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Overheidsuitgavenblokkade 1974 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN 

Nr. 4 

's-Gravenhage, 15 februari 1974 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-G'eneraal 

De veronderstellingen voor het financieel-economisch be-
leid, zoals die waren neergelegd in de medio december 1973 
verschenen Nota beperking olieaanvoer en de gevolgen daar-
van en Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste, hebben 
sedertdien op enige punten wijziging ondergaan. 

Ondanks het brede samenstel van maatregelen ter beperking 
van de gevolgen van de oliecrisis moest in de beleidsnota van 
medio december het olietekort als een knelpunt voor uitbrei-
ding van de produktie worden gezien. Bij de huidige verwach-
tingen ten aanzien van de olietoevoer zal dat niet of in min-
dere mate het geval zijn. 

Wat de macro-economische vooruitzichten betreft bestaat 
nog steeds een zeer grote onzekerheid. Wèl worden de con-
touren van de te verwaohten ontwikkeling thans in grote lijnen 
zichtbaar en deze geven de Regering aanleiding om reeds thans 
tot enkele bijstellingen van het beleid over te gaan. 

Nu de fysieke beperking als gevolg van de verminderde 
olieaanvoer niet zo'n sterke rem op de groei van de produktie 
zal leggen als eerder werd verondersteld, blijkt vooral het ver-
loop aan de vraag-zijde bepalend voor de produktieontwik-
keling en de werkgelegenheid. 

Hierbij is van belang dat de wereldhandel weliswaar niet 
zal stagneren, zoals medio december werd geraamd, maar 
toch slechts zeer matig zal groeien, hetgeen zijn weerslag vindt 
in een eveneens matige toeneming van de uitvoer. Ook van de 
binnenlandse bestedingen, met name de particuliere investerin-
gen en de overheidsuitgaven, zullen, op basis van het huidige 
beleid, slechts geringe of geen impulsen uitgaan. 

De conclusie is gewettigd dat, ondanks de grotere pro-
duktiemogelijkheden, de zeer matige groei van de vraag de 
werkgelegenheid in ons land conjunctureel nadelig zal beïn-
vloeden, een en ander bij een voortgaande sterke stijging van 
de prijzen. 

De ongunstige vooruitzichten voor de werkgelegenheid heb-
ben het Kabinet doen besluiten de blokkade van de overheids-
uitgaven, waarover de Kamer bij brief van 15 januari 1974 
werd bericht, op te heffen, ten einde de negatieve werkgele-
genheidseffecten die daarvan uitgaan te vermijden. 

Voorts is een beslissing genomen met betrekking tot de aan-
wending en de versnelde besteding van de resterende gelden 
ad f 355 min. uit de programs ten behoeve van de werkloos-
heidsbestrijding. Mijn ambtgenoot van Sociale Zaken zal de 
Kamer hierover heden nadere mededelingen doen toekomen. 

De Regering beraadt zich thans ook op de mogelijkheid om 
het fiscale instrumentarium te betrekken bij de vraag in hoe-
verre het beleid kan worden gericht op stimulering van inves-
terinren en werkgelegenheid en op afvlakking van de prijs- en 
loonstijgingen. Zoals heden in een brief aan de Kamer door de 
Minister-President is medegedeeld zullen de nadere beleids-
voornemens en een gekwantificeerde analyse van de econo-
mische situatie vóór het midden van de volgende maand aan 
de Kamer worden voorgelegd. 

De Minister van Financiën, 
W. F. DUISENBERG. 

12 779 4 


