
Eigenlijk twee ·nd'ces 

- Referentie-index 
Huidige toestand van de conjunc
tuur met een vertraging van 2 
maanden, gebaseerd op indus
triële productie, consumptie door 

uishoudens en werkgelegenheid 

Voorlopende indicator 
Prognose van de komende 6 
maanden op basis van de refe
rentie-index en elf variabelen, 
waaronder financiële 
indicatoren, consumenten- en 
producentenenquêtes en reële 
huizenprijzen 

Conjunctuurfasen 

Afzetkun je 
stimuleren 

i= D .t~ f1ov 2oo~ 
Geert Reuten 

E rwaart een brede roep om 
antirecessieve actie. Voor 
conjuncturele sturing is 
een trendmatige begra

tingspolitiek voldoende. Je legt 
dan de overheidsuitgaven voor 
meerdere jaren vast en laat de be
lastinginkomsten meegolven met 
de conjunctuurbeweging. 

Extra maatregelen in een reces
sie zijn overbodig. Op hoofdlijnen 
wordt deze politiek ook toegepast 
door de regering. Stom is wel de re
gel uit het regeerakkoord om bij 
een begrotingstekort van 2°o bbp 
te gaan bezuinigen: zo vererger · 
een recessie. Hoe dan oo 
stigatie van 'Brussel' conf(mi:fe:r: 
de regering zich nu aan :.u..~...:
rende maatregelen. 

De Franse hand 
rol doet Bru I "' 

n rgan 
pre ie-t , tg an. 

Overheidsingrijpen kan de 
diepte ervan ophogen. Hoe? Pakje 
het aan bij de financiering van be
drijfsim-esteringen, bij de investe
nngen zelf, bij de \·erkloosheid of 
moet je de afzet en productie sri
mu eren. Da is afhankelijk van 
het stadium :an de malaise. Het i 
nier zo dat de banke 
\·erplaatsr naar de reele o
mie.Debankencrisishoudtaanen 
loopt over in bancaire passiviteit, 
maar we belanden tegelijkertijd in 
een crisis van de 'reële' economie 
met depressiedreigingen. Krediet
garanties helpen als het probleem 
uitsluitend bij de bankkredieten 
ligt en bedrijven overigens investe
ringsgeneigd zouden zijn. Belas
tingfaciliteitenhelpen als bedrijfs
investeringen slechts een klein 
zetje vergen. Maar bedrijven inves
teren niet als de afzet terugvalt. 

De afzet stimuleren is niet een
voudig en bovendien moet je dat 
internationaal doen. Maar het 
kán. Naarmate de werkloosheid 
oplooptvergt dit een aantal van het 

ornng te ge
e '"delijk rentekor

-~~•-n-..rkfozen. 5· Huurverho-
- _ be\nezen. 6. \'ia een conve-

-- met o.a. de grootwinkelbe-
drij\-en een deel van de kosten (1-3) 
terughalen door een tijdelijke ex
tra inkomstenbelasting(zij zijn di
rect gebaat bij de maatregelen). 
\ 'oorts, ter stimuleringvan de cru
ciale bouwsector, woningcorpora
ties korting op de vennootschaps
belasting geven voor vervroegde 
en extra investeringen. 

Via zo'n pakket bereiken we eni~ 
ge stabilisering van de investerin-

Kredietgaranties 
houden grote risico's 
in en moeten vooral 
wé selectief zijn 

gen. Maar dan moeten we de nu 
passieve banken activeren, en kre
dietgaranties helpen daartoe. Net 
ai- belasringfaciliteiten moeten 

die niet ongeconditioneerd ge-
n. . eilietzaranties neemt 

de taa ~ o e · ~i co . Kredietga
ranrie moe en\'OOral\\elselectief 
zijn. Het moer om nieuwe inYeste
ringen gaan. Ze moeten een uit
straling naar de Nederlandse eco
nomie hebben (geldt nietvoorver
huur van geïmporteerde auto's). 

