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Nederland is een AAA-land,
and, nog wel
AAA-lan

Column
Wim Boonstra

D

e afgelopen weken is er
wat stress ontstaan door
de economische en politieke ontwikkelingen
in ons land. Sommige analisten
vragen zich af of Nederland nog
wel tot de harde kern van Europa
behoort. Veel van die onrust doet
overtrokken aan. Uit de harde
cijfers blijkt dat onze economie
fundamenteel gezond is. Onze
staatsschuld loopt als percentage
van het bruto binnenlands product weliswaar op, maar is voorlopig nog lager dan die van duitsland.

Als land leven wij helemaal
niet op de pof, wat zo vaak wordt
gezegd. We hebben juist een
hoog, structureel spaaroverschot.
Ons inkomen per hoofd van de
bevolking is in reële termen het
op één na hoogste van de eurozone. Alleen Luxemburg overtreft
ons. We hebben de mooiste
pensioenfondsen ter wereld,
onze werkloosheid is nog steeds
laag en onze concurrentiepositie
is ijzersterk. Structureel staat ons
land er nog steeds goed voor.
Als ons land de AAA-status zou
verliezen en landen als duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en het
mooie, maar kleine Finland deze
behouden, dan toont dat bovenal
aan dat je landenrisico-oordelen
niet aan rating agencies kunt
overlaten.
Maar laat er geen misverstand
over bestaan: dat is niet te
danken aan het beleid van
de afgelopen jaren. die triple
A-rating is geen vanzelfsprekendheid. Het gaat om een resultaat
uit het verleden en ook in de
politiek geldt dat resultaten

uit het verleden geen garantie
zijn voor de toekomst. Want er
is natuurlijk wel werk aan de
winkel.
Het doet wrang aan dat, in
een jaar waarin onze politici zo’n
beetje heel Europa de les hebben
gelezen over het belang van een
degelijke overheidsbegroting,
in ons land de zaak budgettair
uit de hand loopt. dat leidt niet
alleen tot financiële schade,
maar ook tot een stevige reputatieschade. Ons aanzien in Europa
heeft al averij opgelopen en dat
wordt hiermee alleen maar erger.
Nu is het tijd, zoals de
Amerikanen zo mooi zeggen,‘to
walk the talk’. Leuk of niet,
dat overheidstekort moet
worden weggewerkt. dat zal niet
meevallen, want de benodigde

Oppositie schreeuwt
dan dat het kabinet
de economie kapot
bezuinigt, maar dat is
natuurlijk overdreven

ingrepen zullen zonder twijfel de
economische groei onder druk
zetten.
dikke kans dat het Centraal
Planbureau later dit jaar tot
de conclusie komt dat de
bezuinigingen de recessie
verergeren en dat de ramingen
voor volgend jaar neerwaarts
worden bijgesteld. daardoor valt
het tekort dan weer hoger uit dan
nu wordt voorzien en zijn nieuwe
bezuinigingen noodzakelijk.
Enzovoorts, enzovoorts.
de Grieken weten hier alles
van en daar hadden we geen
medelijden mee. dus reken maar
niet op al te veel begrip vanuit
Europa voor onze problemen,
ondanks het hierboven eerder
gestelde over onze structurele
kracht. Ik ben bang dat men ons
in Europa op dit moment niet zo
aardig vindt.
de oppositie zal zonder twijfel
moord en brand schreeuwen
dat het kabinet de economie
kapot bezuinigt. dat is natuurlijk
overdreven, want de Nederlandse
economie is zo sterk dat deze een

heleboel mishandeling aankan.
dat is de afgelopen jaren wel
gebleken.
Het is niet alleen het huidige
kabinet dat in gebreke blijft.
Ook vorige kabinetten hebben
verzuimd om in goede tijden budgettair orde op zaken te stellen, de
pensioenleeftijd te verhogen en
de benodigde hervormingen van
de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de woningmarkt door te
voeren.
Het wordt even pijnlijk, maar
laten we ook niet doen alsof de
wereld vergaat. Eind 2013 zijn we
per inwoner nog steeds een van de
rijkste landen ter wereld.
Ad-hocbezuinigingen, hoe
nodig ook, zijn niet afdoende.
Het is hoog tijd voor structurele
hervormingen van onze economie. Terugkeer naar een geleide
loonpolitiek naar jarenvijftigmodel hoort daar overigens niet
bij. Toen waren we ook nog geen
AAA-land.
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