
Er vindt anderzijdseen gedachtenwisseling plaats over een alternatief 

sociaal-economisch beleid in en door de vakbeweging, vooruitstrevende 
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I SAMENVATTING 

1. INLEIDING 

De gevolgen van de huidige recessie dreigen ernstiger te worden dan 

die van de voorgaande. Van 1973 tot 1975 steeg de·werkloosheid van 

117.000 tot 206.000. Van 1978 tot 1981 stijgt de werkloosheid verder 

van 206.000 naar 280.000. Een verscherping 1Jan de problematiek mani

festeert zich ook op vele andere terreinen. De re~Ze inkomens dalen, 

de lastendruk neemt toe, de produktie stagneert. Een belangrijke vraag 

is welke rol het sociaal-economisch beleid speelt en kan spelen onder 

deze omstandigheden. 

Naar onze opvatting heeft het huidige beleid niet alleen niet gehol

pen de problemen te overwinnen, het heeft deze zelfs verscherpt. Hier 

geldt geen 'baat het niet dan schaadt het niet'. 

De beleidslijn was en is: matiging van de Zonen en ombuiging van de 

collectieve lasten om winsten en investeringen ruim baan te ver-

schaffen, met name in de exportsector. De consequentie is geweest 

volledige stilstand. van de binnenlandse bestedingen en stagnatie van 

de produktie. De groei was ver onvoldoende om een stijging van de 

werkloosheid te voorkomen. De sterke matiging van de loonkosten per 

eenheid produkt (-4,5% per jaar ten opzichte van het buitenland) 

heeft niet geleid tot een verbetering van de exportpositie en de be

talingsbalans. De stagnatie legt een zwar•e druk op de reële inkomens. 

De koopkracht daalt, ook van de laagstbetaalden. De regering stelt 

zich op als hoeder van het financieringstekort. Dit neemt niet weg 

dat het totaalbeslag der collectieve uitgaven oploopt van 61,6% in 

1978 naar niet minder dan 67% in 1981 (naar de verwachting van de 

MEV).Beperking van de groei door een beleid van bestedingsbeperking 

wer>kt kennel?:jk een sneUe stijging van de collectieve lasten in de 

hand, door de beper>king van de produktie, van de pr>oduktiviteitsstij

ging en van de werkgelegenheid; een zeer> begrijpe li,jke par>adox. 

Het beleid mikt blijkbaar> op een zo gering mogelijke nominale ont

wikkeling, ongeacht de gevolgen voor de volume-ontwikkeling van de 

economie. Alle elementen van het monetaire- en begratingsbeleid wer>

ken pro-cyclisch. De groeiende omvang van de collectieve sector gaat 

gepaard met relatief geringere dienstver>Zening, doordat een steeds 

groter deel van de collectieve uitgaven voor subsidies, r>entebeta

linuen, ver>mogensover>drachten e.a. wordt uitgetr>okken. 
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Gemiddelde procentuele verandering per jaar. 1981 t.o.v. 1978 

volume wereldinvoer 

invoerprijspeil (in gld.) 

concurrerend uitvoerpeil 
(dubbel gewogen) 

loonkosten per eenheid 
produkt buitenland (in gld.) 

loonsom per werknemer 

loonkosten per eenheid produkt 
industrie Nederland 

volume investeringen 

volume consumptie 

volume goederenuitvoer 

volume goedereninvoer 

rPëel nationaal inkomen 
per hoofd 

produktie bedrijven 

reëel vrij beschikbaar inkomen 
modale werknemer (excl. incidenteel) 

consumptieprijspeil 

prijspeil goederenuitvoer 

Niveau's 

saldo lopende rekening (mrd.) 

werkloosheid (x 1000) 

totaalbes.lag collectieve uitgaven 
in % NNI 

loonquote bedrijven (loonsom in % 
toegevoegde waarde) 

Bron: MEV. 1981 
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Dit beleid heeft ernstige gevolgen voor de Nederlandse economie. 

Op korte teTmijn omdat onnodig verloren gegane produktie niet ongedaan 

kan worden gemaakt. Op Zangere termijn omdat uitval van investeringen 

en achterwege blijven van versterking van de produktiestructuur de 

economie niet instelt op de toekomstige prablemen. 

Er zijn andere beleidsmogelijkheden. Te weinig wordt dit door de b~ 

leidsinstanties onder ogen gezien. Gesproken wordt over de restricties 

waaraan het beleid onderhevig is - de betalingsbalans, beperking van 

monetaire financiering, knelpunten ten aanzien van beschikbare arbeids

krachten en produktiecapaciteit .. Hoe meer echter het beleid voor zulke 

restricties terugwijkt, des te knellender worden deze. Knelpunten ten 

aanzien van de produktiecapaciteit, voorzover aanwezig, kunnen alleen 

door investeringen ongedaan gemaakt worden. Dit is nu juist wat men 

zegt te willen. De knelpunten ten aanzien van de personeelsvoorziening 

zijn deels door de actuele ontwikkelingen achterhaald. Bovendien zijn 

deze slechts op te lossen door specifieke maatregelen, zeker niet door 

algemene vraagbeperking. 

Het is van wezenlijk belang dat de ruimte en de mogelijkheden voor een 

beleid ter stimulering van de economie met andere ogen bezien worden. 

Dit vereist een herziening van de prioriteiten van het beleid. De be

strijding van de werkloosheid moet voorop staan, en niet als een af

geleide worden beschouwd van inflatiebestrijding, rendementsverhoging 

of wat dies meer zij. 

De bevordering van de export door het terugdringen van de nationale 

bestedingen is een onjuiste prioriteitstelling. Er dient een geleide

lijke expansie van de nationale bestedingen plaats te vinden die 

terugdringen van de werkloosheid mogelijk maakt. Bij de huidige ont

wikkeling van de nationale bestedingen kan slechts diepere stagnatie 

en meer werkloosheid volgen. Expansie van de bestedingen maakt hand

having van de koopkracht van Zooninkomens en sociale uitkeringen mo

gelijk, en moet zelfs daarop steunen. 

Een actief structuurbeleid is voorwaarde voor het slagen van de beste

dingspolitiek. Knelpunten in de produktie moeten gericht worden bestre

den om verdere discrepantie tussen bestedingen en produktie tegen te 

gaan. Als het bedrijfsleven hierin tekort schiet dient de overheid zelf 

initiatief te nemen. 

Het Nederlandse bedrijfsleven schiet tekort bij het doorvoeren van tech

nische vernieuwing en innovatie. Vooral het (meer innoverende) midden

en kleinbedrijf ontmoet veel problemen bij de financiering van nieuwe 
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projecten. De overheid kan de knelpunten wegnemen door deelneming in 

projecten en verruiming van de financieringsmogelijkheden. 

