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Artikel in De Standaard anno 2020:

Eindelijk economische groei!
Na twaalf jaar slabakken trekt de Belgi
sche economie eindelijk weer aan. De el
lende was begonnen met het besparings
beleid in de nasleep van de financiële cri
sis van 2008. Voor velen was België zich
kapot aan het besparen. Niet zozeer de
internationale conjunctuur, tanende
competitiviteit of enorme onzekerheid
over de toekomst was volgens hen de
oorzaak van de recessie en de talrijke be
drijven die de deuren sloten. Het voor
zichtig kammen in overheidsuitgaven,
de verhoging van de roerende voorhef
fing, een fiscale regularisatie en een pak
ketje eenmalige begrotingsmaatregelen
werden eerder met de vinger gewezen.
Vier jaar geleden, in 2016, besloot de re
gering het dan maar over een andere
boeg te gooien. Voortaan zou de recessie
met begrotingstekorten bestreden wor

den. Aangezien investeringen tot de be
voegdheden van regio’s en lokale overhe
den behoorden, bestond het federale
Krugmanplan erin om massaal ambte
naren aan te werven. Ze moesten putten
graven in het Zoniënwoud, om ze vervol
gens weer op te vullen. Het geniale van
het plan was dat er een positieve spiraal
op gang zou komen, zo werd gedacht. Die
ambtenaren zouden meer gaan consu
meren, de economische activiteit zou
stijgen en dus zouden ook de belasting
inkomsten omhoog gaan waarmee het
begrotingstekort vanzelf zou dichtgere
den worden. De crisis zou snel opgelost
zijn!
Helaas. De ambtenaren kochten vooral
importgoederen waar alleen Apple en
enkele Chinese bedrijven beter van wer
den. Het was het klassieke probleem van
een kleine open economie waarvan de
productie voornamelijk uit export be
staat, en de consumptie uit import. Er

kwam dan ook helemaal geen groei, al
leen maar meer onzekerheid over wie
uiteindelijk de rekening zou moeten be
talen. De regering probeerde met enkele
eenmalige maatregelen het vertrouwen
nog te herstellen, maar het mocht niet
baten. Terwijl de gelijkschakeling van
het statuut voor arbeiders en bedienden
nog had kunnen worden vermeden door
de datum voor eeuwig te bevriezen één
dag voor de vooropgestelde deadline van
het Grondwettelijk Hof, waren pogingen
om ook de economische groei wettelijk
op 3 procent te laten vastpinnen vruch
teloos. De regering zat met de handen in
het haar: noch besparen, noch een soe
pel begrotingsbeleid, noch juridische
spitsvondigheid leverde iets op.
Het keerpunt was uiteindelijk het idee
om de ondertussen 70jarige Paul De
Grauwe in het programma De zevende
dag uit te nodigen, en te luisteren naar
wat hij te vertellen had. Deze keer geen

discussie over het cijfer na de komma
van het begrotingstekort, maar over hoe
hij erin slaagde om op zijn leeftijd nog zo
gedreven, competitief en productief te
zijn. Hoe het hem lukte om op zijn 65ste
nog een nieuwe job te vinden bij de pres
tigieuze London School of Economics.
Waren het de lagere Britse lasten op ar
beid? Was het door als professor levens
lang te leren? Was het zijn flexibiliteit
door zelfs op een zondag te willen gaan
debatteren? Of was het omdat hij tijdens
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opveren. De onzekerheid van gezinnen
over hun pensioen en toekomstige belas
tingdruk nam eindelijk af, waardoor ze
meer gingen consumeren. Ook bedrijven
begonnen massaal in België te investe
ren. De loopbaan van onze werknemers
werd immers even lang als in de buur
landen, terwijl we uiteindelijk wel veel
productiever zijn. Er werd meer geïnves
teerd in oudere werknemers en grijze ba
nen omdat dit door de extra jaren nog de
moeite loonde. Eindelijk werd er gede
batteerd over de essentie van gezonde
overheidsfinanciën. Eindelijk was er
weer economische groei. En het handige
was dat het relancebeleid, op de 30 euro
voor de dvd van Borgen na, helemaal
niets heeft gekost. Tak!

zijn loopbaan een aantal jaren in het par
lement had kunnen recupereren?
De echte doorbraak kwam er met het
nieuwe seizoen van de Deense televisie
reeks Borgen, waardoor hoofdpersonage
Birgitte Nyborg in de studio van Reyers
laat haarfijn kon komen uitleggen hoe
haar spindoctor Kasper Juul bij hen had
voorgesteld om eens grondig na te den
ken over de taken en efficiëntie van de
overheid in plaats van over het begro
tingssaldo op zich, en om structurele
maatregelen te nemen om die slopende
onzekerheid en overheidsfinanciën op
lange termijn aan te pakken. Zo hebben
ze in Denemarken de pensioenleeftijd ie
der jaar met enkele maanden opgetrok
ken tot de leeftijd van 67 jaar, en die ver
volgens gekoppeld aan de levensver
wachting. Tegen 2060 zal dit 72,5 jaar
zijn.
Alleen al het Kasper Juulplan aankondi
gen deed de Belgische economie prompt
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