Bovendien moeten we overeen
komstige voorwaarden stellen als 
nu bij banken: langdurige voor
waarden over de beloningsstruc
tuur binnen de onderneming. We 
kunnen ook voorwaarden stellen 
over de democratisering van het 
ondernemingsbestuur. Eén tegen
prestatie van kredietgarantie (en 
ook belastingfaciliteiten) zouden 
bedrijfsaandelen moeten zijn met 



- Voorlopende indicator 
Pr g ose van de komende 6 
maanden op basis van de refe
rent ie-index en elf variabelen, 
waaronder financiële 
indicatoren, consumenten- en 
producentenenquêtes en reële 
huizenprijzen 

Conjunctuurfasen 

I Afkoeling 
11 Recessie 

111 Herstel 
IV Hoogconjunctuur 
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O.erheiasingrijp~""n kan de 
die teetvanopho en.Hoe?Pakje 
het aan bij de financieringvan be
drijfsinvesteringen, bij de investe
rino-en zélf, bij de werkloosheid of 
moe je de afzet en productie ti
muh:ren.:' Da · afhankelijk 'all 

he tadium · • Het· 
niet zo dat de 
\erplaatst naar de 
rnie.Debanken ri·i houdtaanen 
loopt over m bancaire passiviteit, 
maar\\e belanden tegelijkertijd in 
een crisis van de 'reeJe· economie 
met depressiedreigingen. Krediet
garanties helpen als het probleem 
uitsluitend bij de bankkredieten 
ligt en bedrij\·en overigens investe
ringsgeneigd zouden zijn. Belas
tingfaciliteiten helpenals bedrijfs
investeringen slechts een klein 
zetje vergen. Maar bedrijven inves
teren niet als de afzet terugvalt. 

De afzet stimuleren is niet een
voudig en bovendien moet je dat 
internationaal doen. Maar het 
kán. Naarmate de werkloosheid 
oplooptvergtdit eenaantal vanhet 
volgende type tijdelijke maatrege
len: 1. De werkloosheidsuitkerin
gen getrapt verhogen (8o% bij mo
daal, 90% bij minimumloon). 2. 

Extra kwartaaluitkeringen voor 
bijstandsinkomens. 3· AOW-ver
hoging tot aan modaal (onder mo
daal is het consumptieaandeel in 

Foto: ANP 

het inkomen het hoogst). 4· Ban
ken verplichten om naarmate de 
rente daalt op bestaande hypo
theekleningen tot een bepaald ni-
eau tijdelijk rentekorting te ge
:en. Alternatief: tijdelijk rentekor
ringvoorwerklozen. S· Huutverho
ging bevriezen. 6. Via een conve
nant met o.a. de grootwinkelbe
drijven een deel van de kosten (1-3) 
erughalen door een tijdelijke ex

inkomstenbelasting(zij zijn di
gebaat bij de maatregelen). 

oon . ter stimuleringvan de cru
e bouwsector, woningcorpora
-orring op de vennootschaps
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garant" s 
o en grote "sico's 

in en moeten vooral 
wé selectief zijn 

gen. Maar dan moeten we de nu 
passie\ e banken activeren , en kre
die zaranties helpen daartoe. Net 
als bela ringfaciliteiten moeten 

die nÏ!.'t ongeconditioneerd ge-
n. fet kredietgaranties neemt 

de raat grote risico·s. Kredietga
rantie moeren \·ooral wél selectief 
zijn. Het moet om nieuwe investe
ringen gaan. Ze moeten een uit
straling naar de Nederlandse eco
nomie hebben (geldt nietvoorver
huur van geïmporteerde auto's). 

Bovendien moeten we overeen
komstige voorwaarden stellen als 
nu bij banken: langdurige voor
waarden over de beloningsstruc
tuur binnen de onderneming. We 
kunnen ook voorwaarden stellen 
over de democratisering van het 
ondernemingsbestuur. Eén tegen
prestatie van kredietgarantie (en 
ook belastingfaciliteiten) zouden 
bedrijfsaandelen moeten zijn met 
preferenties aangaande het onder
nemingsbestuur. Antidepressiva 
met het oog op de blije toekomst. 
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