Met dit rapport wordt beoogd, reagerend op de zich recent voordoende 

tendensen in het economisch beleid en reagerende op de beleidsvoorbe

reidende discussie, de aandacht te vestigen op de argumenten die pleiten 

voor een drastische beleidswijziging en die naar onze opvatting onvol

doende naar voren komen. Het sociaal-economisch beleid moet bevrijd 

worden uit de netten van verkeerd gerichte bezuinigingsdrang. 

Hieronder volgt een samenvatting van een aantal analyses, die de 

argumenten voor een verandering van het beleid in deze richting nader 

onderbouwen. 

2. STRUCTURELE ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE AFGELOPEN DECENNIA 

Sinds het begin van de jaren zeventig wordt de economische ontwik

keling in NederZand gekenmerkt door stagnatie, toenemende werkloosheid 

en een afbrokkeling van de industrie. Tegenover een groei van de pro

duktie van bedrijven over de periode 1964-19?0 van gemiddeld 6,5 %per 

jaar, staat nog slechts een stijging van 4,6% over 1971-1974 en van 

2,6% over 1974-1979. De werkloosheid steeg van 1,6% van de afhanke

lijke beroepsbevolking gemiddeld over 1964-1971 tot 3,5% in 1974 en 

5,3% in 1979. Het einde van deze stijging is vooralsnog niet in zicht. 

Er wordt algemeen erkend dat deze ontwikkelingen niet terugge

bracht kunnen worden tot uitsluitend conjuncturele processen. De aard 

en de ernst van de huidige problematiek is mede het gevolg van de door

werking van structurele veranderingen in het verleden (zie ook par.3, 

en uitgebreider hoofdstuk I.1). De wisselwerking tussen structurele en 

conjuncturele factoren is echter ingewikkelder dan blijkt uit het ver

simpelde beeld dat in beleidskringen is ontwikkeld waar de structurele 

problematiek wordt teruggebracht tot niet meer dan kostenontwikkelingen. 

Een benadering waarin de dynamiek van de economische ontwikkeling wordt 

verklaard vanuit de Zoonkosten en daaraan gekoppeld de overheidsuitga

ven, is sterk eenzijdig en geeft een verwrongen beeld van de ontwikke

lingen in het verleden. 

Voor een belangrijk deel hangen de huidige economische problemen sa

men met de aard van het investerings-, en groeiproces gedurende de vijf

tiger en zestiger jaren. De 'wederopbouwfase' van de Nederlandse econo

mie in de vijftiger jaren ging gepaard met een politiek van stringente 

beperking van de Zonen. De beperking van de bestedingen welke daarvan 
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uitging werd o.a. gecompenseerd door aanzienlijke investeringsstijgingen 

in verband met de wederopbouw van het produktieapparaat en het woningbe

stand. Eén van de effecten van deze politiek was dat de Nederlandse pro

duktiestructuur aanvankelijk werd opgebouwd in een relatief weinig gea

vanceerde richting. De produktie van primaire produkten overheerste en 

verdere industrialisatie bleef beperkt. Daarbij werd relatief weinig ge

bruik gemaakt van het snel stijgende scholinganiveau van de Nederlandse 

beroepsbevolking. Integendeel, in verschillende bedrijfstakken werd ge

tracht vooral Zaaggeschoolde en Zaagbetaalde arbeidskrachten in te scha

keZen. 

Tot het begin van de zestiger jaren werd de economische ontwikkeling 

gekarakteriseerd door breedte-investeringen. De sterke groei deed het 

oorspronkelijke overschot aan arbeid omslaan in een absoluut tekort. De 

aanvankelijke pogingen in een aantal bedrijfstakken om dit op te vangen 

door Zaagbetaalde buitenlandse arbeidskrachten, boden onvoldoende ruim

te. De aldus ontstane situatie van absolute arbeidsschaarste zette een 

proces op gang van sterke kapitaalintensivering en invoering van nieuwe 

arbeidsbesparende technieken. Deze ontwikkeling ging gepaard met een 

versnelZing in de arbeidsproduktiviteitsstijging en een verhoging van 

de investeringsquote. Vooral de volgende drie aspecten van deze ontwik

kelingsgang zouden zich wreken in de economische ontwikkelingsgang na 

1970: 

In de eerste plaats werd de krachtige economische ontwikkeling 

slechts gedragen door een beperkt aantal bedrijfstakken die gekenmerkt 

werden door een hoge kapitaal- en energie-intensiteit, een hoge mate 

van exportgerichtheid en de dominante positie van eenklein aantal gro

te ondernemingen. Andere bedrijfstakken, met name die welke sterk ar

beidsintensief zijn,werden verwaarloosd: er ontwikkelde zich een eenzij

dige sectorstructuur. Deze tendens werd nog versterkt door de toenemen

de internationalisatie van de economie, vooral na de inwerkingtreding 

van de EEG. Scherpere internationale concurrentie en grotere markten 

eisten een grootschalige produktie en bevoordeelden de op export gerich

te, monopolotde bedrijfstakken. 

In de tweede plaats leidde zowel de kapitaalintensivering als de ont

wikkeling van het sectorpatroon tot een afnemende werkgelegenheidsgroei, 

welke echter pas na het begin van de jaren zeventig tot uitdrukking kwam 

in stijgende werkloosheidscijfers. 

Het effect van de produktiviteitsstijging op de werkgelegenheidsont

~likkeling was in Nederland sterker dan b.v. in de overige EEG-Zanden. 
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Nederland was samen met Engeland het enige land met een in absolute zin 

dalende industri~le werkgelegenheid. 

In de derde plaats werd het groeiproces in de jaren zestig gedragen 

door een sterke ontwikkeling van alle componenten van de effektieve 

vraag. Na 1970 echter trad een trendbreuk op in de vraagontwikkeling
1

) 

en werd het investerings- en groeiproces gesmoord in een toenemende 

overcapaciteit. 

Deze 'onevenwichtigheidsverschijnselen' werden in de jaren zestig nog 

aan het oog onttrokken door het snelle tempo van de economische groei. 

Pas in de conjunctureel ongunstige periode van na 1973 kwamen zij ten 

volle tot uitdrukking, waarbij het gevoerde beleid de neergaande trend 

nog verder versterkte. 

De hierboven geschetste macro-structurele ontwikkeling
2

) komt over

een met het mesa-economische ontwikkelingsbeeld
3

). Dit wordt onder 

andere bevestigd door de bedrijfstakstudies welke tot dusver verschenen 

zijn. De problemen waarmee de bedrijven in een bedrijfstak geconfron

teerd worden hebben meestal betrekking op toenemende internationale 

concurrentie, een grote mate van overcapaciteit en een verouderd pro

duktie-apparaat of produktenpakket. Het antwoord van de ondernemers 

op deze problemen blijkt hoofdzakelijk een defensief karakter te heb

ben: zij pogen een gedeelte van de produktiecapaciteit af te bouwen, 

bepaalde activiteiten af te stoten en door fusies of overnames het 

marktaandeel te behouden of te vergroten. Voorzover een offensieve 

strategie wordt gevoerd, heeft dit vooral het karakter van een ver

snelling van de internationale expansie, voornamelijk in de vorm van 

kapitaalexport en export van know-how. 4) 

Samenvattend blijkt het herstructureringsproces vooral het karakter 

te hebben van concentratie en internationalisatie. 

