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In Zeggenschap woedt al enige tijd een discussie tussen vakbandseconomen en 

kritische economen of loonmatiging nu wel of geen werk oplevert. 

Geert Reuten betoogt het laatste, en toont dat grafisch aan. 

Discussie loonmatiging en werkgelegenheid 

Loonmatiging vergroot 
alleen het kapitaalinkomen 
.,. Geert Reuten 

Afgemeten aan het nationaal inkomen 
hebben de werknemers in Nederland sinds 
begin jaren '80 45 procent loongroei ingele
verd - 2,3 procent per jaar. Ze deden dat 

om werk te creëren voor het dramatisch 
groeiende werklozenleger, zoals de vakbon· 

den destijds ook propageerden. In het vori· 
ge nummer van Zeggenschap ontkent Raoul 

Leering dit feit en wil. net zoals de werkge
vers. ons niet vanuit de werkloosheid maar 
vanuit de werkgelegenheid laten kijken. 

Maar zelfs als we daarin meegaan heeft hij 
ongelijk: in dezelfde periode groeide de 

werkgelegenheid jaarlijks met gemiddeld 
0.9 procent, wat nauwelijks of niets meer is 

dan in de voorafgaande periode. 

Onjuiste stellingen 

Ter onderbouwing van zijn betoog 
poneert Leering twee stellingen, aangevuld 

met grafieken. en die zijn allebei onjuist. 

De eerste. dat loonmatiging heeft geleid tot 

groeiende investeringen. tracht hij te bewij· 
zen door cijfers van beide categorieën over 
de periode 1980.1998 naast elkaar te leggen 
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- alsof daarmee het oorzakelijke verband is 
aangetoond. Steun voor deze stelling had 

hij hoogstens kunnen krijgen als hij er ter 
controle een periode zonder loonmatiging 
bij had gehaald. Daarin zou de groei van de 
investeringen dan juist lager moeten zijn. 

Zoals ik hieronder zallaten zien. is dat voor 
de periode 1961·1979 zeker niet het geval. 

Leerings tweede stelling luidt dat de 
groeiende investeringen tot groeiende 

werkgelegenheid hebben geleid. Daarvoor 
vergelijkt hij de ontwikkeling van de werk· 
gelegenheid in absolute cijfers met groeicij· 
fers van de investeringen. Ter illustratie: 

gisteren at u 1 appel en 3 peren. vandaag 2 
appels en 4 peren - een absolute toename 

van 1 en 1. maar een groei van 100 en 33 

procent. Dat zijn wel even andere groothe
den. 
Wie het effect van investeringen op de 
werkgelegenheid wil meten. moet van bei· 

de de relatieve groei berekenen. Zoals blijkt 
uit cijfers van het CPB kwam de gemiddel· 

de jaarlijkse werkgelegenheidsgroei (ar· 

beidsvolume) in de periode 1980.1998 uit 

op 0.9 procent. Om te weten of dit veel is of 
weinig. moet er ter vergelijking - zoals 

gezegd - een periode zonder loonmatiging 
naast worden gelegd. En dan komen de 

problemen. want het resultaat blijkt gevoe
lig voor welke periode je precies kiest. 

Omslagpunten en periodes 

Hoewel het Akkoord van Wassenaar 
in 1982 werd afgesloten, begon de Neder· 

landse loonmatiging al eerder. In de jaren 
'60 stegen de reële lonen nog met gemid· 

deld ruim 6 procent per jaar. maar in de 
jaren '70 al geleidelijk minder (met gemid· 
deld 3 procent per jaar). Er zijn twee om· 

slagpunten - zoals te zien in grafiek 1. 

Eerst het jaar 1976: vanaf dan komt de 
loonstijging onder die van het nationaal 

inkomen te liggen (kortheidshalve gebruik 
ik vanaf hier de termen daling en stijging 
steeds in reële zin: gecorrigeerd voor prijs· 
stijging). Vervolgens het jaar 1980: voor het 
eerst zien we zelfs daling van de lonen. die 

tot vandaag aan toe ternauwernood nog 

Auteur Is hoofddocent economie aan de Unlvenl· 

telt van Amsterdam. Met dank aan Marjan Zijl· 
mans voor haar commentiNir. 
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Grafiek 1. Nationaalinkomen en Lonen, groel1961-98 
wlttB balken: Lonen hoger den BBP 
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zijn gegroeid -gemiddeld 0.2 procent per 

jaar.' 
Gerekend vanaf een omslagpunt moet de 

periodekeuze voorts conjunctureel verant
woord zijn. Dat is het geval voor 1961-1979 

en 1980.1998 omdat beide beginjaren in 
een conjunctuurdal en beide eindjaren in 
een conjunctuurtop liggen. Vergelijking 
van de jaren 1961-75 en 1976-98 kan om 
dezelfde reden ook - zij het dat de dip van 
1975 diep maar kortstondig was. 

