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Na de aardbeving
De aardbeving is voorbij, maar de naschokken moeten nog komen en de schade is nog
nauwelijks geïnventariseerd. Met het repareren daarvan moet sowieso nog worden
begonnen. Dat is zo ongeveer de situatie waarin wij ons nu bevinden. De
wereldeconomie, die vanaf het vierde kwartaal van 2008 in een vrije val belandde, lijkt in
rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Er zijn zelfs voorzichtige tekenen die erop
wijzen dat enig herstel mag worden verwacht.
Als de wereldhandel weer iets aantrekt zal dat onze economie zeker een steuntje in de
rug geven. Toch zijn de vooruitzichten voor de nabije toekomst niet rooskleurig. De
werkloosheid zal de komende tijd verder oplopen, wat verdere sporen zal nalaten in de
binnenlandse bestedingen. Banken zullen de komende tijd worden geconfronteerd met
verdere kredietverliezen, waardoor de kredietverlening verder onder druk zal worden
gezet. Al met al zal 2009 voor ons land een stevige economische krimp te zien geven van
circa 6%, waarna 2010 naar verwachting nog geen noemenswaardig herstel oplevert.
Pas in de loop van 2010 mag worden verwacht dat de economische activiteit weer
geleidelijk gaat aantrekken. Dan zal de beleidsagenda steeds meer gedomineerd worden
door de vraag hoe de schade moet worden gerepareerd. Denk aan het ver opgelopen
overheidstekort, de hoge staatsschuld, de verloren werkgelegenheid, het opgelopen
welvaartsverlies, het dreigende inflatiegevaar. Dat zal dan ook de achtergrond zijn van
de aanloop naar de volgende parlementsverkiezingen: hoge werkloosheid en weinig
financiële ruimte om deze effectief te bestrijden.
Ook na een economische krimp van 6% is ons land nog steeds een rijk land, zowel in
historische context als in vergelijking met de rest van de wereld. Het is van groot belang
om juist in tijden van tegenspoed onze zegeningen te blijven tellen en het hoofd koel te
houden. Want foute beleidskeuzes, bijvoorbeeld waar het gaat om Europa, vrijhandel of
de werking van het marktmechanisme, kunnen op termijn nog veel grotere schade
aanrichten dan de kredietcrisis. De komende tijd zal worden beslist hoe het komende
decennium eruit zal zien: wordt het structureel kwakkelen of zien wij een stevig
groeiherstel? We staan op een breekpunt.
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