1) zie tabel 5, hoofdstuk I.1. 
2) zie, uitgebreider, hoofdstuk I.1. 
3) zie de hoofdstukken II.4, II.5 en vooral II.1. 
4) zie over de monetaire en betalingsbalanseffecten van deze kapitaal

export ook de hoofdstukken I.2. en I.3. 
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3. HET RECENT GEVOERDE OVERHEIDSBELEID: VERSTERKING VAN DE STAGNATIE 
DOOR 'AANPASSINGSPOLITIEK'. 

De overheid heeft op de hierboven aangegeven stagnatieproblematiek 

niet gereageerd door het voeren van een activerend beleid. Na een 

aanvankelijk afwachtende houding is vanaf 1974 in toenemende mate 

een 'aanpassingspolitiek' docrgevoerd. In deze paragraaf wordt dat 

nader ingevuld voor de vijf beleidsonderdelen welke in dit verband 

als het belangrijkst mogen worden beschouwd: de structuurpolitiek, de 

monetaire politiek, de loonpolitiek, de uitgavenpolitiek en de ar

beidsmarktpolitiek. 

3.1. De structuurpolitiek: defensief. 

Zoals in de hoofdstukken van deel II uitgebreid wordt aangegeven 

treedt de overheid ten aanzien van de structurele ontwikkelingen niet 

sturend op maar reageert ad hoc op acute problemen. Hoewel 'het par

ticulier initiatief' duidelijk tekort schiet is het devies bij de 

uitvoering van de, vaak omvangrijke, individuele steunoperaties, dat 

staatsinmenging zoveel mogelijk vermeden moet worden. De directe en 

indirecte deelnemingen bleven zeer beperkt (zo bedroegen van 1973-78 

de directe deelnemingen slechts 29,9 miljoen gulden, dit is niet 

meer dan i% van de totale steun uit de werkgelegenheidsgelden). 

Een ander belangrijk kenmerk van de steunverlening is dat vooral de 

grote ondernemingen profiteren. De steunverlening wordt verder g~

kenmerkt door een lappendeken van kanalen en regelingen; de enige 

systematiek welke daarin te onderkennen valt is het gebrek aan con

trole op de gelden door de staat zelf. Eenzelfde gebrek aan visie 

is ook terug te vinden in het 'innovatie-beleid', dat voornamelijk 

bestaat uit het verstrekken van grote sommen geld aan enkele grote 

ondernemingen (terwijl uit onderzoek blijkt dat innovaties vaak 

juist tot stand komen bij kleine en middelgrote bedrijven). 

Er zijn goede gronden om aan te nemen, dat het ontbreken van vol

doende nieuwe 'toetreders' op vele markten een belangrijke factor is 

geweest in de malaise van de Nederlandse industrie. Van invloed daar

op zijn de financieringsproblemen die de kleine en middelgrote Ne

derlandse bedrijven ontmoet(t)en, en dus de rol van de banken. De 

handelsbanken zijn zeer terughoudend bij het financieren van nieuwe 

activiteiten, terwijl de huidige steun-financiering van de Nationale 

Investerings Bank (welke zich niet richt op de kleine ondernemingen) 

hier geen oplossing biedt. 
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Samenvattend kan gesteld wo~den dat het steunbeleid van de ove~

heid voo~amelijk aansluit bij de (plannen tot) afbouw van bed~ijven 

of delen van secto~en, dat wil zeggen bij een defensief antwoo~d van 

de bet~okken onde~neme~s op ge~ezen p~oblemen. Dit beleid is boven

dien weinig effectief vanwege het hante~en van de bed~ijfstakgewijze 

aanpak; met name doo~ de inte~tionalisatie en het opt~eden van 

t~anssecto~ale be~ijven biedt deze aanpak nauwelijks enig pe~spec

tief 1). Voorzove~ de ove~heid een offensieve onde~eme~sst~ategie 
steunt, gebeu~t dit doo~ middel van algemene, onge~ichte subsidië~ng. 

Die komt in ste~ke mate de g~ote onde~emingen ten goede en ve~snelt 

hun inte~tionale expansie, in de vo~ van kapitaalexpo~t en expo~t 

van technische kennis. Dit bevo~de~t daa~doo~ niet of nauwelijks het 

totstandkomen van a~beidsplaatsen in Nede~land. 

3.2. De monetai~e politiek: ~est~ctief 

Ondanks de stagnatie van de produktie en de toename van de we~k

loosheid, is het monetai~e beleid nog steeds p~mai~ ge~cht op 

best~ijding van de inflatie en het bestendigen van de app~eciatie 

van de gulden doo~ een ~est~ictieve politiek.De ve~slechte~ng van 

de betalingsbalanspositie in de tweede helft van de ja~en zeventig 

werd aangeg~epenom het ~est~ctieve monetaire beleid ve~ste~kt doo~ 

te voe~en. 
In 1976 ve~toonde de lopende ~ekening nog een ove~schot van 3,5% 

van het nationaal inkomen, terwijl voo~ 1980 een teko~t wo~dt ge

~aamd van 1,4%. Daa~ deze achte~itgang onvoldoende we~d gecompen

see~d doo~ een ve~bete~ng van de kapitaal~ekening, is ook de 

betalingsbalans omgeslagen van een ~im ove~schot in 1975 naa~ een 

teko~t in 1980. Dit is voo~ de monetai~e auto~iteit aanleiding ge

weest om ondanks de p~ecai~e conjunctu~ele situatie in mei 1977 een 

k~ediet~est~ictie in te voe~en. 

In 1980 we~d de economie geconf~ontee~d met een nieuwe golf van 

oliep~jsve~hogingen, die onde~ ande~e ~esultee~de in een teko~t 

op de lopende ~ekening van na~ verwachting 80 milj~d dolla~ voo~ 

de OECD als geheel. Op deze deflatoi~e impuls we~d ge~eagee~d met 

een versche~ing van het ~est~ctieve beleid met als gevolg een 

ve~de~e ~emming van de bestedingen. Het geva~ van deze p~o-cycli

sche ~eactie is dat e~ een inte~ationale deflatiewedloop zal ont-

1) zie ve~de~ hoofdstuk II.1. 
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staan. Om dit te voorkomen hebben de OECD-ministe~s op hun bijeenkomst 

in juni 1980 benad~kt dat alle OECD landen hun aandeel in het totale 

tekort voor enige tijd zullen moeten accepte~en en dat zeke~ de ste~ke 

landen geen maat~egelen moeten nemen om het teko~t op de lopende reke

ning te ve~inderen 1). Indien het aandeel dat Nede~land zou moeten 

dragen, gewogen wo~dt naa~ aandeel van de totale produktie, dan dient 

Nederland een teko~t op de lopende ~ekening te dulden van 3,5 milja~d 

gulden. Gezien de sterke positie van de gulden en de ~ime buffer van 

de officiële rese~ves zou Nede~land een g~ote~ tekort goed kunnen 

dragen (zie hie~ove~ uitgebreide~ hoofdstuk I.3.) 

Bij de fo~ule~ing van het monetai~e beleid zijn de korte te~ijn

doelstellingen, met name het betalingsbalansevenwicht en de wissel

koers, doo~slaggevend. Dat deze doelstellingen wo~den nagest~eefd met 

algemeen rest~ctief beleid, is bev~eemdend, in het licht van een 

aantal ~ecente onde~zoeken (zie bijvoorbeeld het WRR ~apport over 

'plaats en toekomst van de Nede~landse industrie' en het CED-~appo~t 

over de concurrentiepositie). Daa~ wo~dt juist bea~gumentee~d dat de 

economische p~oblemen in Nederland van st~ctu~ele en specifieke aa~d 

zijn. Het lijkt daa~om adequater om een meer ge~icht en specifiek be

leid te ontwikkelen. Voorwaarde voo~ het slagen van een dergelijk be

leid is dat het niet wordt gedwarsboomd doo~ een te stringent nast~even 

van het exte~e evenwicht op ko~te te~ijn en een 'ha~de' gulden. Een. 

harde guldenpolitiek benadeelt de rentabiliteit van delen van de in

dustriële sector en schept een klimaat waa~in de ~atio van investe~ingen 

komt te ve~vallen 2). Ook. het exte~ evenwicht is op middellange ter

mijn gebaat bij een ve~ste~king van de st~ctuu~ van de Nederlandse 

economie. Zelfs al zou een ~est~ictieve politiek op ko~te te~ijn een 

gunstig effect hebben op de betalingsbalans door de bestedingsbeperking 

dan zou op lange te~ijn de exportpositie juist ste~k geschaad kunnen 

worden doo~ het ~emmende effect op de investe~ingen en de technische 

ve~nieuwing. 

3.3. De loon- en uitgavenpolitiek: matiging. 

Vanaf 1974 was het beleid hier vooral ge~icht op loonkostenmatiging. 

Ene~zijds we~d get~acht dit te be~eiken via di~ecte behee~sing van de 

primaire loonontwikkeling (onder andere looningrepen of ~eiging daar-

1) OECD, t:conomic Outlook, juli 1980, Pa~ijs, 1980, p. 8 
:!J Ue hooj'dstuk I. 3. 
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mee), anderzijds via terugdringing van de groei van de premie- en 

belastingdruk door een verlaging van de overheidsuitgaven. De poging 

de overheidsuitgaven te verminderen had mede tot doel de omvang van het 

finanaieringstekort van de overheid, en daarmee het beslag van de over

heid op de kapitaalmarkt, te doen verminderen. Dit zou moeten leiden 

tot een toename van de winsten, de particuliere investeringen en de 

werkgelegenheid. (In hoofdstuk I.1. en I.4. wordt ingegaan op de zwakte 

van de daaraan ten grondslag liggende theorieën en op empirische weer

legging daarvan.) 
Als concrete doelstellingen voor het beleid noemde Bestek '81 (pagi

na 1) het terugbrengen van de werkloosheid tot 150.000 en de beperking 

van de inflatie tot onder het niveau van de Bondsrepubliek. Deze doel

stellingen werden niet gerealiseerd; het beleid had echter wél ernstige 

gevolgen ten aanzien van de terugdringing van de binnenlandse bestedin

gen, waardoor de stagnatie versterkt werd. 

In principe zouden er drie mogelijke oorzaken voor het mislukken 

van dit beleid, vooral wat de werkloosheid betreft, aangegeven kunnen 

worden. Het kan zijn dat het beleid niet volledig is uitgevoerd, het 

kan zijn dat het beleid op een verkeerde conceptie berust, het kan zijn 

dat de externe factoren tegenwerkten. Wij zijn van mening dat externe 

factoren inderdaad tegengewerkt hebben, maar dat de verkeerde conceptie 

van het beleid als belangrijkste oorzaak van het niet-realiseren van de 

doelstellingen moet worden aangegeven. De onvolledige uitvoering van 

het beleid is ons inziens eerder een positieve dan een negatieve factor. 

In de huidige situatie, waarin zowel in het buitenland als in Nederland 

een recessieve tendens overheerst, wordt dit beleid steeds controver

sie ter. 
Afge;;ien van de stijging van de werkloosheid en de verdere stagnatie, 

kunnen vier resultaten worden aangegeven van het beleid ten aanzien van 

de collectieve sector zelf': In de eerste plaats steeg als gevolg van de 

Rijksbijdragen aan de sociale fondsen de sociale premiedruk aanzienlijk 

minder dan nodig zou zijn geweest gezien de sterke toename van de sociale 

zekerheidsuitkeringen 1). In de tweede plaats vond er een aanzienlijke 

relatieve daling van de overheidsbestedingen plaats 
2
). In de derde 

plaats steeg het beslag van de collectieve uitgaven aanzienli.ik van 

61.6% van het Nationaal Inkomen in 1978 tot 67,0% in 1981 (raming MEV 

1) zie hoofdstuk III.1 
2) zie over de aard hiervan hoofdstuk III.1. 
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1981 )1). 

Uit een vergelijking van de middellange termijn ramingen 1978-1982 

waarop Bestek '81 zich baseerde en de (voorlopige) realisaties voor de 

eerste twee jaren van deze periode zoals het Centraal Economisch Plan 

1980 die aangeeft blijkt onder andere 2) dat kwantitatief de belang

rijkste oorzaak van het achterblijven van de groei van de produktie 

bij de ramingen het achterblijven van de binnenlandse bestedingen is: 

consumptie, investeringen, overheidsbestedingen. Blijkens de 

jongste CBS-gegevens stegen de nationale bestedingen in 1979 reëel 

met nauwelijks één procent. Voor 1980 valt geen gunstiger uitkomst 

te verwachten. Het effect van de iets tegenvallende goederenuitvoer 

werd niet gecompenseerd door de binnenlandse bestedingen, maar integen

deel daardoor versterkt. Daarnaast hangt nog een deel van de achter

blijvende produktiestijging samen met de achteruitgang van het saldo op 

de lopende rekening van de betalingsbalans, waarin zich weerspiegelde 

dat (vooral in 1979) een iets groter deel van de bestedingen tot in

voer leidde. 

De beperking van het binnenlands kostenpeil, blijkend uit een ach

terblijven van de loonsom per werknemer bij de raming en uit een 

stijging van de loonkosten per eenheid produkt (industrie) van gemid

deld 2,5 procent per jaar- beduidend minder dan in de concurrerende 

landen - ging niet met een verbetering, maar met een verslechtering 

van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans gepaard.
3

) 

Naar onze mening wijst dit erop dat de verhouding van de invoerinten

siteit van nationale bestedingen enerzijds en uitvoer anderzijds niet 

zodanig gunstig is voor de uitvoer dat een verschuiving van nationale 

bestedingen naar uitvoer vanzelf een verbetering van de lopende reke

ning met zich brengt. 

Het beleid van beperking van de loonkosten heeft een beperking van 

de nationale bestedingen met zich meegebracht die kostbaar is in termen 

van produktieverlies. Dit leidt weer tot beperking van de werkgelegen

heid en daardoor tot hogere sociale lasten. Het compenseren van lagere 

nationale bestedingen door hogere uitvoer vereist ten eerste een sterke 

doorwerking van de loonkostenbeperking in de uitvoerprijzen en ten 

tweede een hoge gevoeligheid van de uitvoer voor een lagere uitvoer

prijs (nog afgezien van het wisselkoersprobleem). De vrees is gerecht-

1) zie hoofdstuk I.4. en III.1. 
2) zie hiervoor uitgebreider hoofdstuk I.4. 
.)) zie hoofdstuk I.4., in het bijzonder tabel 1. 
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vaardigd dat een beleid van loonkostenmatiging gericht op uitvoerver

groting, zoals het de afgelopen jaren is gevoerd, onder de huidige om

standigheden, met geringe kansen op expansie van de wereldhandel, niet 

positief doch negatief zal uitwerken op de volume conjunctuur in Neder

land en daarmee op werkgelegenheid, koopkracht van het inkomen en socia-

le lasten. 

Ten aanzien van het voorgaande trekken we de conclusie dat toch niet 

in de eerste plaats de internationale conjunctuur verantwoordelijk te 

stellen was voor de verscherping van de economische problemen, hoewel 

er natuurlijk invloed van uitging op de ruilvoet en de betalingsbalans. 

Hoofdpunt was evenwel dat er niets tegenover stond en dat het economisch 

beleid ook niet gericht was op het tegengaan van de recessieve tendensen 

van binnenlandse oorsprong; deze werden juist versterkt door beperking 

van de overheidsbestedingen en de woningbouw en door stagnatie van de 

particuliere consumptie, welke zeker heinvloed werd door een op beper

king gerichte loonpolitiek. Daarbij kwam zoals gezegd nog een restric

tieve monetaire politiek. Kort samengevat: pogingen om een verschuiving 

tot stand te brengen van nationale bestedingen naar export hadden een 

negatief effect op de bedrijvigheid. 

3.4. De arbeidsmarktpolitiek: in toenemende mate restrictief. 

Uit een nadere beschouwing van de beleidsombuigingen ten aanzien van 

de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening blijkt er steeds meer een 

restrictief beleid plaats te vinden. 
In het algemeen kan een dergelijk beleid omschreven worden als een 

beleid, waarbij de criteria voor het verkrijgen van een uitkering worden 

verscherpt. Het gaat hier om een oneigenlijke manier om de werkloos

heidaproblemen op te lossen. Het restrictief beleid is enerzijds, zo

lang er vraag naar arbeid op de arbeidsmarkt is, een middel om mensen 

minder bevredigend of onaangenaam werk te doen aanvaarden. Anderzijds 

is het een middel om, door isolering van de 'niet-actieven' de arbeids

moraal van de 'actieven' te versterken. 
Zowel de veranderingen van de uitkeringsnormen voor jongeren, vrouwen 

en arbeidsongeschikten en de verlaging van de jeugdlonen, als de ver

ruiming van het begrip passende arbeid en de sluipende invoering van 

nieuwe werkverschaffingselementen zijn aanwijzing voor beleidsombuiging 

in restrictieve richting. Deze is tot nu toe beperkt en treft vooral 

jongeren, die waarschijnlijk als proefcategorie fungeren. De publieke 
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opinie zal dan mogelijk gewonnen worden voor de opvatting, dat de jeugd

werkloosheid ten dele samenhangt met het niveau van het minimum-jeugd

loon en dat de verruiming van het begrip passende arbeid zal bevorderen 

dat vacatures bezet worden, zodat de werkloosheid met 10.000 personen 

zal venninderen. 

Werklozen zijn niet populair in Nederland. Juist het feit dat jonge

ren, vrouwen en ethnische minderheden, die een relatief groot deel van 

de werklozen uitmaken, 'buitenstaanders' op de arbeidsmarkt zijn, maakt 

de kans groter dat de 'gevestigde' actieve beroepsbevolking bevattelijk 

is voor de vooroordelen over het misbruik van sociale uitkeringen. Dit 

maakt de kans op verzet tegen (verdere) invoering van dergelijke maat

regelen geringer. De sterke doorstroming in zowel het werklozen- als 

het vacaturebestand, wijst er niet op dat werklozen geen werk willen 

accepteren, maar eerder dat zij geen of nauwelijks blijvend of bevredi

gend werk kunnen vinden. Het kwaliteitsprobleem ligt niet bij de werk

zoekenden maar bij de arbeidsplaatsen. De door de verruiming van het 

begrip passende arbeid beoogde vergroting van de verticale mobiliteit 

dreigt het verdringingaproces op de arbeidsmarkt te bestendigen en 

daardoor eerder de marginalisering van groepen aanbieders van arbeids

kracht te stimuleren, dan de werkloosheid verminderen. 

Dit wordt geheel veronachtzaamd in het door de overheid gehanteerde 

loonconcurrentiemodel van de arbeidsmarkt. In aansluiting op de arbeids

kostentheorie wordt in deze benadering van de arbeidsmarkt zowel de 

omvang van de werkgelegenheid als de verdeling van de werkloosheid af

geleid van de kwaliteit (rendement) van de (verschillende categorieën) 

aanbieders van arbeidskracht. Loonkostenverlaging, produktiviteitsver

hoging door voortdurende om-, her- en bijscholing en vergroting van de 

arbeideprikkel door verlaging van de uitkeringen zijn in deze optiek 

noodzakelijke voorwaarden om het functioneren van de arbeidsmarkt te 

herstellen. Het werkelijke probleem ligt bij de kwaliteit van de ar

beidsplaatsen. Voortgaande automatisering en mechanisering dreigen de 

functie-inhoud van vele banen nog verder uit te hollen. Het moet duide

Zijk zijn dat scholing voor dit probleem geen oplossing biedt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de overheid, onder het motto van 

het wegwerken van 'oneigenlijke elementen' in het stelsel van de sociale 

zekerheid om de koppeling van de minimum-uitkeringen aan het netto

minimumloon zeker te stellen, een polarisatie tussen 'actieven' en 

'niet-actieven' op gang heeft gebracht. Een voortgezette aanval op de 
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4. VOOR EEN ANDERE ECONOMISCHE POLITIEK: DOELSTELLINGEN, RESTRICTIES, 
AANBEVELINGEN. 

4.1. Doelstellingen van economische politiek 

Naarmate het beleid steeds minder in staat blijkt om alle vraagstukken 

gelijktijdig en geintegreerd tot oplossing te brengen, zien we dat be

leidsadviezen steeds vaker een partieel uitgangspunt kiezen. De Neder

landsche Bank legt nadruk op de problemen van de monetaire financiering 

en uit hoofde daarvan op de noodzaak van een stapsgewijs terugdringen van 

het financieringstekort van de overheid. Dat geschiedt in het kader van 

een beleid gericht op beperking van de binnenlandse geldcreatie ten be

hoeve van de inflatiebestrijding en de handhaving van de externe waarde 

van de gulden. De Commissie van Economische Deskundigen van de SER cen

treert de analyse van het beleid dit jaar rond het stapsgewijs terug

dringen van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, te 

bereiken door een verschuiving van binnenlandse bestedingen naar export

vraag, via matiging van de loonontwikkeling. 
Het beleid van de regering loopt hoofdzakelijk in deze sporen. Naar 

onze mening bevat een parti~le benadering als deze grote risico's. Met 

name leidt die ertoe dat de instrumenten die ter beschikking staan om 

de economische ontwikkeling te sturen niet meer als zodanig gehanteerd 

worden. 
Het brengt ons geen stap verder wanneer een 'succesvol' monetair beleid 

de waarde van de gulden op een hoog peil stabiliseert of wanneer een 

even succesvol begratingsbeleid het financieringstekort van de overheid 

op vijf procent van het nationaal inkomen houdt, wanneer geen resultaten 

worden geboekt op het terrein van werkloosheidsbestrijding of verhoging 

van het peil van de economische activiteit. Het is zelfs niet ondenkbaar 

dat een beleid langs die Zijnen in strijd komt met de 'reële" doelstel

lingen van economisch beleid, met de bestrijding van werkloosheid en 

recessie. 
Het stellen van deze laatste prioriteit blijkt derhalve allerminst 

vanzelfsprekend te zijn. Volgen we de bovenvermelde gedachtengangen dan 

worden er doeleinden tussengeschoven waarvan maar zeer de vraag is of 

zij leiden tot minder werkloosheid. Mogelijke instrumenten van het 

1) Een meer uitgebreide argumentatie ten aanzien van de hier aangegeven 
problemen wordt gegeven in de hoofdstukken III.2. en III.3. 

XXIV 

economisch beleid zoals de geldhoeveelheid en het staatsbudget worden tot 

doeleinden op zichzelf gemaakt en geschikt naar vast~ inflexibele regels. 

Een afweging van het belang van een bepaalde omvang van het begrotingste

kort, van een bepaalde liquiditeitsquote, een bepaalde appreciatie van de 

gulden, een bepaald streefcijfer voor de lopende rekening van de beta

lingsbalans in verhouding tot de nu oplopende werkloosheid en het stagne

ren van de economie, vindt niet plaats. In zekere zin gebeurt dat echter 

impliciet: financieel 'orde op zaken' stellen is belangrijker dan de 

werkloosheid. Dat is de afweging die het huidige beleid kenmerkt. En de 

vraag of deze orde op zaken wel mogelijk is bij de huidige economische 

stagnatie wordt te weinig gesteld. l) 

Een duidelijke prioriteitenstelling ten aanzien van de doelstellingen 

van economische politiek is ons inziens vereist. Naar onze mening dient 

in de economische politiek voorrang te worden gegeven aan de bestrijding 

van de stagnatie met als doel: 

- het terugdringen van de werkloosheid door kwantitatieve en kwalitatieve 

verbetering van de werkgelegenheid; 

- handhaving van de gemiddelde koopkracht van looninkomens en sociale 

uitkeringen en 

handhaving van het sociale voorzieningen niveau. 

Uit de analyse volgt overigens dat deze doelstellingen elkaar in de 

huidige omstandigheden impliceren. 
2

) 

4.2. Heleidarestricties 

Alvorens dit ten aanzien van een aantal belangrijke onderdelen verder 

uit te werken, zal ingegaan worden op drie restricties die in het kader 

van de hier voorgestelde politiek waarschijnlijk naar voren gebracht 

zullen worden: de betalingsbalans, de financieringaruimte en de capaci

teitsruimte. 

De betalingsbalans. In paragraaf 3 is erop gewezen dat gezien het to

tale OECD-tekort op de betalingsbalans, ook Nederland een tekort zal 

moeten accepteren. Het gevaar van een pro-cyclische reactie is dat er 

een internationale deflatiewedloop zal ontstaan. In het bijzonder voor 

Nederland geldt daarbij dat er in verband met de sterke positie van de 

gulden en de omvangrijke officiële reserves weinig of geen nadelen aan 

dergelijke tekorten verbonden zijn, in elk geval niet op korte termijn. 

1) zie verder de hoofdstukken uit deel I. 
2) zie hoofdstuk I.4. 
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De financieringsruimte. Een stimuleringsbeleid behoeft, dankzij de extra 

groei die het teweegbrengt, niet te leiden tot grotere collectieve druk of een 

substantieel groter financieringstekort. Het bestaande tekort kan in principe op 

twee wijzen worden gefinancierd, monetair of door een beroep op de kapi

taalmarkt. Het krachtigste argument tegen monetaire financiering wordt 

ontleend aan de gevolgen die deze maatregel kan hebben voor de betalings

balans. In paragraaf 3 1) is evenwel duidelijk gemaakt dat de betalings

balanspositie geen absolute belemmering behoeft te zijn voor het voeren 

van een stimulerend beleid. 
Een groter beroep van de overheid op de kapitaalmarkt ondervindt 

geen overwegende bezwaren. 2) De president van De Nederlandsche Bank 

wijst erop dat de hoge rente op de kapitaalmarkt het gevolg is van het 

grote beroep van de overheid en dat om die reden het beroep kleiner dient 

te worden. Zoals in hoofdstuk I.2. wordt beargumenteerd is het in feite 

echter niet zozeer de overheid geweest' die de verkrapping op de kapi

taalmarkt teweeg gebracnt heeft, maar veel meer het bankwezen. Het aan

deel in het totale binnenlands beroep van het bankwezen is in de jaren 

1977-1979 bijna vervijfvoudigd ten opzichte van de periode 1970-1976, 

terwijl het overheidsaandeel teruggelopen is van 29% tot 16%. De oorzaak 

van het gestegen beroep van het bankwezen ligt volledig bij het krediet

restrictiebeleid dat De Nederlandsche Bank zelf in 1977 heeft ingevoerd. 

Onder deze regeling valt namelijk niet het korte bankkrediet voorzover 

het gefinancierd wordt met kapitaalmarktmiddelen, de zogenaamde 'door

geefpassiva'. Deze kredietrestrictie tezamen met de zeer hoge rente op 

de geldmarkt hebben tot verkrapping van de kapitaalmarkt geleid, waar

door het de overheid moeilijk werd gemaakt haar tekort 'neutraal' te 

financieren. Een verdere toename van de overheidsleningen is mogelijk 

als het bankwezen door een herziening van het kredietrestrictiebeleid 

minder wordt gedh!ongen haar kredietexpansie met kapitaalmarktmiddelen 

te financieren. Ook zal de ruimte op de kapitaalmarkt weer toenemen wan

neer de rentestructuur weer tot meer normale proporties teruggebracht 

wordt, waardoor de lange middelen die tijdelijk op de geldmarkt zijn 

uitgezet weer zullen worden overgeheveld naar de kapitaalmarkt. Boven

dien kunnen de overheidsbestedingen uitgebreid worden door meer 

1) zie 1Jerder h oofdstuk I. 2. 
2) Tenzij voor diegenen die principiële bezwaren hebben tegen overheids-

schuld. J.M. Keynes heeft er echter al op gewezen dat er op de eerste 
plaats geen wezenlijk verschil is tussen schulden van particuliere be
drijven (obligaties, en andere leningen en in materiële zin ook aande
len) en overheidsschuld, en dat op de tweede plaats diegenen die be
zwaar maken tegen overheidsschuld over het algemeen geen bezwaar maken 
tegen schuld van particuliere bedrijven. 
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(beleggings-)kapitaal uit het buitenland (bijvoorbeeld de OPEC-landen) 

aan te trekken. Dit heeft als neveneffect dat ook het tekort op de kapi

taalrekening door de toestroom van buitenlands kapitaal wordt verminderd. 

Het is hierbij van groot belang dat het monetair beleid aangepast wordt 

en geen tegenwerkende rol gaat vervullen. Het monetair beleid mag niet 

los gezien worden van de andere vormen van economische politiek.Men kan 

zich daarom afvragen of binnen het huidige institutionele kader waar

binnen de monetaire autoriteit zeer autonoom is, een goede en democra

tische afWeging van de verschillende doeleinden van het economisch beleid 
". 'k . 1) moge&&J &s. 

De produktiecapaciteitsruimte. Er zijn voldoende aanwijzingen dat er 

bij de Nederlandse bedrijven een aanzienlijke mate van overcapaciteit 

is. Stellig kan worden beargumenteerd dat de voorstellingswijze van De 

Nederlandsche Bank als zou er op die mate van overcapaciteit af te dingen 

zijn, op zijn zachtst gezegd op een misverstand berust. Daarenboven 

wordt er'in hoofdstuk I.4 op gewezen dat een politiek welke erop gericht 

is de bestedingen aan te passen aan een bepaald niveau van de produktie

capaciteit, verlammend werkt op de (capaciteitsuitbreidende) investeringen. 

Knelpunten in dezen zullen bestreden moeten worden door een gerichte 

structuurpolitiek. 

4.3. Aanbevelingen. 

A. BESTEDINGS- EN INKOMENSPOLITIEK 

uitgangspunten 

1. Bij het bestedings- en inkomensbeleid dient prioriteit te worden gege

ven aan de economische politieke doelstellingen: 

- het terugdringen van de werkloosheid door kwantitatieve en kwalita

tieve verbetering van de werkgelegenheid; 

-·handhaving van de gemiddelde koopkracht van looninkomens en sociale 

uitkeringen; 

handhaving van het sociale voorzieningen niveau. 

Genoemde doelstellingen blijken complementair te zijn. 
2

) Andere doelstel

lingen zoals inflatiebestrijding en een harde gulden dienen daaraan 

ondergeschikt te worden gemaakt en fungeren derhalve als restrictie. 

;;, Fluctuaties in de internationale conjunctuur dienen naar vermogen op

gevangen te worden door een compenserende bestedingspolitiek. 

l) ;;ie verder hoofdstuk I. 2. en I. 3. 
;.;) ::ie hooj'dr:iuk I. 4. 
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korte-termijn politiek 
3. In het ~icht van het sub 1. en 2. gestelde betekent dit dat er op 

korte termijn een bestedingsverruimende inkomens- en uitgavenpolitiek 

dient te worden gevoerd. Bij de huidige verwachte ontwikkeling van de 

wereldhandel (volumestijging 1981 1,5%) dient het beleid ons inziens 

gericht te zijn op het rea~iseren van een stijging van het volume van 

de binnenlandse consumptie met 3,5% en een stijging van het volume 

van de overheidsbestedingen met 8% (ongeveer 2 miljard gulden in 

prijzen van 1980). Hierbij moet vooral worden gedacht aan opvoering 

van de investeringen van de overheid (bouwprojecten, verkeer en ver

voer, energiebesparing, milieu). Zo'n beleid impliceert ook een 

stijging van de gemiddelde koopkracht van looninkomens en sociale 

uitkeringen (exclusief incidenteel) welke ons inziens aangewend 

zou moeten worden voor een optrekking van het inkomensniveau van de 

laagst betaalden. Vooralsnog mag dan verWacht worden dat het volume 

van de investeringen (inclusief woningbouw) in 1981 niet daalt, ter

wijl als gevolg van de bestedingsverruiming de investeringen in 

1982 stijgen. De berekende effecten van een dergelijk beleid zijn 

weergegeven in tabel 2 en tabel 3. 

midde~Zange-termijn po~itiek 

4. Op midde~~ange termijn dient de inkomenspolitiek te worden gericht 

op een groei we~ke in overeenstemming is met volZedige werkge~egen

heid. Het niveau van de vo~Zedige werkgelegenheid, waarbij rekening 

moet worden gehouden met mogelijke verkorting van de werktijd, dient 

overigens te worden overeengekomen. 
5. Op middellange termijn dient de bestedingspo~itiek te worden gericht 

op een bestedingsstructuur we~ke de werkgelegenheid niet slechts 

kwantitatief, maar vooral kwa~itatief verhoogt. 

6. Ten aanzien van de overheidsuitgaven wordt voorgeste~d deze op middel

lange termijn te richten op verdubbeZing van de produktie van het 

aanta~ woningwetwoningen tot 60.000. Daarnaast dient de daling van 

de werkgelegenheid in het onderwijs gecompenseerd te worden door 

aanpassing van de normen (ver~aging van de klassenschaa~, etc.). 
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Tabe~ 2. 
Effecten op inkomen, werkgelegenheid en betalingsbalans (lopende reke
ning) in 1981, bij de aanbevolen bestedingsmaatrege~en 

1. volumegroei % 

2. werkgelegenh.bedr. 
( incl.zel fst .) % 

3. idem, absoluut 

4. bruto toeg.waar-
de bed r. m. p. % 

5. bruto nationaal 
produkt m.p. % 

6. invoer van goed. 
en diensten v. 
bed r. , exc 1 . i nv. 
eindprodukten % 

7. tot. inv.v.goed. 
en diensten v. 
best.categorieën 
(excl.voorraad
toename uit inv.)% 

8. lopende rekening 
bet a 1 i ngsba 1 ans 
(goed.en dien
sten) niveau, 
in mrd:gurden 
(1980: -0,3) 

uitvoer 
(a) 

1 '5 

-0' 17 

-6.700 

0,56 

0,45 

0,96 

0,70 

(a) exclusief wederuitvoer 

con- overh.- invest. 
sumptie best.(b) bedr. 

3,5 8 0 

0,43 0,21 -o, 13 

17.200 8.300 -5.300 

1,49 0,50 0 

1 '19 0,40 0 

0,84 0,24 0 

1',29 0,24 0 

(b) materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen 

(c) bruto, inclusief woningbouw 

Bron: berekeningen op basis van input-output tabellen 

totaal 

0,34 

13. soa 

2,55 

2,04 

2,04 

2,23 

-0,85 
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Tabel 3. Uitkomsten op grond van beleidsaanbevelingen, in 
vergelijking met uitkomsten MEV 1981. 

volume materiële overheidsbestedingen 

" particuliere consumptie 

" bruto bedrijfsinvesteringen 
(incl. woningen) 

volume uitvoergoederen en diensten 

" invoer " " " 
produktievolume bedrijven 

reëel nationaal inkomen 

arbeidsproductiviteit bedrijven 
(incl. zelfst.) 

reëel vrij beschikbaar inkomen (mo
dale werknemer, incl. incidenteel) 

saldo lopende rekening betal ingsba
lans (uitsluitend goederen en dien
sten) mld. gld. 

mutatie werkgelegenheid bedrijven 
(incl. zelfstandigen) 

R/T 

8 

3,5 

0 

1 '5 
2 

2,5 

2 

2 

-0,85 

+13.500 

MEV 

0 

0 

-3 
2 

0 

0 à 0,5 

0 à 0,5 

-1 

3,5 

-20.000 

Bron: kolom 1, berekeningen op basis van input-output tabellen 

kolom 2, MEV 1981. 

XXX 

B. SECTORSTRUCTUURPOLITIEK 

korte termijn 

Door de aard van het sectorstructuurbeleid hebben beleidswijzigingen 

in dat kader in de eerste plaats effect op een Zangere termijn. Toch 

lijkt het ons mogelijk ook hier een beperkt aantal bereidsalterna

tieven voor te stellen die op de korte termijn resultaten kunnen af

werpen. 

7. Ten aanzien van de steun aan zowel noodlijdende als expansieve be

drijven dient het beleid op korte termijn gericht te zijn op: 

- volledige openbaarheid omtrent steunverlening; 

- controle bij de gesteunde ondernemingen; 

terugdringing van de huidige rol van de NIB ten aanzien van kleine 

en middelgrote bedrijven, dan wel verandering daarvan; 

- het inbouwen van mogelijkheden voor vroegtijdige signalering en 

vroegtijdig ingrijpen op bedrijfsniveau; 

- kleinere, nieuwe bedrijven die opereren op g1•oeimarkten; 

- een afschaffing van de corporatistische structuur bij herstructure-

ringsprocesaen; 

- directe ombuiging van de staatsuitgaven voor innovatie ten gunste van 

kleine en middelgrote ondernemingen. 

middellange termijn 

8. Op middellange termijn dient een aectoratructuurbeleid vorm te krijgen 

dat in overeenstemming met het sub. 4., 5. en 10. gestelde, daadwerke

lijk prioriteit geeft aan geselecteerde economische activiteiten. Zo'n 

beleid zal: 

eerder offensief dan defensief moeten zijn, waarbij het doel ligt bij 

een verbreding van het Nederlandse produktiepakket met een concentra

tie op meer geavanceerde deelmarkten zowel in het binnen- als het 

buitenland; 

- meer aandacht moeten achenken aan een indirecte beinvloeding van de 

kwaliteit van de Nederlandse produkten via regulering en kwaliteits

eisen; 

- bij het overheidsaankoopbeleid op landelijk, provinciaal en gemeen

telijk niveau extra aandacht moeten schenken aan kleinere bedrijven, 

waarbij duidelijke specificaties en open inschrijvingen van belang 

zijn; 

- uit moeten gaan van een clusterbenadering en niet van een bedrijfs

iakbenadering; 

XXXI 



11111111' 

gericht moeten zijn op verbetering van de kwaliteit van arbeids

plaatsen; 
toetreding van nieuwe bedrijven moeten bevorderen; 

- in die gevallen waarin bestaande ondernemingen wel zouden kunnen 

maar niet willen meewerken aan herstructureringsplannen en indiendit 

door vakbonden, ondernemingsraden dan wel anderszins door werkne

mers wordt vermoed, hen initiatiefrecht0n toekennen om deze ver

moedens uit te diepen; bij gebleken mogelijkheden zal dan financiële 

steun verleend moeten worden zodat deze bedrijven omgezet kunnen 

worden in produktiecoöperaties of soortgelijke zelfbesturende be-

drijven. 
I~dien leemten in de uitvoering van structuurplannen voor groepen 

bedrijven overblijven, zal overgegaan moeten worden tot de oprichting 

van staatsbedrijven. 

C. ARBEIDSMARKTPOLITIEK 

korte termijn 
9. Ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid dienen op korte termijn: 

- anti-discriminatiebepalingen (vrouwen, ethnische minderheèen, etc.) 

geëffectueerd te worden in samenhang met een vacature-aanmeldings-

plicht; 
- in verband met het tegengaan van verdere 'marginalisering' de bepa-

lingen ten aanzien van 'passende arbeid' niet verder verruimd en 

stringent gehanteerd te worden; 
- de invoering tot stand te komen van één werkloosheidsuitkering op 

het niveau van de WW, waarbij de strafbepalingen en de uitvoering 

overeenkomstig die van de RWW en WWV moeten worden geregeld. 

middellange termijn 
lO.Op ~iddellange termijn dient de arbeidsmarktpolitiek in het kader te 

staan van: 
- aanpassing van de vraag naar arbeid aan het aanbod, zowel wat be

treft furietieinhoud als wat betreft functieomvang (mogelijkheden 

voor deeltijdarbeid etc. in verband met opvoeding van kinderen en 

huishoudelijk werk); 
- een zodanige herziening van de loonstructuur dat zwaar en onaange-

naam werk beter betaald wordt. 

September 1980, 
redactie: Casper van EWijk; Rob de Klerk, Geert Reuten, Boe Thio 
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