheilig voorhetNederland-
se kabinet.Dat gold voor andere landen,
endusook voor ons.Ongetwijfeld leidde
datniet tot een ideaal economischbe-

leid,maar gezienhet gebrek aan vertrou-
wen inEuropawashetwel te begrijpen.

Dediscussie overhet financiële over-
heidsbeleid indergelijke complexepoli-
tiekeomstandighedenkandusnietwor-
den teruggebracht tot simpele lesjes uit
economieboeken. Terugkijken zonder
deze realiteit in ogenschouw tenemen is
daaromzinloos.

Ergernog, het belemmert het uitzicht
opde tweedebelangrijke les. Als jeweet
datwe inde eurozoneniet tot gezamen-
lijk beleid kunnenkomenals er een cri-

ArnoudBoot

Economen lijken soms
wereldvreemd.Dezeweek
lekenwewel inhet ver-
leden te leven.Hadhet
kabinet-Ruttewel of niet
moetenbezuinigen?En

hebbendebezuinigingspakketten van
Kunduz-akkoord tot latere ‘bijstellin-
gen’, geengrote schade toegebracht aan
de economie?Er is immers een, helaas
negatieve, afwijking tenopzichte vanhet
groeipad vandeafgelopen15 jaar, terwijl
weookdewelvaartsstijgingen van voor
de crisis niet hebbenkunnen volhouden.

Demanof vrouw inde straat zal zeg-
gen:we levenniet inhet verleden,wat is
de toekomst?Hij of zij zal zich afvragen
hoewehet voorzichtige economisch
herstel kunnen versterkenen vooral hoe
weer voor zorgendat iedereenhier een
graantje vankanmeepikken.Deonvrede
is groot, economenmoetenbijdragen
aangoedekeuzes voorde toekomst.

Gelukkig zittenweeconomischgezien
in iets rustiger vaarwater.Geen vijf-
minuten-voor-twaalf-crisisoverlegmeer
over de eurozone en (vooralsnog) geen
‘aanvallen’ vandefinanciëlemarkten
meer op lidstaten.Wehebbeneven rust
omna tedenkenen lessen te trekken.

Eeneerste les: eengrotefinanci-
eel-economische crisis inde eurozone is
eendermate groot politiekmijnenveld
dat eeneconomische analyse zonder
depolitieke realiteit in ogenschouw te
nemennuttelozer is danooit. Achttien
eurolidstatenwarengezamenlijk in
een crisis geraakt,maarhet onderlinge
wantrouwenwasdermate groot dat ze
niet tot eengezamenlijk beleid konden
komen.

Enwatdoe jebijwantrouwen?Elkaar
demaatnemenenmet ruwe regels (de
3%-tekortnormbijvoorbeeld) proberen

Politiek realismenoopte tot hard bezuinigen
Nederland kan veelmeer doen om afhankelijkheid van instabiele eurozone en financiële sector te verminderen

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Wehebben Nederland veel
te veel overgeleverd aan
onzekerheden in financieel
systeem en eurozone

sis ontstaat,moet jenogharder zorgen
dat je niet in een crisis terechtkomt.Dit
klinkt zo voordehand liggend, dat het
als totaal naïef kanwordengezien.

Daarom ishet ook zobelangrijk om
daadwerkelijk door te pakkenbij het
versterken vandefinanciële sector, die
als olie ophet vuur elkprobleem inde
eurozone versterkt.Waaromzijnwe juist
hier zohalfslachtig?Het eigen vermogen
vanbankenmoet echt omhoog, enniet
louter kunstmatig als uitkomst van een
model. Primair kijkennaardoorwiskun-
digemodellen verbasterde eigen vermo-
gensniveaus is onverstandig, het gaat
omhetdaadwerkelijke eigen vermogen.
Risicodragend vermogen iswatwenodig
hebben, enniet al die schulden.

Maarwekunnen veelmeerdoen.Het
mooie is datNederlandheel veel zelf kan
ondernemenzonder datweovergeleverd
zijn aanmoeizameonderhandelingen
metEuropa.DeWRRkomtover drie
wekenmet een rapportwaarinde vraag
centraal staat hoewedeNederlandse
samenleving veel sterker kunnenma-
kenen veelminder kwetsbaar voorhet
gerommel inde eurozone endeonzeker-
heden ronddefinanciële sector.

Wemoeten investeren indekracht
vanmensen (zelfredzaamheid) en zebe-
ter beschermen tegenuitwassen.Opalle
sociaaleconomische gebieden, vanhui-
zenmarkt enpensioenproblematiek tot
fiscaal beleid, is eenwereld tewinnen.

WehebbenNederland veel te veel
overgeleverd aanonzekerheden inhet
financieel systeemenaanonzekerheden
inde eurozone. Investeren indekracht
vanNederland, somsook letterlijk (er
isweer enigebudgettaire ruimte), is de
opdrachtwaarwenu voor staan.
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