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positie. Nu de vooruitzichten minder groei 

laten zien, wordt meteen gekeken naar het 

meest flexibele deel van het bedrijfsleven: 

de werknemers. De afgelopen vijftien jaar 

zijn er grote stappen gezet in de flexibilise

ring van werknemers. Werknemers kijken 

op een andere manier naar werk. Zie bij

voorbeeld de veranderingen op het gebied 

van werktijden, inzetbaarheid. opleiding 

en taakgroepen. Daarnaast is er een nieuwe 

tak van arbeid bijgekomen, het uitzend

werk. Nederlandse werknemers zijn erg 

flexibel. De vraag van werkgevers en over

heid om flexibele werknemers hoeft eigen

lijk niet meer gesteld te worden: daar 

wordt al aan voldaan. Anders is het als 

gevraagd wordt om een lagere looneis. De 

vakbonden stellen al sinds lange tijd een 

verantwoorde looneis en zullen dat ook 

blijven doen. Voor dit jaar is 3,5 procent 

verantwoord, op basis van onder andere de 

ontwikkeling van de afgelopen jaren en de 

ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. 

Het is te makkelijk gedacht dat een hoger 

loon per definitie een probleem oplevert 

voor de werkgelegenheid. Van de andere 

kant is het ook te makkelijk om ervan uit 

te gaan dat een hoger loon werkgelegen

heid oplevert. In beide causale relaties zijn 

de tussenliggende stappen belangrijk. Nu 

het erop lijkt dat er minder florissante 

tijden voor de deur staan, is het belangrijk 

dat de motor blijft draaien. Het afgelopen 

jaar ging erg goed, mede door een grote 

stijging van de consumptie. De verwachting 

is dat dat zal afzwakken, ook bij een rela

tief hoge loonsverhoging. 

Looneisen 
Een van de belangrijke schakels is het 

bedrijfsleven. Geert Reuten geeft aan dat 

een hogere looneis de werkgevers voor een 

voldongen feit stelt. Echter, zeker als bon

den hun huidige beleid verlaten door hoge

re looneisen te stellen, doet vragen ; krijgen 

geen opgeld. Het is maar zeer de vraag of 

een hogere looneis resulteert in een hoger 
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loon. De onderhandelingen tot nu toe laten 

zien dat werkgevers toch vooral eerst wat 

meer duidelijkheid willen hebben over 

welke kant de economie opgaat. In Neder

land spelen de onderhandelingen over de 

lonen zich af op een klein gebied. De afgelo

pen jaren laten zien dat het resultaat dicht 

komt bij de eis die gesteld wordt. In de ons 

omringende landen ligt dat anders. Daar 

worden hoge eisen gesteld, en is het ver

schil tussen eis en resultaat aanzienlijk. 

Slot 
Reuten maakt het zichzelf gemakke

lijk als hij zegt dat het de rol van de werk

nemers is om een hoge looneis te stellen. 

De overheid kan het niet, werkgevers wil

len het niet, dus moeten werknemers het 

maar doen. Daarbij gaat hij ervan uit dat 

het dan wel goed komt. 

Activering van de consumptie kan leiden 

tot economische groei, dat hebben we de 

afgelopen jaren gezien. Verhoging van de 

lonen kan ook leiden tot hogere prijzen, 

wat de concurrentiepositie verslechtert en 

de loonsverhoging teniet doet. 

De conclusie van Reuten dat het Akkoord 

van Wassenaar niks heeft opgeleverd en dat 

er dus net zo goed forse looneisen gesteld 

kunnen worden. deel ik niet. Een loonsver

hoging die zorgt voor een goede koopkracht

verbetering en die tegelijkertijd de druk 

niet al te zwaar bij het bedrijfsleven legt. is 

de beste keus die de vakbonden kunnen 

maken. En dat doen ze met de looneis van 

3,5 procent. 

De positie van het bedrijfsleven wordt in 

het stuk van Geert Reuten gekenmerkt door 

weinig vertrouwen in de rol die zij spelen. 

Afspraken worden niet nagekomen, men 

wil niet inleveren op de winst en men kijkt 

niet naar de maatschappij, ondanks dat dat 

hun indirect voordeel biedt. Werkgevers 

lijken inderdaad mee te doen aan de hype 

die aandelen en beursen veroorzaken. Wel 

vanuit de positie dat de aandeelhouder 

koning is. Dat hier teveel naar de korte 

termijn wordt gekeken, en weinig rekening 

gehouden wordt met een gunstige omge

ving, is duidelijk. 

Reactie Geert Reuten: bond zit op de stoel van werkgevers 

Sinds begin jaren '80 hebben de Nederland

se vakbonden matige Jooneisen gesteld in 

de hoop zo de weddoosbeid op te lossen. Ze 

kwamen bedrogen uit, zowel vergeleken 

met de jaren '60 en '70 in Nederland als 

met de ons omringende landen thans (zie 

de gegeven cijfers in Zeggenschap 98/4). Het 

is niet te begrijpen waarom Robin Colard 

van FNV Bondgenoten dit wil ontkennen. 

Als werkgevers de door loonmatiging ver

kregen extra winsten in hun zak steken, in 

plaats van ze te investeren in volwaardige 

arbeidsplaatsen, dan zou je hen daarmee 

toch moeten confronteren in plaats van het 

toe te dekken? 

Werkgelegenheid 

Natuurlijk is de werkgelegenheid 

sinds begin jaren tachtig toegenomen - de 

bevolking, en daarmee de consumptie, is 

immers óók gegroeid. Maar er is lang niet 

zo veel werk gekomen als je op grond van 

de loonmatiging zou mogen verwachten. 

