Nut en noodzaak van economische groei
Nieuwjaarsbijeenkomst Kring van Amsterdamse Economen
Op 16 januari hield de KAE zijn drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst in de Industrieele Groote Club
aan de Dam. Zestig leden luisterden naar de boeiende voordracht van Barbara Baarsma, hoogleraar
Marktwerking- en mededingingseconomie aan de UvA, tevens algemeen directeur van het SEO
Economisch Onderzoek, daarnaast Kroonlid SER, en toezichthouder bij diverse organisaties.

‘Nut en noodzaak van economische groei’ was de titel van haar verhaal. Baarsma schetste de macroeconomische ontwikkelingen van Nederland sinds 2008, afgezet tegen die van de ons direct
omringende landen, de EU en wereld. Nog steeds is ons BNP kleiner (2%) dan aan het begin van de
economische crisis in 2008. Andere landen laten inmiddels al weer een groter BNP zien, met name de
VS groeit hard.
Een goede indicator voor economische groei zijn de consumentenbestedingen. Tot en met het
afgelopen jaar bleven deze achter, in 2015 zullen deze voor het eerst sinds 2008 weer groeien.

Na het schetsen van deze context kwam prof. Baarsma bij de kern van haar betoog. Zij somde vijf
redenen op voor de noodzaak van economische groei.
1. Reference drift, ofwel je wilt elk jaar wat meer hebben.
2. Afname van de beroepsbevolking.
3. Schuldafbouw bij particuliere huishoudens en tekortreductie bij de overheid zonder
vraaguitval.
4. Wet/ziekte van Baumol: de loonkostenstijging in sectoren als zorg en onderwijs, geïndiceerd
door de loonontwikkeling in de industrie, vindt plaats zonder de in de industrie optredende
efficiency stijging, en leidt daardoor tot een beslag op een groter deel van het nationale
inkomen.
5. Herverdeling van inkomen kost geld. Herverdeling is (maatschappelijk/politiek) nodig
vanwege de groeiende kloof tussen arm en rijk, jong en arm, ziek en gezond. Bereidheid tot
herverdeling blijft alleen bestaan, indien de her te verdelen koek groter wordt.
Desgevraagd gaf prof. Baarsma aan dat haars inziens een economische groei van minimaal 2 %
noodzakelijk is.
Na het dankwoord van voorzitter Erik Dirksen ondersteund door een klaterend applaus, was het tijd
voor de bubbels die het nieuwe jaar van de KAE feestelijk inluidden.

