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1
Inleiding en atbakening van bet ondenoek

De tbematiek van grote economische veranderingen is niet enkel voorbehouden
aan de Oosteuropese economieea met de ineenstorting van het model van de
centraal geleide economie en de voorgenomen transitie in de richting van een
kapitalistische economie. Want wanneer de beweringen omtrent de veranderingen
in de afgelopen decennia waar zouden zijn. heeft het kapitalisme zelf ook
ingrijpende veranderingen ondergaan. Signalen van de 'nieuwe tijden' van bet
kapitalisme zouden onder meer de opkomst van nieuwe technologiee» die meer
dan een vervanging van de mens door de machine betekenen en de tendens naar
een concurrentie op basis van kwaliteit en continue vemieuwing in plaats van
kostenverschillen zijn. Dit laatste hangt samen met het idee dat de consumenten
in plaats van gestandaardiseerde produkten tegenwoordig vooral op hun
individuele smaak afgestemde kwaliteitsartikelen zouden prefereren. Anderen
menen dat de opkomst van de mondige 'nieuwe werknemer' en de 'calculerende
burger' respectievelijk de vakbonden en sociaal-democratische partijen als
belangenbehartigers overbodig maakt. Tenslotte gaan er stemmen op dat de
toegenomen intemetionalisering, de groeiende kapitaalmobiliteit en de Europese
eenwording de autonomie van nationale staten tasten en verworvenheden zoals
een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid onder druk zetten.
Uit de mond van linkse sociale wetenschappers hebben dit soort beweringen vaak
een duidelijke politieke strekking (Hirsch & Roth 1986. Lash & Urry 1987.
Murray 1988. Piore & Sabel 1984). Actoren die zich Diet aan de gewijzigde
omstandigheden aanpassen lopen namelijk het risico de concurrentiestrijd te
verliezen en in de marge te verdwijnen. De indruk ontstaat dat oude praktijken
die in de naoorlogse periode verenigbaar bleken met een hoge economische groei
of daar zelfs belangrijke bijdragen aan leverden, nu belemmeringen voor een
nieuwe groeifase vormen. Institutionele arrangementen beinvloeden met andere
woorden de economische ontwikkeling. In het verlengde hiervan worden
ondememingen geadviseerd meer in hun person eel te investeren, terwijI
overheden deregulering en herbezinning van hun taken ter hand zouden moeten
nemen. Tenslotte worden vakbonden en sociaal-democratische partijen aanbevo-
len om zich te berorienteren en nieuwe doelen te formuleren. Het beroep op
gewijzigde omstandigheden blijkt in deze gevallen een ijzersterk wapen om oude
praktijken en instituties ter discussie te stellen en wie zich op veranderingen
beroept heeft het initiatief in de discussie.
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Scepticisme en twijfel of de vermeende veranderingen daadwerkelijk zijn
opgetreden of ze afdoen als vormveranderingen die de kern Diet bebben aangetast
zijn voor de band liggende reacties. Het serieus nemen van de mogelijkbeid van
veranderingen roept ecbter een groot aantaJ vragen op. Hoe is bet mogelijk dat
de praktijken of instituties eerst een sitieve en later ne·e· 0