Van 1961 tot 1980 gingen de Nederlandse 

werknemers in koopkracht jaarlijks gemid

deld 4,7 procent vooruit, terwijl het aantal 

banen - die toen nog algemeen 40 uur per 

week telden- groeide met jaarlijks gemid

deld 0,7 procent. Van 1981 tot 1998 steeg de 

koopkracht door loonmatiging jaarlijks 

nog maar met 0,4 procent, terwijl het aan-



tal banen groeide met jaarlijks 0,8 procent 

- maar deze toename bestond voorname

lijk uit deeltijdbanen. Sinds het Al<l<aord 

van Wassenaar heeft de werkgelegenheid 

(in arbeidsjaren) amper de groei van de 

beroepsbevolking kunnen bijbenen: extra 

werk kwam er dus niet. 

Bij dat Al<koord van Wassenaar ging het om 

algemene arbeidstijdverkorting. Daarbij 

blijft het minimumloon de basis van het 

loongebouw. Dat is héél wat anders dan de 

deeltijdbanen die Colard bepleit, want 

daarbij worden individuele lonen naar rato 

gekort: de vaste basis van het minimum

loon vervalt en economische zelfstandig

heid is dan dus vaak ver te zoeken. Deeltijd

banen zijn doorgaans aantrekkelijk voor 

veel, maar altijd nog 2,5 keer zoveel als in 

Nederland. In Frankrijk was het 1 procent, 

in Duitsland 1,2 procent, maar staan die 

landen er qua werkgelegenheid dan slech

ter voor dan wij? Nee. Vanwege de interna

tionaal sterk uiteenlopende definities van 

werkgelegenheid vinden we een goede 

maatstaf in voltijdbanen (fte's) als percen

tage van de bevolking tussen 15 en 64 jaar. 

Voor 1996 (het laatst beschikbare cijfer) zit 

Nederland met 51,7 procent ruim onder 

het EU-gemiddelde van 55,0 procent (Frank

rijk 56,1 procent, Duitsland 57,0 procent). 

Alleen Spanje (45,1 procent), Italië (50,2 

procent) en Luxemburg (51,0 procent) doen 

het slechter dan Nederland. 

Toch schrijft Colard: 'Nederland heeft het 

De vakbonden hebben zich laten in
pakken 

werkgevers omdat ze dan goedkoop 'pie

ken' kunnen laten opvangen, maar dáár

voor hoef je de lonen niet te matigen. De 

vakbonden hebben zich dus een beetje 

laten inpakken. Het beroep dat Colard in 

dit verband doet op de economische zelf

standigheid is wat goedkoop: zeker als je in 

het onderste deel van het loongebouw zit, 

kun je van een baan van twaalf uur moei

lijk zelfstandig leven. En sinds begin jaren 

tachtig zijn de minimumlonen al liefst 20 

procent in koopkracht gedaald. Zelfstandig

heid? 

Europese cijfers 

Maar staat Nederland er dan toch niet 

beter voor dan de ons omringende landen? 

Vanaf begin jaren '80 steeg de koopkracht 

van werknemers in de landen van de EU 

met gemiddeld 1 procent per jaar- niet 

.·' .. 

de afgelopen jaren economisch goed ge

daan. Dat heeft geresulteerd in een sterke 

economische positie.' Dat kan op niets 

anders slaan dan de inkomensverdeling die 

steeds 'schever' is geworden en de sterke 

positie van de kapitaalinkomens. Zoals ik 

in het vorige nummer van Zeggenschap liet 

zien, resulteerde de Nederlandse loonmati

ging wel in een sterke stijging van het aan

deel van de kapitaalinkomens in het totale 

inkomen, maar juist in een daling van de 

investeringsquote. Helaas gaat Colard niet 

in op dit voor vakhondsonderhandelaars 

toch heikele punt. 

Recessie 

Tenslotte de kwestie van looneisen bij 

een aanstaande recessie. Ik heb niet gezegd, 

zoals Colard suggereert, dat hoger loon in 

een recessie meer werk oplevert. Ik heb 

gezegd dat onder de huidige omstandighe

den, waarin de regering het laat afweten of 

zelfs pro-cyclisch te werk gaat, hogere lo

nen de recessie kunnen dempen, of temperen 

omdat daardoor de bestedingen op peil 

blijven. Daardoor zal er minder werkgele

genheid verloren gaan. juist een aanstaan

de recessie is een goed moment voor een 

inhaalmanoeuvre met de lonen. Daardoor 

dalen de winsten natuurlijk, maar die zou

den zonder die inhaalactie evenzeer dalen. 

Colard gaat wel erg op de ondernemers

stoel zitten als hij in dit verband schrijft: 

'Verhoging van de lonen kan ook leiden tot 

hogere prijzen, wat de concurrentiepositie 

verslechtert en de loonsverhoging teniet 

doet.' Immers, als ondernemers niet willen 

dat hun concurrentiepositie verslechtert, 

moeten ze hun prijzen niet verhogen. De 

winsten zijn, zoals ik heb laten zien, de 

afgelopen jaren hoog gestegen: en de Ne

derlandse concurrentiepositie is onover

troffen (zie tabel 1 uit mijn bijdrage in 

Zeggenschap 98/4). Verhogen de onderne

mers hun prijzen desondanks, dan zouden 

vakbonden er goed aan doen de kaart van 

de automatische prijscompensatie weer uit 

te spelen. Vóór het Al<koord van Wassenaar 

heeft die, gecombineerd met de normale 

beloning voor hun stijgende arbeidsproduc

tiviteit, de loonafhankelijken meer werkge

legenheid én meer inkomen bezorgd. <11 

Geert Reu ten, hoofddocent aan de Universiteit 

van Amsterdam, Afdeling Algemene Economie. 

Noot 

De hier gebruikte cijfers zijn ontleend aan Europeon 

economy, nr. 65. 1998. 
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