In grafiek 1 valt op dat de gemiddelde groei 
van het nationale inkomen (BBP) bijna is 
gehalveerd: van ruim 4 procent in 1961-79 

tot tegen de 2 procent in 1980.98. Dit sug· 
gereert (zowel Schulten als Leering doelen 
daarop) dat de relatieve achteruitgang van 

de lonen doorwerkte op de afzet. daarmee 
op de productie van bedrijven en daarmee 
op het nationaal inkomen. 
Betrekken we grafiek 2 hierbij. dan valt 
verder op dat de pieken en dalen in de 
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Grafiek 2. _Nationaal inkomen, Werk en Investeringen, groel1961·98 
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werkgelegenheidsgroei samenvallen met 

die van het nationaal inkomen. Dezelfde 

grafiek laat zien dat de investeringen 

-belangrijke determinant van de conjunc

tuur- zij het met afwijkingen. dezelfde 

beweging kennen (voor de leesbaarheid 

zijn voortschrijdende gemiddelden van vier 

jaar berekend. wat de schommelingen 
afzwakt). 

Over het punt dat ondernemers voor hun 

investeringen arbeid nodig hebben. bestaat 

geen verschil van mening. Kernpunt van de 

discussie is of de vakbonden er al dan niet 

goed aan deden de lonen te matigen. en of 

de loonmatiging gezien het werkgelegen
heidseffect verantwoord was. 

Extra werk? 

De loonmatiging blijkt niet verant· 
woord te zijn. Zoals gezegd was de jaarlijk
se groei van de werkgelegenheid tussen 
1980 en 1998 gemiddeld 0,9 procent. Dit is 

een fractie hoger dan de 0,7 procent uit de 
periode 1961-79. Oppervlakkig gezien is 
daarmee net de stelling vol te houden. 
zoals Leering doet, dat loonmatiging extra 
werk oplevert. Neem je echter de dip van 
1975 als omslagjaar, dan vervliegt het ver
schil: in beide periodes 1961-1974 en 1975-
1998 groeit de werkgelegenheid met gemid
deld 0.8 procent per jaar. Het is dus -even· 
eens oppervlakkig - vol te houden dat 
loonmatiging géén extra werk heeft opgele
verd. 
In beide gevallen is ·extra werk" een onvol
doende criterium. je moet ten minste de 
mate van loonbeperking vergelijken met de 
groei van de werkgelegenheid. Uit grafiek 3 
valt af te leiden dat de loonmatiging vanaf 
midden jaren '70 nauwelijks of geen werk
gelegenheidsgroei boven de trend oplever· 
de, laat ,staan toename. 

Arbeidsinkomensquote 

Eenduidiger lezen we dit verband af 
uit de werkgelegenheidsgroei in samen
hang met de ontwikkeling van de arbeids-
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Grafiek3. Lonen en Werk, groel1961-98 
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inkomensquote: het aandeel van de loon
som in het nationaal inkomen. Dit is een 
maatstafvoor de voor- of achteruitgang van 
de arbeidsinkomens ten opzichte van de 
kapitaalinkomens.' Afgezien van details 
kunnen we het volgende sommetje maken. 
De trendmatige groei van het nationaal 
inkomen vanaf 1980 ligt op grofweg 2,5 
procent. Bij deze groei is de normloonstij
ging eveneens 2,5 procent: dan blijft de 
arbeidsinkomensquote (AIQ) gelijk. Het 
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Akkoord van Wassenaar behelsde loonmati
ging in ruil voor meer werk. Als werkne
mers gemiddeld 1 procent loon inleveren. 
zou daar in principe 1 procent extra werk
gelegenheidsgroei tegenover moeten staan. 
Ook dan blijft de AIQgelijk. 
In feite kwam de loonstijging door de mati
ging uit op slechts 0,2 procent per jaar- en 
bleef zo voor 2,3 procent onder de norm. 
Intussen groeide de werkgelegenheid met 
0,9 procent- een verschil van 1.4 procent 
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per jaar (2.5- 0.2-0.9 = 1.4). Loonmatiging 
die niet is omgezet in meer werk betekent 
winst voor het kapitaal. In achttien jaar 
loopt dit op tot 18 x 1.4 = 25.2 procent, en: 
kassa! De kapitaalinkomensquote neemt 

toe met een kwart: 25.2 procent. 
Dit globale sommetje vinden we inderdaad 
terug in de feitelijke ontwikkeling van de 
kapitaalinkomensquote. (Die is voor grof
weg een zevende deel afkomstig van rente
betalingen door de overheid en voor zes 
zevende deel van bedrijfswinsten - geboekt 
als dividend. rente en ingehouden winsten.) 
Grafiek 4 laat de ontwikkeling van het 
Nederlandse kapitaalinkomen zien. Het 
kapitaaldeel in het nationaal inkomen (de 
KIQ) loopt op met ruim een kwart - van 26 
procent in 1980 naar 36 procent in 1998. 
Dezelfde grafiek toont de verschillen met de 
VS en de Europese Unie.' Sinds begin jaren 
1980 kruipt de Europese KIQnaar het ni
veau van de VS. Dankzij de poldermatiging 
doen Nederlandse werknemers een extra 
duit in het kapitaalzakje: al in 1984 schoof 
de Nederlandse KIQ uit boven die van de VS. 

Investeringsquote 
Het kapitaalinkomen steeg dus ten 

koste van het looninkomen, zonder de 
bijbehorende werkgelegenheidsstijging. 
Dat zien we terug in grafiek 5: het aandeel 
van het kapitaal in het nationaal inkomen 

• is gestegen. maar het aandeel van de inves
teringen is juist gedaald.' Dat is het resul
taat van de loonmatiging. 
In 1998 beliep het gat tussen kapitaalinko
men en investeringen ongeveer 94 miljard 
gulden. Als alle Nederlanders boven de 
twintig dat bedrag samen konden delen 
- er was immers maar tijdelijk ingeleverd. 
in afwachting van extra werk dat niet is 

gekomen - kregen ze iedere maand 650 

gulden erbij. 

Werkloosheid 
De mate van werkloosheid is cruciaal 

voor de onderhandelingsmacht van vak-
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Graf~ek 5. Kapitaalinkomen en Investeringen, Nederland 1961-98 
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bonden. Ik ben in het voorgaande meege
gaan met Leering om zijn argument te 

weerleggen. Loonmatiging heeft niet meer 
werk opgeleverd. in verhouding tot de 
loonmatiging juist minder. Leering verwijt 
mij dat ik de onrwikkeling van de werk
loosheid beschreef met gemiddelden van 

decennia (in Zeggenschap 1998/4). Boven
staande conjunctuurindicatie laat zien dat 
die decenniagemiddelden niet willekeurig 
gekozen zijn. 5 Omdat wij niet van mening 
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verschillen dat werkgelegenheid. en dus 
ook werkloosheid. een kwestie van arbeids

volume is. bedien ik hem ten slotte graag 
met een grafiek (6) waarin hij dit werkloos
heidspercentage per jaar kan aflezen (werk

loosheidsvolume/beroepsbevolking). Daar is 
het onbarmhartig te zien: het werkloos
heidspercentage is juist opgelopen in de 
periode van hevige loonmatiging. 
Dat het officiële. veel lagere. werkloos
heidspercentage een betrekkelijke kijk op 
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Grafiek 6. Werkloosheid en Lonen: groei 1961-9 
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de werkelijkheid geeft. merkt ook het CPB 
op: --rn voltijdsequivalenten scoort èlleder

land echter nog steeds beneden het .~emid

delde in de Europese Unie. vanwege her 

relatief :.;rore aandeel van deeltijdbanen in 
de werkgelegenheid ... (MEV 2000. blz. 26) 

En dat is een flink understatement. Vol

gens cijfers van Eurostat doen alleen Italië 

en Spanje her in dit opzicht nóg slechter 

dan Nederland. Voor de arbeid. Her kapi
taal gedij r. ..,. 

Noten 

1. Cijfers in dit artikelzijn afkomstig van het CPB. MEV 

(arbeidsvolume en beroepsbevolking) en de Euro

pean Commission. European Economy (de overige 

cijfers). Cijfers van deze instellingen worden van jaar 

op jaar bijgewerkt, óók voor voorgaande jaren. Dat 

verklaart verschillen zoals dit loonstijgingsgemid

delde van 0,1 procent in mijn vorige artikel. en 0,2 

procent nu. 

2. De arbeidsinkomensquote (AlQ) is de loonquote 

gecorrigeerd voor een toegerekend loon aan 

zelfstandigen. Het complement van de AlQ is het 

aandeel van kapitaalinkomen in het nationaal 

inkomen (KlQ). Bij een arbeidsinkomensquote van 

70 procent is de kapitaalinkomensquote dus 30 

procent. 

3. De grafiek geeft gestandaardiseerde EU-cijfers: wél 

gecorrigeerd voor toegerekend loon zelfstandigen 

maar zonder specifieke sectoren van de economie 

uit te sluiten en waardoor de KlQ lager uit zou 

komen (zoals in het gebruikelijke CPB-cijfer). 

4. Beide grootheden zijn niet exact vergelijkbaar 

omdat in de noemer van de investeringsquote 

omzetbelastingen meegerekend zijn - aan de 

verandering doet dat echter weinig af. 

5. Leering had beter kunnen wijzen op een fout in mijn 

tabel 1 van dat nummer die ik hierbij graag herstel: 

De ontwikkeling van de arbeidskosten in de indus

trie 1983-97 was in percentages achtereenvolgens 

voord~ VS ~20. de EU ~42, Duitsland +29 en Neder

land -4. 
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