. oefenen? erandert bet kapitalisme in bepaa1de perioden meer
dan in anderen? Zo ja, is de buidige tijd zo'n periode en zijn er in de gescbiede-
Dis vergelijkbare perioden geweest? Hebben deze veranderingen ook consequen-
ties voor bet functioneren van de economie en de relevantie van economiscbe
kennis? Hoe verlopen deze veranderingen en beeft de politiek er vat op?
De thematiek van gedaanteveranderingen van bet kapitalisme is zowel binnen bet
marxisme als daarbuiten zeker Diet nieuw (vgl. Maddison 1982, North 1981,
Schumpeter, Sombart, Van der Wee 1984). Vroegere marxistische bijdragen
resulteerden echter meestaJ in de aankondiging en analyse van een Dieuwe fase
in bet kapitalisme zoals het 'monopoliekapitalisme' door Baran en Sweezy, het
'staatsmonopolie-kapitalisme' en het 'laatkapitalisme' van Mandel (Altvater 1982,
Olombowski 1984, Howard & King 1992, Pennavaja 1985). Een meer algemeen
onderzoek naar gedaanteveranderingen van het kapitalisme vereist een lange
termijn perspectief. Omdat de lange termijn ontwikkeling niet gelijkmatig en
evenwichtig is geweest maar wordt gekenmerkt door de afwisseling van periodes
van hoge groei zoals in de jaren zestig en periodes van stagnatie of zelfs crisis
zoals de jaren dertig en begin jaren tachtig, Jigt het voor de hand om beide
problematieiren met elkaar te combineren.
In dit proefscbrift wordt de relatie tussen institutionele veranderingen en de lange
termijn ontwikkeling van kapitalistische economieen onderzocht aan de hand van
bet werk van twee recent ontwikkelde politiek-economische benaderingen. Uit
Frankrijk is de 'Regulation' school afkomstig met Michel Aglietta, Robert Boyer
en Alain Lipietz a1s voomaamste auteurs. Oeheel onafhankelijk is in de
Verenigde Staten door een groep radica1e politieke economen de 'Social Structure
of Accumulation' (SSA) benadering ontwikkeld met Samuel Bowles, David
Oordon en Thomas Weisskopf a1s de belangrijkste auteurs. Mijn fascinatie en
keuze voor deze benaderingen volgen nit het feit dat zij naast de ontwikkeling
van tbeoretische concepten om de lange termijn ontwikkeling van kapitalistische
economieen te analyseren, deze concepten ook in historisch onderzoek en in het
bijzonder voor de naoorlogse periode hebben toegepast.
De invalshoek van beide beanderingen sIuit aan bij een groeiend besef onder
economen dat het perspectief van marktprocessen alleen de gedragingen van
economische actoren in veel gevallen onvoldoende kan verklaren. Binnen de
economische wetenschap wordt daarom steeds meer de invloed van instituties in
de vorm van afspraken, regels, organisaties, gewoontes, codes, wetten, nonnen
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of compromissen op de economie onderzocht (Hodgson 1988, Eggertsson 1990).
Vanuit een lange termijn perspectief kunnen deze instituties niet als een gegeven
en 'zuiver economisch' worden beschouwd. Zij zijn uitdrukkingen van politi eke
en sociale verhoudingen die zelf ook in de loop van de tijd veranderen.
Van de twee benaderingen heeft de regulatiebenadering, ondanks de taalbarriere,
in korte tijd de grootste populariteit veroverd. De door haar ontwikkelde
concepten en Ideeen hebben grote weerklank onder wetenschappers van
verschillende disciplines (economen, sociaal-geografen, sociologen en politicolo-
gen) en uit verschillende windstreken gevonden. Dit bleek vooral op de
'International Conference on Regulation Theory' in Barcelona in juni 1988. Met
ongeveer driehonderd papers was dit een van de grootste politiek-economische
conferenties van de afgelopen tien jaar. De terugslag liet echter Diet lang op zich
wachten want op dezelfde cooferentie werd de regulatiebenadering van
verschilleode kanteo bekritiseerd. Deze kritiek richtte zich Diet aIleeo op de
gehanteerde veronderstellingen, de coosistentie van het theoretische kader maar
ook op de historische interpretaties en de bruikbaarheid van de ideeen buiten
Frankrijk. Hoewel de SSA benadering in eerste instantie minder is opgehemeld
heeft zij een vergelijkbare evolutie doorgemaakt. Beide benaderingen hebben tot
afzonderlijke maar vergelijkbare debatten geleid.
In dit proefschrift probeer ik op verschillende manieren eeo bijdrage aan deze
debatten te leveren. Omdat tot op heden een systematische (Nederlandse)
presentatie van beide benaderingen ontbreekt, is een eerste doel dit vacuUm te
vullen en deze recente politiek economische theorievorming voor eeo groter
publiek toegankelijk te maken. In deel I wordt daartoe de regulatiebenadering
gepresenteerd, terwijl de sociale accumulatiestructuurbenadering in deel II
centraal staat. Deze presentaties beginnen met een schets van de achtergronden
en de vraag waarom deze auteurs geen aansluiting bij andere (te weten
'mainstream') tradities zochten en eigen benaderingen zijn gestart. Vervolgens
worden de belangrijkste theoretische concepten geintroduceerd en hun onderlinge
verhouding toegelicht. De presentaties worden gecompleteerd door samenvattin-
gen van de belangrijkste empirische bevindingen. Dat bierbij de nadruk op de
naoorlogse groeiperiode en crisis ligt, voIgt niet aIleen uit de dominante plaats
in het werk van beide benaderingen maar ook mijn eigen interesses.
In de presentaties is ook het tweede doel van dit proefschrlft, namelijk een
kritische evaluatie van beide benaderingeo tegen het licht van huo eigen
uitgangspunten en vragen, geintegreerd. Hierbij is geprobeerd om de kritische
kanttekeningen in de slotparagrafen van de hoofdstukken te coocentreren. De
evaluatie spitst zich teo eerste toe op de inhoud, samenbang en (empirische)
bruikbaarheid van de geintroduceerde coocepten. Instituties worden belangrijk
geacht, maar wat zeggen zij over de totstandkoming en werking van deze
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instituties? Dit leidt naar de vraag van de tbeoretiscbe status van beide
benaderingen. Zijn bet taeorieen over de gescbiedenis van bet kapitalisme waarin
causale verbanden worden gelegd of leveren zij concepten waarvan de vrucbt-
baarbeid slecbts in een empiriscbe studie aangetoond kan worden? Het tweede
centrale thema van de evaluatie betreft de bewering van bet sfructurele karakter
van de crisis van de jaren zeventig en tacbtig. In boeverre wordt deze bewering
waargemaakt en kunnen beide benaderingen ontwikkelingen in de crisis, en in bet
bijzonder de ricbting ervan, verklaren? Vanwege de grote aandacbt door de
regulatioDisten aan deze thema's is de presentatie van de regulatiebenaderiog in
deel I in twee boofdstukken opgedeeld. De theoretiscbe concepten en de analyse
van de naoorlogse groei in termen van bet fordisme staan in boofdstuk twee
centraal. In boofdstuk drie komen vervolgens de aisisverklaringen en de
verscbillen in de economiscbe prestaties en nationale reacties in de crisis aan bod.
Omdat binnen de regulatiebenaderiogen en verwante stromingen aI driftig is
gespeculeerd over de opkomst van toyotisme, f1exibele specialiseriog of post-
fordisme wordt bierbij expliciet aandacbt besteed aan de vraag of de contouren
van een nieuwe institutionele structuur aI zicbtbaar zijn. Vanwege de relatief
beperkte omvang van de SSA benadering bestaat de presentatie en evaluatie van
deze benaderiog in deel II uit een boofdstuk. Dit boofdstuk (vier) bevat
bovendien een korte vergelijking van beide benaderingen.
De delen I en II zijn bet resultaat van een kritiscbe literatuurstudie waarin bet
werk van beide benaderiogen centraal stond. Deze keuze beeft een aantal
beperkingen want boewel de positiebepalingen van de auteurs ten opzicbte van
vooral de marxistiscbe traditie aan bod komt, is de vergelijking met andere
institutionele stromingen (oude Amerikaanse of juist de neo-institutionalisten)
verwaarloosd. Dit geldt nog sterker voor een vergelijking met de 'mainstream'
economie. Omdat de nadruk op bet tbeoretiscbe vlak en de mogelijkbeden tot
interpretatie ligt, komt de historische accuratesse slecbts zijdelings aan bod. In
bet verlengde biervan wordt ook Diet ingegaan op de discussie over bet bestaan
van lange golven of de mogelijkbeid van een onderscbeid tussen groei- en
crisisperioden (vgl. Maddison 1991, Solomou 1987).
Het derde doel van dit proefscbrift is meer opbouwend van aard en wordt in deel
III uitgewerkt. In bet eerste deel van boofdstuk vijf wordt een onderbouwing
gegeven voor de impliciete opvattiog van institutionele veranderiog zoals die uit
bet werk van de regulationisten en Radicals naar voren komt. Idealiter zou een
dergelijke onderbouwing een antwoord moeten geven op de volgende vragen:
Waarom ontwikkelen actoren regelmatige gedragspatronen? Waarom worden
deze patronen geinstitutionaliseerd en in de loop van de tijd versterkt? Hoe
functioneren instituties? Waarom passen actoren bun gedrag niet direct aan, als
de omstandigbeden zicb wijzigen? Waarom moet de aanpassing via een crisis
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verlopen? Als instituties uitkomst zijn van politieke strijd, waarin verschillende
belangen tegenover elkaar staan, waarom is er dan geen continue politieke strijd?
Een beantwoording van deze vragen op een abstract niveau blijkt een onbereik-
baar ideaal. In plaats daarvan worden in boofdstuk vijf enkele aanzetten om dit
veranderingsproces te analyseren geformuleerd. Deze aanzetten liggen op vooral
op bet vlak van bet omslagpunt dat actoren ertoe aanzet oude instituties ter
discussie te stelIen, een fasering van bet veranderingsproces en bet onderscbeid
van verschillende patronen van institutionalisering. Deze ideeen worden in bet
tweede gedeelte van boofdstuk vijf toegepast in een case-study van de opkomst
van flexibele arbeidscontracten in Frankrijk in de jaren tacbtig.
Tijdens bet werken aan mijn dissertatie en in bet bijzonder bet gedeelte over
institutionele veranderingen in een grote crisis, vonden in Oost-Europa grote
veranderingen plaats. Na aIle kritiscbe bespiegelingen of er sprake was van een
grote crisis van bet naoorlogse model in westerse economieen, openbaarde zicb
in een Oost-Europa een grote crisis waarover geen twijfel bestond. Het model
van een centraal geleide economie en de aIleenbeerscbappij van de communisti-
scbe partij waren zowel politiek a1s economiscb Diet langer te bandbaven.
Het ineeostorteo van bet oude model leidde in eerste instantie tot eeo euforie
waarin door veleo eeo snelle transitie naar eeo kapitalistiscbe economie werd
bepleit of verwacbt. Voor economeo rees de vraag of zij vanuit weteoscbappelijk
oogpunt iets over een dergelijke transitie kooden zeggeo, om zo ook bun
adviezen te onderbouwen. Omdat de regulatie- en de SSA benadering zicb op
bet eerste gezicbt met vergelijkbare vragen bezigbouden, beeft dit er mij toe
gebracbt om de bruikbaarbeid biervan te onderzoeken. Een van mijn bevindingen
was dat er al veellanger een vrijwel onopgemerkte tak binnen de regulatiebena-
dering bestond, die ook centraal geleide economieen vanuit een regulatieperspec-
tief beeft geanalyseerd. Hoofdstuk zes geeft een verslag van mijn bevindingen op
dit punt.





Deel I

Een Franse slag in de politieke eeonomie:
een ove....debt en evaluatie van

de regulatiebenadering

De Franse regulatiebenadering heeft een bliksemcarriere achter de rug. In korte
tijd is zij er in geslaagd haar ideeen enorm te verspreiden, wat bijvoorbeeld blijkt
uit de diversiteit aan onderwerpen waarmee zij in verband wordt gebracht. Deze
lopen uiteen van een historische analyse van de Amerikaanse economie,
flexibiliseringstendensen in de Europese arbeidsverhoudingen, financiele
deregulering tot aan de rol van de landbouw in de Mexicaanse economie. De
verspreiding geschiedt ook langs verschillende kanalen. Naast publikaties in
vooraanstaande tijdschriften en een eigen lemma in de prestigieuze economische
encyclopedie "The New Palgrave' wordt de regulatiebenadering geciteerd in
OECD studies en heeft zij aanleiding gegeven tot een debat in Marxism Today,
een uitgave van de Britse Communistische Partij. De regulatiebenadering is een
schoolvoorbeeld van een geslaagde 'cross-over' van een oorspronkelijk
economische benadering naar andere sociale wetenschappen zoals politicologie,
sociologie en sociale geografie. Door haar gebruikte begrippen als fordisme en
taylorisme hebben zelfs een plaats in de Franse joumalistiek veroverd.
Maar de toenemende aandacht voor de ideeen van de regulatiebenadering heeft
ook een tegenreactie in de vorm van forse kritiek opgeroepen. Gezien de diver-
siteit aan theoretische en empirische claims van de regulatiebenadering en het
provisorische karakter is dit niet verrassend. In deze kritiek is recentelijk een
kentering opgetreden want waar vroeger nog aanknopingspunten voor een verdere
uitwerking werden gezocht, wordt nu het doodlopende karakter benadrukt. De
kritiek wordt in het algemeen niet vergezeld van altematieven om de centrale
vragen in de regulatiebenadering op een meer bevredigende wijze te kunnen be-
antwoorden. Deze ontwikkeling houdt het gevaar in dat het kind met het
badwater wordt weggegooid en het een mysterie blijft hoe deze benadering in
eerste instantie zo populair kon worden.
instemming met de centrale vragen, verwondering over bovengenoemd mysterie
en ergemis over puur afbrekende kritiek zijn de redenen waarom de basis van dit
proefschrift wordt gevormd door een literatuurstudie van deze benadering tegen
het licht van haar eigen vragen. Ben beoordeling is pas mogelijk na een goede
presentatie van de ideeen, die in dit geval zeer verspreid zijn weergegeven. Tot
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op beden ontbreekt een 'standaardwerk' waarin de regulationisten hun theoretische
kader, de empirische toepassingen daarvan en recente 'vemieuwingen' en
bevindiogen hebben geintegreerd. Een van de doelen van dit proefschrift is dan
ook om een relatief coherent beeld van de regulatiebenaderiog te geven. Omdat
de regulationisten een zeer brede belangstelling aan de dag leggen is eoige
afbakeoing bierbij noodzakelijk. In dit proefschrift ligt de nadruk op het snijpunt
van arbeidsverhoudingeo, macro-economische ontwikkelingen, staat en politiek. 1

De literatuurstudie bestaat uit twee hoofdstukken waarbij hoofdstuk twee begint
met de cruciale vraag wat de regulatiebenaderiog nu eigeolijk wil. Wat zijn de
centrale vragen en waarom konden deze oiet met behulp van reeds bestaande
theorieen worden beantwoord? Bovendien komen in paragraaf 2.1 enkele
politieke en sociaIe achtergronden van de regulatie-auteurs aan de orde. De
ambities van de regulatiooisten blijken tweeledig te zijn. Naast bet ontwikkelen
van een theoretisch kader om de lange termijn ontwikkeling van kapitalistische
economleen te analyseren, wordt dit kader ook daadwerkelijk toegepast om
concrete ontwikkelingen te bestuderen. Dit theoretische kader wordt in paragraaf
2.2 geintroduceerd, waama vervolgens de belangrijkste historische bevindingen
worden samengevat. In de historiscbe analyse is de meeste aandacht naar de
periode na de Tweede Wereldoorlog uitgegaan. De typering van deze periode als
de opkomst, bloei en crisis van het fordisme model wordt daarom in paragraaf
2.3 nader belicht. Het idee van een structurele crisis van het fordisme heeft in
belangrijke mate aan de populariteit van de regulatiebenadering bijgedragen. De
vraag of de regulatiooisten ook een bijdrage kunnen leveren aan de analyse van
ontwikkelingen binnen de crisis, die volgens hen al ruim twintig jaar geleden is
ingezet, wordt echter nauwelijks gesteld. Dit thema staat in hoofdstuk drie
centraal. Een van de conc1usies is dat vanwege haar voorzichtigheid of
onvermogen om inschattingen te maken van de dominante trends in de crisis, de
regulatiebenaderiog op dit punt door anderen is overschaduwd. Dit wordt
geillustreerd aan de hand van het werk van de post-fordisme aanhangers en de
flexibele specialisatie school. Uiteindelijk tan worden gecoocludeerd dat niet
alleen in de realiteit maar ook voor de regulatiooisten zelf de jaren tachtig a1s
laboratoriumfase kuooen worden gekarakteriseerd. Hoofdstuk drie wordt
afgesloten met een kritische evaluatie waarin ook wordt aangegeven welke
thema's in dit proefschrift verder worden uitgewerkt.

1 Dit betekent dat analyses van de monetaire steer en intemationale relaties minder aan bod tomen.
De vaak aangehaalde oudere introducties van De Vroey (1983.1984) geven naar mijn mening een te
positief beeld van het regulatickader omdat De Vroey in zijn inleiding wei op cona:ptuele problcmen
wijst maar dczc vervolgcns ncgeert.
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Ret theoretiscbe kader en bet fordisme als paradepaarclje

2.1 Centrale VrBgen en antwoorden

Het is de Iaatste jaren duideIijk geworden dat het in feite onmogelijk is om van
ik regulatiebenadering te spreken. Daarvoor zijn de verschillen tossen de auteurs
die tot deze benadering kunnen worden gerekend te groot. Jessop (1990) onder-
scheidt bijvoorbeeld al zeven scholen, waarbij hij overigens zijn eigen werk ten
onreehte buiten beschouwing laat. De verschillen tossen deze stromingen spitsen
zich toe op de ingenomen positie ten opzichte van het orthodox marxisme, in het
bijzonder de nadruk op bewegingswetten en de arbeidswaardeleer en daamaast
op de mate van autonomie die aan de politieke sfeer wordt toegekend. In dit
hoofdstuk staat het werk van de twee belangrijkste exponenten van de Parijse
school of CEPREMAP variant centraal: Robert Boyer en Alain Lipietz. Beide
auteurs zijn zeer actief geweest in de ontwikkeling van de regulatiebenadering en
samen met het pionierswerk van Michel Aglietta hebben zij zeker buiten
Frankrijk grotendeels het beeld van deze benadering bepaald," Na de presentatie
van deze school, worden in appendix 2.1 de verschillen ten opzichte van de
andere scholen uiteengezet.
De regulatiebenadering is een relatief jonge stroming wat onder anderen blijkt uit
het feit dat zij nog volop in ontwikkeling is. Mede hierom en als bescherming
tegen de groeiende kritiek presenteren Boyer (1986a) en Lipietz (1987b) hun

1 Robert Boycr cn Alain Lipictz zijn belden wcrkzaam bij CEPREMAP (= CcnlJc d'Etudes
Prospcctives d'Economic MathEmatiquc Appliquecs ~ la Planification). Andere auteurs binnen de
Parijsc school met wic Boycr en Lipictz hcbben samcngcwcrlct of naar wicns wcrle zij cxpliciet
vcrwijzcn. zijn: Christine Andrt, Hugues Bertrand, Benjamin Coriat, Robert Delorme, Dani~lc
Leborgne, Jacques Mazicr, Jacques MisIJal. Pascal Petit cn Pierre Rallc. Uit gesprckken met dczc
autcurs blcck dat zij zichzclf in het algcmccn Diet als cxponcntcn van de rcgulaticbenaderiog zicn
maar cr op ad-hoc basis gcbruik van maken. Oole de vcclschrijvcrs Boycr cn Lipictz gcbruilccn dc
rcgulaticbenadering Diet altijd. Zo staan hun recente bijdragcn ovcr de impact van Un Europcsc marlct
(Boycr 1990), de schuldcnproblcmatick en de Europcsc intcgratic (Lipictz 1989c), Kaldors
grocithcoric:ln (Boycr, Petit 1989) en de rclcvantic van de idcc:ln van Adam Smith (Boyer, Schmcdcr
1989) los van de rcgulaticbenadcring.
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benadering graag aIs een onderzoekprogramma.3 Dit programma is Diet volgens
een vooropgezet plan uitgevoerd maar na vijftien jaar is bet weI mogelijk om de
ontwikkeling te reconstrueren. Het hoofdthema in bet onderzoekprogramma is de
relatie tussen de lange termijn ontwikkeling en de transformaties van kapitalis-
tische economieen, De lange termijn ontwikkeJing is Diet geJijkmatig en even-
wichtig geweest maar wordt juist gekenmerkt door de afwisseling van periodes
van hoge groei zoals in de jaren zestig en periodes van stagnatie of zeJfs crisis
zoals de jaren dertig en begin jaren tachtig. Tabel 2.1 geeft een indicatie van
deze afwisseling.

Tabel 2.1 Fasen van groei van het Bnao Nationaal Produkt
(gemiddelde jaarlijkse groeicijfers)

Land 1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1984

Frankriik 1,7 1,1 5,1 2,2
West-6uitsland 2,8 1,3 5,9 1,7
Japan 2,5 2,2 9,4 3,8
Nederland 2,1 2,4 4,7 1,6
Groot-Brittannie 1,9 1,3 3,0 1,1
ongewogen gemiddelde
van deze 5 landen 2,2 1,7 5,6 2,1
Verenigde Staten 4,2 2,8 3,7 2,3

Bron: Maddison (1987, 650)
De regulationisten willen deze afwisselingen van periodes van groei en crisis
verklaren. Zij stellen dat puur economische verklaringen hiervoor ontoereikend
zijn en dat politieke, sociale en institutionele ontwikkeJingen in de analyse
moeten worden betrokken. Politieke, sociale en institutionele relaties veranderen
in de loop van de tijd, waarbij de regulationisten constateren dat ten tijden van
grote economische crises de intensiteit van deze veranderingen toeneemt.
Kennelijk bestaat er een wisselwerking tussen de economische dynamiek en de
wijze waarop politieke en sociale verhoudingen (institutioneel) zijn georganiseerd.
Ten tijden van economische groei zijn beide eJementen op eJkaar afgestemd maar
dit is geen vanzelfsprekendheid. De politieke en sociale verhoudiogen kunnen
namelijk zodanig veranderen dat de economische groei wordt beJemmerd of

'lipietz (1987b,10SS): wAinai.l'W>lc de la rtgulatioD reste avant tout un chanticr de qucstiOnncmCDts
plutat qu'un corps de RpoDICS. Cc CDquoi d'aillcurs cUc est un 'programme de rechcrche progressistc'
au ICDSde Lakatos." ID deze besprcking van Boycr 1986a bctrcurt lipictz (1987b) dat Boyer bet
provisorischc karaktcr van de concepten Dauwelijb bcnadrutt.
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veranderingen in de economische dynamiek kunnen problemen opleveren voor
de bestaande politieke en sociale verhoudingen. In beide gevallen zal dit leiden
tot een crisis waarvan een eventuele beeindiging afhangt van de totstandkoming
van een nieuwe afstemming. Op basis van veranderingen in de politieke en
sociale verhoudingen en de aard van de economische dynamiek onderscheiden
de regulationisten verschillende fasen in het kapitalisme. Grote crises markeren
de overgang tussen deze fasen en in de opvatting van de regulationisten bevindt
het kapitalisme zich vanaf 1973 in een dergelijke overgangsfase.
Naast deze nadruk op historische variaties van het kapitalisme hebben recentelijk
geografische variaties veel aandacht gekregen. Landenvergelijkend onderzoek
naar de reacties op de crisis van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, heeft
laten zien dat dit op verschillende manieren en met wisselend succes is gebeurd,"
De consequenties biervan en de vraag in hoeverre de regulatiebenadering deze
verschillen ook kan verklaren zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. Volgens
Boyer (1986a,39) kan het centrale thema dan ook worden samengevat als "la
variabilite dans Ie temps et l'espace des dynamiques economiques et sociales".
Tot op heden hebben daarin de volgende drie vragen centraal gestaan: Waarom
overgang van groei naar crisis? Waarom reageren economieen verscbillend op
dezelfde crisis? Waarom verscbillen crises van elkaar en is de crisis van jaren
zeventig en tachtig niet uitgemond in een vicieuze spiraal omlaag zoals in de
jaren dertig?
Binnen dit breed geformuleerde onderzoekprogramma hebben de regulationisten
zichzelf drie ambitieuze doelen gesteld. Het eerste doel is de formulering van een
theoretisch kader om de vragen rond het centrale thema te lijf te gaan. Dit kader
is nodig om een brug te slaan tussen bestaande abstracte theorie en analyses van
de concrete werkelijkheid, Het tweede doel omvat het toepassen van het ontwik-
kelde theoretische kader in bistorische analyses. Dit kan resulteren in een aantal
theorieen of argumenten die van toepassing zijn op specifieke gevallen en of
perioden. Een crisisverklaring van de 'Great Depression', een theorie over de
oorzaken van de hoge naoorlogse groei en zijn crisis zijn bier voorbeelden van.
Hoewel zal worden betoogd dat de regulatiebenadering op dit punt veel te voor-
zichtig is, zou het onderzoekprogramma kunnen leiden tot theorieen over domi-
nante trends in de huidige periode. Het derde doel van de regulationisten is een
bijdrage te leveren aan een altematieve theorie over de relatie tussen het handelen
van actoren en de structuren waar binnen deze actoren handelen. Deze theorie
moet een brug slaan tussen theorieen waarin het handelen van actoren wordt
verklaard vanuit individueel gemaakte keuzes (methodologisch individualisme)

• Dit is vooral gebeurd in bet kader van bet debat over flexibilisering (Boyer 1986d). Het debat wordt
vooral gevoerd door politicologen, zie bijvoorbeeld Jessop 1989 en de reaetie van Salvati (1989).
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en structuralistiscbe opvattingen waarin actoren worden gezien als passieve
dragers van structuren. Deze te ontwikkelen theorie zou rekening moeten houden
met het contradictoire karakter van relaties tussen actoren,"
Deze explicitering laat zien dat de regulatiebenadering meer is of in ieder geval
wil zijn dan een theorie over bet naoorlogse kapitalisme, een nieuwe variant van
de onderconsumptietheorie, een veralgemenisering van de ervaringen van Henry
Ford, kortom meer is dan een theorie van bet fordisme. WeI kan men stellen dat
de naoorlogse periode en bet fordisme concept zowel van de regulationisten, bun
aanbangers als van bun critici veruit de meeste aandacbt hebben gekregen. Deze
eenzijdige aandacht beeft er belaas weI toe geleid dat de presentatie en beoorde-
ling van de regulatiebenaderingen met betrekking tot andere doelen zijn onderge-
sneeuwd en bet onduidelijk blijft waarom een heel theoretiscb bouwwerk moest
worden opgetrokken. Ter beantwoording van deze laatste vraag komt de positie-
bepaling ten opzicbte van reeds bestaande theorieen aan bod en wordt bekeken
waarom de regulationisten van mening waren dat deze ontoereikend waren voor
de beantwoording van de vragen waar zij mee zaten. Daarnaast za1 ook kort
worden ingegaan op enkele historische en sociologiscbe acbtergronden, die van
invloed zijn geweest op de ontwikkeling van deze benadering.

2.2 Plaatsbepanng ten opzichte van andere theorieen

De reconstructie van bun centrale vragen verklaart nog niet waarom de
regulationisten niet hebben geprobeerd deze vragen binnen de op dat moment
bestaande theoneen te beantwoorden. Daarvoor is bet noodzakelijk om de kritiek
van de regulationisten op deze theorieen te bekijken. Vooral in de beginfase
bebben zij veel moeite gedaan om zich tegen andere benaderingen, in het
bijzonder de neo-klassieke theorie, af te zetten (Jessop 1990). Deze paragraaf
bandelt daarom eerst over de kritiek op neo-klassieke theorie, de geconstateerde
beperkingen in keynesiaanse en institutionalistiscbe opvattingen, waarna we
tenslotte wat langer zullen stilstaan bij de belangrijkste invloed, het marxisme.
De kern van de kritiek van Boyer (1986b) op de neo-klassieke theorie is dat zij
economiscbe groei en crisis niet kan verklaren. Het concept van algemeen even-
wicbt laat zien dat onder bepaalde veronderstellingen over het gedrag van
individuele actoren, een algemeen evenwicbt met volledige werkgelegenbeid lean

S Er bcstaat wei mcningaverschil over de vraag welke sociale verhoudingen in de analyse belrollin
moeten worden. Lipietz (1987c) gaat hierin het verst want bet is zijn ambitie om te komen tot een
handelingstheorie voor alle sociale verhoudingen. Dit is ook een van de criteria om verschillende
stromingen te onderscheiden (Zie appendix 2.1).
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worden bereikt, dat als optimaal voor de maatschappij als geheel lean worden
beschouwd. Deze veronderstellingen zijn echter onrealistisch en Hjken vooral
afgeleid te zijn van de wens om het bestaan van een Pareto-optimaal evenwicht
te bewijzen. Het analysekader heeft een bijzonder statisch karakter. De analyses
beperken zich tot het bescbrijven van het pad naar een evenwicht of het aantonen
van de instabiliteit en dus tijdelijke karakter van dit evenwicht. Maar de overgang
van de ene situatie naar de andere wordt nooit onderzocht. Een derde kritiekpunt
betreft de assumpties van een gegeven technologie, coosumentenpreferenties en
eigendomsverdeling. Deze veronderstellingen zijn binnen een lange termijn
analyse niet houdbaar. Het feit dat de geschiedenis afwisselend lange perioden
van groei en crisis heeft laten zien, stelt de algemene evenwichtstheoretici ook
voor grote problemen. Deze trends kunnen moeilijk als fluctuaties in de nabijheid
van een stationaire economische toestand worden opgevat. .
Een andere tekortkoming van de algemene eveowichtstheorie is volgens Aglietta
(1979) dat het sociale karakter van economische relaties wordt genegeerd. Dit
bemoeilijkt de interpretatie van de in economische processen werkzarne krachten
en conflicten. De neo-klassieke theorie is in de ogen van Aglietta totaliserend
omdat zij gebaseerd is op de uitwerking van een enkel concept, dat van het alge-
meen evenwicht. De theorie is daamaast ook totalitair omdat verschijnselen die
niet binnen dit kader verklaard kunnen worden als 'imperfecties' van een ideaa1-
beeld worden gezien in plaats van dat zij tot een herbezinning van de. theorie
leiden. Crises maken bij uitstek een herbezinning noodzakelijk en om deze crises
en onevenwichtighedeo te analyseren moet de dynamiek van een economisch
systeem centraal staan. De opdracht voor een regulatiebenadering is dan het
opsporen van de dynamiek bepalende relaties en de veranderde vormen waarbin-
nen deze relaties worden gereproduceerd en het onderzoeken waarom de repro-
duktie met breuken gaat gepaard (Aglietta 1979, 13).
De keynesiaanse theorie biedt in de ogen van de regulationisten veel meer
aanknopingspunten dan de neo-klassieke theorie (Boyer 1986b). De keynesiaanse
theorie bevat een aantal essentiele concepten voor de analyse van een kapita-
listische economie en zij kan ook bepaalde onevenwichtigheden zoals een duur-
zame onderbezetting verklaren. De regulationisten hebben in ieder geval de
macro-economische invalshoek van de keynesian en overgenomen. Tegelijkertijd
interpreteert Boyer de keynesiaanse theorie als een poging om macro-economi-
sche regelmatigheden te verklaren vanuit specifieke conventies en instituties zoals
toekomstverwachtingen en systemen van collectieve onderhandelingen. Boyer
pleit ervoor om de keynesiaanse intuities en methoden ook op andere socio-
politieke contexteo toe te passen. Het streven naar een algemene macro-
economische theorie, die voor iedere plaats en tijd bruikbaar is, blijft echter een
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onbereikbaar ideaal omdat de iedere introductie van Dieuwe instituties tot andere
conjuncturele samenbangen leidt.
Gezien de centrale plaats van instituties in hun analyses is bet Diet vreemd dat
de regulationisten vaak als institutionalisten worden beschouwd.6 Omdat Boyer
(1986b) niet aangeeft wat hij onder institutionalistische benaderingen verstaat,
blijven de drie verschillen die bij waameemt vaag en oncontroleerbaar. Een eerste
verschil is volgens hem dat de regulatiebenadering niet uit de samenvoeging van
nauwgezette monografieen bestaat maar qua methode alles toestaat, wat tot een
nauwe interactie van theoretische noties, specifieke hypothesen en verificaties
beeft geleid. Ten tweede streven de regulationisten veel meer dan de institutiona-
listen de integratie van sociale en economische aspecten van het ontwikke-
lingsproces in kapitaIistische landen na. Het derde verschil is volgens Boyer dat
de regulationisten verder willen gaan dan een kritiek op de 'mainstream'
economie en haar veronderstelling van abstracte rationaliteit. Zij willen een
a1tematief paradigma ontwikkelen dat wei wat zegt over de aard van economi-
sche aanpassingen en de coherentie van het geheel:

"Welnu, het volstaat niet om de wereld te beschrijven 'zoals zij is~het gaat erom
noties te ontwikkelen die due beschrijving en nog meer zijn ideaaltypische en
abstracte voorstelling met behulp van een klein aantal theoretische proposities
mogelijk maken. " (Boyer 1986b, 20, vertaling mv)

Het marxisme is zonder twijfel de belangrijkste theoretische invloed voor de
regulationisten geweest," Deze invloed komt het duidelijkst naar voren in de
wijze waarop de centrale concepten zijn gedefmieerd en geintroduceerd (Aglietta

6 Mingat e.a (1985) beargumenteren aan de hand van een ticntal criteria dat de regulatiebcnadering
een 'institutionalistiscbe' benadering is. MjOset (1985) ziet grate overeenkomsten met bet werlt van
de institutionalist .Alterman. Volgens de Amcrikaanse marxist Foster (1988. 31) is bet fordisme
concept van de regulationisten "merely liberal institutionalist economics rewritten on a more
pretentious scale. ft

7 Deze invloed verschilt per auteur cn daamaast zijn er oolt verandenngen in de loop van de tijd. "liJ
wijst Aglictta nadat hij zijn carriere als marxist begonnen was bet marxismc meer en meer at (zic
Aglictta 1984). Van de twee centralc Buteurs in dit procfschrift is Lipietz duidclijlt de mumt en
Boycr de Iteyncsiaan. Dit blijltt bijvoorbceld ult bun aandacbtsgcbiedcn dic Diet direct over de
rcgulatiebcnadeJing gaan (transformatieproblccm versus Kaldor). Volgcns sommige auteun (o.a.
Rabner 1989, De Vrocy 1991) zijn de vcrschillcn zo groot dat zij onderscheid makcn tussCD twee
varianten van de Parijse school: een prijsthcoretiscbc rond Boyer en Un die wtgaat van de
arbeidswaardeleer (de ~onge' Aglietta cn Upictz). In dit procfschrift wonk een dergclijlt onderscbeid
Diet gcmaaltt omdat de arbcidswaardelecr in de concrcte analyses nauwclijks meer CCD rol speclt (zic
bijvoorbccld l.eborgne cn Upictz 1988).
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1979. Lipietz 1979. Boyer 1979a). De marxistische invloed blijkt uit verwijzin-
gen naar belangentegenstellingen tussen groepen van economische agenten; het
gebruik van de arbeidswaardeleer; een concept van produktiewijzen; het gegeven
dat het kapitalisme onderhevig is aan contradicties en periodieke crises en de
afwijzing van een methodologisch individualisme ten gunste van het benadrukken
van structuren. De opkomst van de regulatiebenadering kan niet los gezien
worden van de opleving van het marxisme in de jaren zestig. In Frankrijk werd
de discussie .gedomineerd door het structuralistische marxisme met Althusser,
Balibar en Bettelheim als leidende figuren. De regulatiebenadering neemt een
ambivalente positie ten opzichte van deze stroming in (Jessop 1990. 168). lipietz
(1987b. 1989b) beschouwt de regulationisten als de 'rebellerende zonen van
Althusser', waarbij een aantal elementen van Althusser worden overgenomen
maar de regulationisten zich ook op een aantal punten afzetten.8 Een sterk
element in het werk van Althusser is volgens lipietz (1989b) dat bij beeft laten
zien dat de historische realiteit moet worden opgevat als een netwerk van
contradictoire sociale verhoudingen, die een autonome ontwikkeling kennen maar
elkaar ook wederzijds beinvloeden. In deze optiek worden politiek en ideologie
niet als reflecties van een economische onderbouw beschouwd. Maar er bestaan
weI ideologische-politieke-economische configuraties die stabiel kunnen zijn of
in crisis verkeren. Deze korte typering geeft aan dat het Franse marxisme zich
vanaf de jaren zestig steeds meer afzet tegen economiscbe reductionistiscbe
redenering waarin de 'Kapital-Logik' domineert. In het verlengde hiervan
verwierpen Althusser c.s. ook de deterministische visie van historische ontwik-
keling. Produktiekrachten werden als sociale verhoudingen rond de organisatie
van de produktie beschouwd en er werd niet langer verondersteld dat de
ontwikkeling van de produktiekrachten tot de komst van het communisme zou
leiden. Deze vruchtbare ideeen ontwikkelden zich helaas in de richting van een
formele scholastiek waarin sociale verhoudingen niet langer als contradictoir met
inherente instabiele spanningen maar als structuren opgevat werden (lipietz
1989b). Het negeren van het contradictoire karakter van sociale verhoudingen
betekende ook dat de autonomie van individuen en groepen binnen deze
verhoudingen en hun vermogen om structuren te transformeren buiten de analyse
vielen. Uiteindelijk wordt deze eenzijdige nadruk op de reproduktie van sociale
verhoudingen ter discussie gesteld:

• Lipietz (1987c) ziet de regulaticbenadcring als een "Aufbebung, in the Hegelian sense, of structural
Marxism. Most of us were Marxists of Althusserian school but we quickly tried to get rid of the
notions of structures without subjects, without contradictions and without crisis."
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"De 'samenstelling' van individuele passies is zeker niet dIItgene wat de
IPIIUIIschappijstructureert: Maar de sociale structuren worden wei gedragen door
individuen, die handelend als subjeclen in antagonistische verhoudingen,
voortdurend dreigen met hun aedes de gevestigde relaties omver te werpen: Het
is daarom niet voldoende om ex-post de gestabiliseerde verhoudingen en in het
bijzonder de economische regelmatigheden te analyseren. Men moet begrijpen
hoe due geinternaliseerd zijn en hoe hun latente antagonismen op institulionele
wijze worden gereguleerd - tot aan het moment dIIt de aecumulatie van
divergenties tussen de partiele logica's tot een crisis van /ret geheel leids"
(Lipietz 1987b, 1051, vertaling mv).

De regulationisten onderkennen dat hoewel in bepaalde perioden alles werkt bet
ook mogelijk is dat sociale verhoudingen in een crisis verkeren. Dit problemati-
seren van reproduktie geldt ook voor de economische reproduktie. Oit laatste kan
natuurlijk Dietlos worden gezien van de feitelijke economische ontwikkeling. Na
een lange periode van hoge economische groei, lage werkloosheid en stijgende
koopkracht komt daar in het begin van de jaren zeventig verandering in: een
lagere economische groei, een toename van de werkloosheid en veel hogere
inflatie. Deze hemieuwde aandacht voor de reproduktie betekent een brenk met
bet Althusseriaanse structuralisme.'
De marxistiscbe invloed komt tenslotte ook naar voren in de uitgebreide aandacht
voor de te hanteren methodologie en de wijze waarop theorievorming tot stand
zou moeten komen. Hierbij worden vooral het voorlopige karakter en de
noodzaak tot continue aanpassing benadrukt. Zo schrijft Aglietta in zijn
proefschrift:

"Regulation theory would not be a closed theory describing the functioning of an
economic model; this is the theory of equilibrated growth in its many forms. It
must be open, i.e., susceptible to continued elaboration; which means not only
additions and refinements, but ruptures in the theory which must be made
possible by the problematic adopted." (aangehaald in Jessop 1990, 166)

De aandacht voor methodologische vraagstukken neemt in de loop van de tijd
aanzienlijk af. Verwijzingen naar het historisch materialisme verdwijnen ten
gunste van de filosofische ideeen zoals die door Umberto Eco in 'De naam van
de roost worden gepresenteerd (vgl, Lipietz 1987a, 9).

9 Het verwarrende is dat in bet proefscbrift van Aglictta de structuralistiscbe opvatting DOg zeer
dominant is. Dit vcrklaart ook waarom de regulatiebeDadering ten onrc:chte DOg VaK bet etiket
'structuralistisch' bijgt opgcplakt (Carke 1988, Kotz 1988b).
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In de ontwikkeling van de regulatiebenadering hebben niet alleen theoretische
maar ook sociale en politieke factoren een rol gespeeld.l" Zo zijn de meeste
regulationisten betrokken bij de voorbereiding of uitvoering van het overheids-
beleid of het planningssysteem (Commissariat du Plan, INSEE, Direction de la
Prevision du Ministere de Finance). Binnen deze kaders waren zij als macro-
economen in eerste instantie belast met het opstellen van macro-economisch
modellen, die werden gebruikt om de groei binnen het fordisme te sturen (Lipietz
1987c). Het voortduren van de crisis zorgt voor een verschuiving in hun
werkzaamheden. De nadruk komt nu te liggen op het inventariseren van
dominante trends en het analyseren van problemen om vervolgens mogelijke
scenario's te schetsen. Eventuele keuzes laten zij bierbij over aan hogere organen
of aan de politiek.
Behalve deze beleidsmatige bemoeienissen zijn een aantal regulationisten ook op
het politieke front actief (geweest). Hun positie is in het algemeen als links te
beschouwen maar daarbij zijn er weI zeer uiteenlopende opvattingen. Alain
Lipietz is de politiek meest uitgesproken persoon. In de jaren zestig was bij actief
in de Maoistische beweging en nu is hij een van de leidende figuren van de
Groenen, maar hij is overigens nooit zoals op de achterflap van 'Mirages and
Miracles' wordt beweerd de presidentskandidaat van de Groenen geweest. Lipietz
(1984b, 1989a) heeft weI twee boeken geschreven om in het politieke debat in
Frankrijk te intervenieren. Michel Aglietta is oorspronkeJijk actief geweest in de
communistische partij terwijl Hugues Bertrand secretaris van de vakbond CFDT
is geweest. Met het aan de macht komen van de socialisten in de jaren tachtig
werden de regulationisten soms direct betrokken in het politieke debat. Ter

10 De plaatsbepaling ten opzichte van andere thcoricln speelde vooral bij de start van de rcgulatiebe-
nadering een rol want met uitzondering van de summiere aandacht in Boyer 1986a is er verder geen
aandacht voor veranderingen binnen bijvoorbceld de nco-klassieke thcorie (HObner 1988, De Vrocy
1991). De regulatiebenadering toont meer en meer overeenkomsten met de nco-Scllumpeteriaause
benadering van Freeman en Perez (Dunford 1990). Maar volgens Boyer (1987b, 9) is het bewijs voor
terugkerende lange golven zwak en wordt te weinig aandacht besteed aan de sociale mechanismen
voor de verdeling van de produktiviteitswinsten. Ook ontbreekt een duidelijke verklaring voor de
gelijktijdigheid van radicale innovaties en de opkomst van sterke complementaritciten tusscn nieuwe
investcringen in de diverse industricln. Daarnaast moet de notie innovatie scrieus worden genomcn
en verder w.orden uitgewerkt. Rcccntelijk heeft Boyer (1989b) enlge aandacht besteed aan nieuwe
thcorievorming rond de Economic Governance Approach, Neo-Corporatisme (Lcmbruch),
Disorganization of capitalism (Offe, Lash en Urry) en de transactiekostenbenadering (Williamson).
lipietz (1988b) zict overeenkomsten met het werk van Giddens en de kritische Angelsaksische
gcografie. Teague (1990) vcrgelijkt de regulatiebenadering met de flexibele specialisatie these van
Piore en Sabel. Guillaume (1985) en 'La science ~nomiquc en France' (1989) geven respectievelijk
een gocd overzicht van de Fransc sociale en de economische wetcnschappen. De regulatiebenadering
komt in beide overzichtcn uitgebreid aan bod.
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voorbereiding van de Top van de grote Zeven in Versailles in 1983 badden
Aglietta, Boyer en Lipietz regelmatige bijeenkomsten met Jacques Attali, de
belangrijkste adviseur van MiUerrand. Deze samenwerking Idapte echter uit
elkaar toen Attali c.s. eenzijdig de nadruk wilden leggen op techoologiscbe
vemieuwing om uit de crisis te geraken (Lipietz 1984b). Jacques Mistral is later
DOgde belangrijkste economiscbe adviseur van de premier Rocard geweest."
Gezien bun eigen politieke ambities en bemoeienissen is bet derbalve oiet
verbazingweldcend dat de regulatiooisten in bun teksten de ruimte voor politieke
keuzes benadruldcen.

Het begin van de regulatiebenadering wordt in bet algemeen gelegd bij Michel
Aglietta's proefscbrift "Accumulation et regulation du capitalisme en longue
periode" uit 1974.u Dit proefscbrift bevat nog geen algemene theorie van
kapitalistiscbe regulatie maar benadrukt vooral dat accumulatie en regulatie niet
los van elkaar gezien kunnen worden. Aandacbt voor regulatie betekent in dit
verband dat een analyse van kapitaal accumulatie en zijn contradicties gekoppeld
moet worden aan een bestudering van maatscbappelijke verboudingen, bun
cobesie en transformatie. Het empirische gedeelte is toegespitst op de historiscbe
ontwikkeling van bet Amerikaanse kapitalisme. In deze ontwikkeling constateert
AglieUa een overgang van extensieve naar intensieve accumulatie waarbij deze
overgang werd vergemakkelijkt door een aantal veranderingen in de structurele
vormen." AglieUa wijst in bet bijzonder op de fordistische loonarbeidsver-
bouding met collectieve onderhandelingen en een groei van het indirecte loon en
op de grote ondememing en de organisatie van het financiele kapitaal. Aglietta's
proefscbrift werd uitgebreid bediscussieerd en vervolgens herschreven tot
"Regulation et crises du capitalisme", dat in 1976 in het Frans en in 1979 onder
de titel "A Theory of Capitalist Regulation" in het Engels verscheen." In deze
versie ligt meer nadruk op bet promoten van een regulatiebenadering waarbij
regulatie opoieuw vooral de functie vervult van tegenbanger van een eenzijdige
nadruk op accumulatie. In de praktijk was Aglietta (1979, 19) minder bezig met
bet tbeoretiseren van regulatie als zodanig maar meer geinteresseerd in "exploring

11 Ricardo Hansmann dic de ontwikkcliDg van Venczucla vanuit ecn rcgulaticpcrspccticf hccft
geanalyseerd, is in maart 1992 minister van Economischc Zakcn in Vcnczucla gcwordcn.

11 Paul Boccara, vooraanstaand econoom van de Flansc communistischc pamj. claimt ovcrigcns de
term 'rtgulation' tc hcbbcn gcintroducecrd.

13 Dc termcn intensicvc cn cxtcnsicvc accumulatic worden in de volgcndc paragraaf uitgclegd.

14 Het bock van Aglictta is vrij ontocgankclijk geschrcvcn. Davis (1978) gecft ecn goedc
sa!DCnvatting. Oarkc (1988) en Dc Vroey (1991) gcvcn receate cvaluatics.
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the more or less coherent ensemble of mutually interdependent structural forms
which might sustain a given accumulation regime."
In de periode waarin Aglietta zijn proefschrift herschreef, onderzochten een
aantal CEPREMAP onderzoekers de historische determinanten van inflatie in
Frankrijk. Dit onderzoek "Approches de l'inflation : l'exemple francais" bouwde
gedeeltelijk voort op het werk van Aglietta maar bevatte daamaast nieuwe ideeen
over regulatie en regulatiewijze. Uit het inflatie-onderzoek zijn in de periode
1977 - 1979 een aantal studies voortgekomen, die hoewel ze verschillende
thema's behandelen, overeenkomsten kennen met betrekking tot het gebruikte
begrippenkader (concurrentiele versus monopolistische regulatie, extensieve en
intensieve accumulatie) en de gehanteerde periodisering van het kapitalisme.
Deze overeenkomsten maken bet mogelijk om van een Parijse school of
benadering te spreken (Duharcourt 1988}.LS

2.3 Het theoretische kader: het basismodel

Startpunt voor het theoretische kader van de regulationisten is het zoeken naar
regelmatigheden en stabiliteit van bepaalde relaties. Hiertoe introduceren zij
concepten, die verwijzen naar situaties waarin conflicten, onevenwichtigheden en
spanningen beperkt zijn. Dit geldt voor de macro-economische ontwikkelingen
(accumulatieregime), de gedragingen van actoren (regulatiewijze), het dominante
model van organisatie van produktieproces (technologisch paradigma), de
intemationale verhoudingen (intemationaal regime) en nationale politieke
verhoudingen (hegemoniaal blok en maatschappelijk paradigma). De analyses van
de regulationisten verschillen met betrekking tot de gewichten die aan de diverse
'sferen' worden toegekend. De theorie heeft zich in de loop van de tijd ontwik-
keld door een verdere verfijning en het onderscheiden van verschillende
deelgebieden.
De eerste volledige formulering van het theoretische kader en feitelijk ook het
basismodel concentreert zich op de noties accumulatieregime en regulatiewijze
en hun onderlinge relatie (Boyer 1986a, 1988a, Leborgne en Lipietz 1988,
Lipietz 1987a, 1988a). Het theoretische kader is gebaseerd op de stelling dat

1$ Boyer 1979a is de basistekst voor de periodisering van het Franse kapitalisme en het onderscheid
van verschillende fasen en structurele crises. Boyer 1978 en 1979b handelen over de loonarbeidsvcr-
houding. Benassy c.s. 1979 over de veranderde determinanten van prijzen, terwijl Boyer en Mistral
(1978) in gaan op de relaties tussen accumulatie en inflatie. Lipietz 1979 is tenslottc een cxplicictc
poging om de regulatiebenadering binnen de marxistische traditie te plaatscn en te onderzoeken hoe
de twec centrale contradictics van het kapitalisme in de tijd zijn gereguleerd,
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periodes van groei gekarakteriseerd kunnen worden door de aanwezigheid van
een specifiek ontwikkelingsmodel, bestaande uit een accumulatieregime en een
regulatiewijze.
Het voortduren van economische groei en zeker als er sprake is van stabiele groei
betekent dat de economie goed functioneert. In de economische wetenschap
bestaan echter uiteenlopende opvattingen over hoe economische processen
geanalyseerd moeten worden. De regulationisten sluiten in dit geval aan bij de
marxistische en post-keynesiaanse opvattingen van Kaldor en Robinson, waarin
het accumulatieproces centraal staat. Dit proces is van zichzelf Diet regelmatig
en stabiel maar heeft te maken met interne contradicties, conflicten en mogelijke
onevenwichtigheden. Gegeven deze potentiele onevenwichtigheden en verstorin-
gen zou men verwachten dat 'crisis' de normale toestand van kapitalistische
economieen is. Relatief lange perioden van hoge en soms stabiele groei hebben
laten zien dat dit Diet het geval is geweest. De invalsboek van de regulationisten
is nu dat verklaard moet worden waarom en hoe de contradicties, conflicten en
onevenwichtigheden in periodes van groei beperkt konden worden of latent
bleven en het accumulatieproces niet verstoorden. De verklaring bestaat uit twee
stappen. Om een dergelijke situatie van stabiele groei in macro-economische
termen te beschrijven is allereerst het begrip accumulatieregime geintroduceerd,
door Boyer (1986a, 46) gedefinieerd als:

"Het geheel van regelmatigheden die een algemene en relatief cohereme toename
van de kapitaalaccumulatie garanderen, dat wil zeggen het mogelijk maken dat
verstoringen en onevenwichtigheden, die uit het accumulatieproces zelf
voortkomen; opgevangen of in de tijd vooruugeschoven kunnen worden. "(verta-
ling my)

Op welke gebieden de regulatioDisten verstoringen en onevenwichtigheden
mogelijk achten wordt duidelijk uit de definitie van lipietz (1987a, 14):

"Ben accumulatieregime beschrijft de lange termijn stabilisatie van de verdeling
van de produlctie tussen consumptie en accumulatie. Dit omvat een specijieke
afstemming tussen veranderingen in de produktienormen en veranderingen in de
consumptienormen; de wijze waarop binnen een nationale economische en
sociale formatie het kapitalisme is gearticuleerd met andere produlctiewijzen; de
relatie tussen de betreffende economische en sociale formatie en haar 'buitenwe-
reid'." (vertaling my)

Belangrijke hypothesen, die het begrip accumulatieregime tegelijkertijd een
analytische waarde geven, zijn ten eerste dat verschillende accumulatieregimes
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mogelijk zijn en ten tweede dat voor verschillende fasen in het kapitalisme ook
verschillende accumulatieregimes relevant zijn geweest. Tot op heden zijn er voor
kapitalistische economieen twee verschillende accumulatieregimes gedefinieerd.
Beide regimes die volgens Lipietz (1987a) het best gezien kuonen worden als
ideaaltypen, zijn omschreven aan de hand van twee criteria, namelijk de aard en
tempo van technische vooruitgang en de mate van massaconsumptie. Voor wat
betreft de technische vooruitgang onderscheiden de regulationisten intensieve en
extensieve accumulatie. In het eerste geval is er sprake van een snelle technische
vooruitgang gebaseerd op een voortdurende verandering van het produktieproces.
In economische termen komt intensieve accumulatie tot uiting in een hoge
produktiviteitsgroei en een stijgende kapitaalintensiteit. Bij extensieve accumula-
tie is er weinig technische vooruitgang, groei vindt bier voomamelijk plaats door
middel van uitbreiding van de produktie op basis van de gegeven technologie.
In dit geval blijft de produktiviteitsgroei beperkt en de kapitaal arbeid coefficient
nagenoeg constant. Het criterium voor de mate van massaconsumptie is de
afstemming tussen loonontwikkeling en de arbeidsproduktiviteitsgroei. Tenslotte
voigt uit de definities dat een accumulatieregime een situatie van stabiele
economische groei beschrijft. Is dit laatste niet het geval en het dus ook niet
mogelijk is om een accumulatieregime te onderscheiden, dan verkeert de sociale
formatie in een staat van crisis (Lipietz, 1987a, 15).
Een belangrijk probleem bij de interpretatie van het concept accumulatieregime
is dat de regulatiebenadering een uitgewerkte theorie over het accumulatieproces
ontbeert," Bij de introductie van de term accumulatieregime wordt in het
algemeen volstaan met verwijzingen naar drie potentiele verstoriogen: realisatie-
of afzetproblemen, het probleem van een te lage winstgevendheid (valorisatiepro-
blemen) en de wisselwerking tussen deze twee problemen, die er toe kan leiden
dat deze problemen niet altijd tegelijk kuonen worden opgelost. Een loonmati-
gingsbeleid dat winstherstel beoogt kan bijvoorbeeld tot een lagere afzet leiden
(Lipietz 1987a, 14).
Een analyse in termen van een accumulatieregime richt zich op relaties tussen
macro-economische grootheden. Maar hiermee is nog Diet verklaard hoe deze
verbanden tot stand zijn gebracht. Binnen een accumulatieregime kan bijvoor-
beeld worden verondersteld dat de groei van de produktiecapaciteit en de groei
van de afzet op elkaar zijn afgestemd. De vraag hoe deze afstemming over een
langere periode wordt bereikt is daarmee nog niet beantwoord. Dit soort
vraagstukken is vooral relevant voor benaderiogen die het bestaan van contradic-

16 De aanzetten die in de richting van een theorie gaan verschillen bovendien van elkaar. Zo Iegt
Boyer in zijn fordismcmodcllen de nadruk op de consumptie aIs motor terwijl Upietz de rol van
investeringen benadrulct.
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ties, conflicten en onevenwichtigbeden in een kapitalistische economie mogelijk
achten. Want waar mainstream economen op het prijsmechanisme en bet
nutsmaximaliserend gedrag van actoren en keynesianen op bet effectief ingrijpen
van de staat zouden kunnen vertrouwen, blijft in deze optiek de totstandkoming
van een accumulatieregime een raadsel. Om dit raadsel op te lOSSeD zijn de
concepten 'regulatie' en 'regulatiewijze' geintroduceerd.11 Uit de definitie van

17 Dc regulatioDistcn spreken van 'r6gulation'. In bet navolgende wi! it toelichten waarom it dit met
'regu1atic' vertaa1 en wat de matic is met begrippen die crop lijkcn zoals encnijds bet ED&else
'(de)regulation' of Neder1andse 'deregulering' en anderzijds regulatic in de contr01etheorie. In de
(AmerikaaDse) ec:onomische wetcnschap wordt 'regulation' gezien ala bet overheidsoptreden om prijs-,
verkoop- en produkliebcs1issingen van ondememingen te controleren in un poging om private
bcslissingen te voorkomen dic onvoldoende met bet publiek.e belang rekcniDg bouden (Eatwell C.L,
1987, deel 4: 128-134). RcgulatiemWmnismes zijn dan vergwmingen, tarieven CD wettclijkc
bcpa1ingen. De term regulation wordt vooral gc:bruikl in samenbang met zijn tegenhanger
'deregulation', dat vcrwijst naar een verminderde overheidsbemocienis met de particuliere sector. Het
eerste grate project van deregulation bettof de luchtvaartmaatschappijen in de tweede helft van de
jaren zeventig. Later is de rocp om minder overheidswet- en regelgeving uitgebreid naar a1Ie sectoren
van de maatschappij. In de Nederlandse discussie wordt hiervoor de term deregulering gebanteerd.
Dc notie 'r~gulation' van de regulationisten ligt op een geheel ander vlak dan de noties regulc-
ring/deregulering. Bij de laatste twee noties gaal het om overheidsregelgeving om gedrag van private
adoren te sturen. In dit geval is de overheid de handelende actor cn tan gesteld worden dat de
overheid 'regulurt' (bijvoorbeeld de markt van vliegtuigvluchtcn). