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Voor kapitaalbezitters is het Nederlandse poldermodel een succes, maar loonafhankelijken 

hebben minder reden tot juichen. Sinds begin jaren '80 zijn de reële lonen nauwelijks 

gestegen (gemiddeld 0,1 procent) terwijl de werkloosheid gerekend in arbeidsjaren onver-

minderd hoog bleef (15 procent). Een inhaalmanoeuvre met de lonen, vooral nu ons een 

recessie wacht, is volgens econoom Geert Reuten dan ook hard nodig. Dat zal de recessie 

dempen en de werkgelegenheid minder onder druk zetten. 

Bestedingsimpuls moet recessie bestrijden 

Loonmatiging levert 
geen werk op 

"' Geert Reuten 

jarenlang was het in Nederland vrij rustig 

rondom de jaarlijkse cao-onderhandelin

gen. Dit werd mede gevoed door zelfVol

daanheid over het 'redelijke· overleg tussen 

wPrknen1crs- en werkgcver..,organisaties. De 

wederzijdse belangen leken te h;irmoniè

ren: loonmatiging had immers geleid tot 

meer banen. Dit keer lijkt de stemming 

omgeslagen. De redenen daarvoor zijn niet 

ver te zoeken. 

Enerzijds is er onzekerheid over de econo

misclw vooruitzichten voor 1999. b ëen 

looneis van circa 3,5 procent dan wel ver

antwoord? Maar anderzijds -en dat strekt 

veel verder- blijkt er heel wat af te dingen 

op de harmonie tussen Nederlandse werk

nemers- en werkgevers belangen. Wie heeft 

l'igenlijk de vruchten _geplukt van bijna 

twinti,g j~l~H lonn1nati.~ing'? 

Ze.e:genschap +1998 

Terugblik op 1998 

De economische berichtgeving werd 

in de eerste twee kwartalen van 1998 gedo

mim~erd Lloor daling van de werkloosheids

cijfers. steeds maar groeiende winsten. en 

de lucratieve optieregelingen die de direc

ties van ondernemin,gen zichzelf h;1ddcn 

toebedcl•ld. Het derde kwartaal werd be

heerst door berichten over nog steeds 

groeiende winsten (hoewel a!Vlakkend). 

nog steeds dalende werkloosheidscijfers. en 

dalende beurskoersen naar het niveau van 

een halfjaar tevoren. Het vierde kwartaal' 

levert nogal tegenstrijdige berichten: de 

recessie in Azië zou kunnen overslaan naar 

Europa. al spraken de Nederlandse regering 

en de presidenten van de Nederlandse en 

Europese centrale bank dat aanvankelijk 

tegen. De bedrijfswinsten blijven stijgen. 

doch afzwakkend. Een aantal grote bedrij

ven kondigt reorganisaties aan; niet omdat 

de winsten dalen. maar om de huidige 

winstpositie te behouden. Ten slotte laten 

instellingen als het CPB. het IMF en de 

OECD weten dat de economische groei in 

1999 zal afzwakken; maar de beurs herstelt 

zich. De berichtgeving over de gunstige 

optieregelingen is intussen weggeëbt. 

Recessie? 

Inderdaad zijn er steeds meer teke

nen die wijzen op een aanstaande recessie. 

Afzwakkende groei of een matige recessie 

is op zich geen ramp - het is bovendien een 

steeds wederkerend verschijnsel in kapit;l

listische economieën. :Vlaar dit keer zijn l'r 

drie redenen voor extra verontrusting. 

In de eerste plaats hebben we te maken met 

een beginnende economische neergang die. 

net als in de jaren '30. sterk vervlochten is 

De auteur is hoofddocent aan de Universiteit van 

Amsterdam, afdeling Algemene Economie. Met 

dank aan Marjan Zijlmans voor haar commentaar. 

Zeggenschap; tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 9/4, 1998, 8-11



met een internationale financièle crisis. In 

de tweede plaats dreigt ér net als in de jaren 

'30 prijsdeflatie. Opvallend is dat het CPB in 

de 'centrale projectie' van de Macro Economi

sclw Wrkenning 1999 absoluut geen rekening 

hield met prijsdeflatie. Dat is opmerkelijk 

omdat zowel in 1997 als 1998 de wereldhan

delsprijzen voor goederen al met 7 procent 

daalden (in$). Voor 1999 raamde het CPB 

afgelopen september echter een stijging van 

ruim 2 procent. Daaruit spreekt overopti

misme. Met het oog op een internationale 

crisis is verdere prijsdaling te verwachten en 

dat lijkt leuk voor de consument. maar het 

zal een flinke domper zetten op de bedrijfs

investeringen en daarmee op de groei en 

werkgelegenheid. (Ook voor financiers met 

geld op de bank is prijsdaling leuk: die zien 

de koopkracht van hun geld automatisch 

toenemen. I 

Steeds meer 

Opstoken van recessievuur 

Het is ronduit gevaZtrlijk als de over

heid in zo'n situatie door haar begratings

politiek het recessievuur opstookt. En nu in 

het kader van de EMU-verdragen Europese 

overheden gehouden zijn aan een maxi

mum-financieringstekort van 3 procent is 

die dreiging levensgroot. 

Recessie houdt in dat de bedrijven hun 

afzet minder zien groeien (of zelfs dalen); 

daardoor zullen de productie en de werkge

legenheid stagneren (of zelfs dalen). Deze 

afzet steunt op vier bestedingscomponen

ten: consumptie, investeringen (gebouwen, 

machines enzovoorts die bedrijven aan 

elkaar leveren). overheidsbestedingen en 

exporten. In beginsel zou de overheid in 

een recessieve situatie de bestedingen. dus 

afzet van bedrijven. kunnen stimuleren 

door belastingverlaging enjof opvoeren van 

die op een 
aanstaande recessie 

In dit perspectief is de derde reden min

stens zo zorgwekkend. Begin jaren '80 had

den we óók te maken met een hevige reces

sie. maar die ging niet gepaard n1et de 

huidige financiële vetwikkelingen. en ook 

niet met absolute prijsdeflatie (hetzelfde 

gold voor de geringere recessie van begin 

jaren '90). Vlaarde mZtssawerkloosheicl die 

be.t!;in jaren '80 ontstond in de landen vctn 

de Europese Unie. énin wat mindere male 

in de VS. is nooit meer goedgemaakt -

ondanks de economische groei sindsdien. 

In de Nederlandse cijfers wordt die massa

werkloosheid. zoals we nog zullen zien. 

sterk gecamout1eerd door deeltijdbanen te 

tellen als hele banen. Nieuwe werkloosheid 

~lis gevolg van de nu aanstaande recessic 

komt daar dus bovenop. 

de eigen bestedingen. Dit actief ingrijpen 

zou alertheid en uitstekende timing van de 

overheid vereisen: veel economen hebben 

tegenwoordig bedenkingen of overheden 

daartoe wel in staat zijn. 

Maar de overheid heeft ook op passieve wij

ze een stabiliserende rol in de economie. In 

een recessie lopen ttutomatisc/J de belasting

ontvangsten tentgen de sociale-zekerheids

uitgaven op. Beide dempen de teruggang 

van de bestedingen. Daardoor stijgt het 

financieringstekort van de overheid auto

matisch. Dat is op zich geen probleem. 

omdat in een toekomstige hoogconjunc

tuur in beginsel het omgekeerde gebeurt: 

het t!nancieringstekort neemt dan weer af. 

\lomentecl zitten de meeste EMU-landen 

echter vrij dicht tegen een financieringste-

kon van 3 procent aan (de EMU-nmm1. l3ij 

een recessie loopt het tekort. zoals gezegd. 

automatisch op en dreigen ze daarom hun 

bestedingen te beperken en/of de belastin

gen te verlwgen. Zo versterken ze de reces

sie ttcti~f. In de Nederlandse Miljoenennota 

is een dergelijke lastenverzwaring bij over

schrijding van de 3-procentslimiet al aange

kondigd. De vraag is wat andere EMU-over

heden gaan doen. 

Forse loonstijging 

In deze omstandigheden zou het ver

standig zijn als vakbonden juist bij een 

dreigende recessie een forse loonsverhoging 

bewerkstelligen: opvoeren van de consump

tieve bestedingen is de zekerste manier om 
een recessie te temperen. Het beste zou 

natuurlijk zijn om dat in Europees verband 

te doen. te meer omdat de weglekeffecten 

van zo'n bestedingsstimulans in de E:v!U vrij 

gering zijn. De EMU-landen samen vormen 

een vrijwel gesloten economie: slechts 10 

procent van het BNP bestaat uit importen en 

exporten met niet-Europese landen. 

Hangende zo'n arbeidsvoorwaarden-coördi

natie van Europese vakbonden. zouden de 

Nederlandse, in het algemeen belang. er 

goed aan doen om looneisen te stellen die 

toch minstens zo hoog zijn als die van de 

Europese zusterorganisaties. Bij de Neder

landse bedrijven is daar meer dan genoeg 

ruimte voor. Tabel 1 laat zien dat de Neder

landse arbeidskosten in de industrie (rele

vant voor de exportpositie) gigantisch zijn 

achtergebleven bij die in het buitenland.' 

Tabell: Ontwikkeling arbeidskosten in de 

industrie 1983-1997 

<'\;,,~_,.',;", '~~·;:;:#;:_~:~ ~1: ,;,; < 

Verenig~e Staten. 

Europese U[lie 
Duitsland 

Nederland 

Bron: CPB, CEP 1998 

+20% 

+42% 

+29% 

-24% 
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Natuurlijk gaan loonstijgingen ten ko<;re 

v;m winststijgingen. Maar de wi nstpm itit• 

van Nederlandse bedrijven kan. zoals wc 

straks nog zullen zien. heel wat verdragen. 

En zolang ondernemers bereid zijn om wat 

minder winst te nemen. leidt ook hun vcr

koop naar het buitenland er niet onder.' 

Recessief werkgclegenheidsverlics zou zo 

worden beperkt. 

Bij 'redelijk' loonoverleg zouden de onder-

t 

nemers dat ook moeten toegeven. Door 

daling van de verkoop weten zij dat hun 

winsten in een recessie sowieso minder 

stijgen. of zelfs dalen. Waarom in plaats 

daarvan dan geen winstmatiging om de 

lonen en daarmee de bestedingen op te 

voeren? Dat dempt de recessie en zet de 

werkgelegenheid minder onder druk. He

laas. werkgelegenheid is niet de zorg van 

werkgevers. Zij zien liever door dalende 

verkoop hun winsten gematigd dan door 

hogere lonen: recessies waaien wel weer 

over. maar aan hogere lonen zit je ook in 

de toekomst vast. zo redeneren ze. 

Pulpbanen 

[s dit niet wat a[ te negatief? Onder· 

nemers staan toch voor de Nederlandse 

harmonie7 Natuurlijk heeft bijna twintig 

jaar loontnatiging hogere winsten opgele

venl. maar daarom toch ook hogere inves

tl"ring~n en llH.'er werkgele,~enhetd'? 

Daarmee koml'n we op de tweede reden 

waarom de voorbereiding van de komende 

cao-onderhandelingen minder rustig dan 

anders verloopt. Oók het a(gclopen jaar 

kwamen steeds vaker gegevens beschik

baar over de minder tlorissante kanten v;\n 
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het Nederlandse poldermodel: pulpiJancn. 

wnktijdcn die gezins- c·n .IndeJ·e soci.Ile 

rclatic·s in de we_g staan. tL!Iin_g van mini

mumlonen (koopkr;Ich tclaling 1 'JI:l0-1 'J'J7 

van 20 procent. tegenover bijvoorbeeld een 

stijging van :30 procent in Frankrijk over 

dezelfde periodejen daling van de koop

kracht van de minimumuitkeringen (jaar

lijks gemiddeld -0.4 procent sinds begin 

jaren '80). Volgens een rapportage van de 

Verenigde Naties (UNDP) leven in Nederland 

1.3 miljoen mensen onder de armoedegrens. 

Dat wordt allemaal niet weggepoetst door 

erop te wijzen dat 'minimum' en 'armoede' 

relatieve begrippen zijn. De inkomensverde-

ling wordt steeels schever. en aan de onder

k;mt wordt het steeds schrijnendl'r. 

Werkloosheid niet gedaald 

Het poldermodel heeft op het eerste 

gezicht meer banen opgeleverd. \'laar afge

meten ;\an de beroepsbevolking. 1\\ct meer 

werk. ;\/ederlancls otficide werkloosheitis

percentage is sinds de loonmatiging van 

begin jaren '80 gedaald. maar in dat cijfer 

wordenvoltijd-en deeltijdbanen als appels 

en peren eenvoudig bij elkaar opgeteld. 

Als we de beroepsbevolking niet aan banen 

maar aan arbeidsjaren (voltijdbanen) relate

ren, dan staan we er in het hoogconjunctuur

jaar 1997 nog precies zo voor als in het reces

siejaar 1983. In beide gevallen een werkgele

genheid van 85 procent. dus een 

werkloosheidsvolume van 15 procent (zie 

Tabel 2. regel 1-3). Dergelijke becijferingen 

zijn zeker niet uniek. Zo schatte bijvoorbeeld 

CPB-directeur Don de feitelijke \lederlanclse 

werkloosheid voor 1997 op 22 procent. 

Tussen 1980 en 1997 stegen de reële lonen 

Tabel 2: Nederlandse werkloosheid 1983 en 1997, gemeten in volume en uitkeringen 

aantallen x duizend 1983 1997 

1. beroepsbevolking• 5.480 6.557 

2. arbeidsvolume {arbeidsjaren) 4.638 5.588 

3. arbeidsvolume: beroepsbevolking {2:1) 85% 85% 
4. werkloosheidsuitkeringen 635 740 

5. werkloosheidsuitkeringen: beroepsbevolking {4:1) 12% 11% 
6. werkloosheids- en bijstandsuitkeringen 808 957 

7. werkloosh. + bijstandsuitk. : beroepsbev. (6:1 )b 15% 15% 

{a) Som van werkenden met baan van 12 uur of meer per week en werkloze beroeps

bevolking volgens CPB-definitie. Correctie van dit beroepsbevolkingcijfer voor het 

totaal aantal uitkeringstrekkers levert voor de verandering 1983-97 overigens 

meestal slechts wijzigingen achter de komma_ 

{b) Ook het aandeel van het totaal van de uitkeringen (WW, bijstand, WAO, ziekte, VUT, 

AWW) inde beroepsbevolking blijktin 1983 en 1997 gelijkte zijn: 38%. 

Bron: CPB, Macro-Economische Verkenning 1998 {berekening cursief). 
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Tabel 3:.loonstijging, kapitaal inkomens- en investeringsquote (gemiddelde procentuele veranderingen) en werkloosheid (gemiddeld 

percentage); 1961-1997, Nederland en EU4 

Nederland 

jaren 61-70 71-80 81-90 

1. reële groei nationaal inkomen 4.8 3.0 2.2 

2. reële loonstijging 6.3 3.1 -0.1 

3. werkloosheid (definitie Eurostat) 0.9 4.4 8.5 

4. kapitaalinkomensquote (bruto) 25.8 32.4 

5. investeringsquote (bruto) 26.3 22.5 20.0 

6. verandering arbeidsinkomenquote (procentpunten) 5.2 -6.6 

Bron: European Commission, European Economy, 64 (1997) 

in >i ederland met gemiddeld 0.1 procent 

per jaar. terwijl de economie groeide met 

ruim 2 procent per jaar. Die loonmatiging 

tevndc vooral voor het kapitaal een hoger 

inkc1men op. Uit Tabel 3 blijkt dat. afgeme

ten aan het nationale inkomen (BNP). het 

aandeel van de kapitaalinkomens steeg van 

gemiddeld 26 procent in de jaren zeventig 

tot .34 procenr in de jaren negentig. 

. \an het Akkoord van Wassenaar uit 1982 

lag een redenerin.g ten grondslag uit de 

<Jrthodoxe t>conomische theorie: minder 

loon ~ meer winst~ meer investeringen ~ 

;nl'er werk. Ergo: minder loon ~ llll'er werk. 

Dl'ze rcdcrin~. LO betogl'n critici. ran11nelt 

~1an alk- kanten. Hoe zwak de redenl'ring is. 

wordt oncll'r llll'L'r gl'illmtrcerd door de 

'\l'derlandsl' cijters lmctar rJok die v:1n de 

"U .lis _gehl'el ·-zie Tabl'l .l. regels 4 l'n .51: de 

kapit:lalinkonll'ns namen sinds de jaren 

l.l'Vl'l1ti.~ een -;tecds ~~roter deel V~lll het 11\-P 

il Ïh_•<..,f.i'...! 1111 j;tr~-011: dl' kcl!)J(;J,t]IJlkOlllL'!h-

'Jlll'lC -..[CL'~). ll1clclr cLtt i1L'l'!t '...;,l't..'tl il~lVl'll<lll[ 

hu~cre investenngen opgeleverd. lnte~en

dcel. Hel aandeel van de investeringen in 

hl'! llNP is juist c:cduuld' 

jaren '60 en '70 

l.lit Ltlwl ; IJlijkt ''"k ctll de 1,()11\tlwr 

_·n i,\\'t•! dti..' vt·cLt!IJ\'t•r (_lv i·lrcn '~'"'rio_;; en 

zeventig geventileerd wordt. op bbeltjes 

berust. Zowel voor ~ederland als de gehele 

EU zien we relatief hog< reële loonstijging 

gepaard gaan met relatief hoge BNP-groei 

en lage werkloosl1eicl. De cijfers tonen dui· 

delijk dat loonmatiging steeds gepaard 

gaat met stijging van de werkloosheid' (re

gels 2 en 3; regel 3 geeft het werkloosheids

cijfer volgens de definitie van Eurostat, het 

statistisch bureau van de EU) . 

Slot 

:Vlet hd Akkoord van \Vassenaar. en 

de overeenkomsten uit de jaren erna. zijn 

de vakbonlll'n <èr kennelijk tw.'t in c;e-;laaé';cl 

-;lui tende :lisp raken met de ondnnemns le 

maken. In ieder ,gev:d zijn ondernemers de 

,d.'ipr:d..:cn niet n~l'...!;l'kon1en. De hogere \vin

sten leverden niet eens hogere tnvesterin

C!en op. la:1t staan meL'r werk. Lr kwamen 

wel mel'r tlt·xi- en ckl'ltijclbanen. want dal 

dil'lll hl'L nndt'!ïll'll1t'l'"ibc•l;ln~. 

Tt''..!,L'Il dl'!.l' ,ll"hlt'r'..!,rond !'-i het lllL'! .·:1) '.'L'r

w"nLkrlitk dal de huidige v:ddJondoil'tdiné'; 

nu het roer gaat otngooien. OndernenH~rs

nr.l!ani"tties Willen Of kunnen hun achter

ban kennelijk niet aanzetten tot het nako

lllCn \'~ln ~ltSpraken over inve..,rcrin.S!"en en 

c'Cilt llll'l'l' wnk: l'll zij willl'n ,,f kunnen 

d.lttr k~._·nnl·liJk nnk :..!L'L'Il conrrnlL· I)JJ Ult-

Europese Unie 

91-97 61-70 71-80 81-90 91-97 

2.4 5.1 3.0 2.4 1.6 
0.6 5.1 3.0 1.1 0.8 
6.4 2.2 4.0 9.0 10.3 

34.0 24.4 26.8 29.6 
19.7 23.2 22.8 20.1 19.2 
-1.6 1.1 -2.4 -2.8 

oefenen. Dan kunnen de lonen net zo :,::ocel 

fors omhoog: de cijfers van de jaren '60 en 

'70 laten zien dat dit meer groei en minder 

werkloo5heid opleverde. Maar in het zicht 

van een recessie vergt de werk!Dosheid nu 

bovendien extra loonstijging. <1 

Noten 

1. Dit artikel is geschreven in de laatste week van 

november. 

2. Uit deze cijfers blijkt bovendien dat. in weerwil van 

de heersende economische opinie, het niet de 

loonkosten zijn die de inflatie opdrijven: terwijl over 

dezelfde periode de loonkosten in Nederland jaar

lijks gemiddeld met 0.25 procent d~1alden. nam de 

prijsinflatie er toe met gemiddeld 1.5 procent per 

Jaar. Ook een loonstijging zal op zichzelf geen 

Inflatie veroor ;al< en. Het qJat erom 111 hoeverre 

ondernemers Je stijging doorberekenen in hun 

~rijLen. De keus IS Jan hen: w1llen ze minder intlatie. 

of accepteren ze eindelijk minder hoge vvinsten? 

J. Ovenqens hPE'~t de 1\JederlanJse lwtillinqc;h.lldn.., •.:'1'!1 

q1q<mtisch nv(~rc;chot vJn meer rJ,1n '50 mllj,1rd 

gulden. In procenten van het BNP, Jfgez1en Vdn 

Luxemburg, het hoogste in de EU. 

4. Toelichting op de berel<eningen 1<; ~e vinden in: 

Geert Reuten, 'Werk, werk, werk? Ruim baan voor 

findnciers!', Tijdschrift voor l'nlit1el<e Fcnnomw. 

J.:largang 21/1 ( 1998). Ook t.JbPl .2 i<, <>Vt~rgenoml~n 

u1t dit .Jrtikel. 
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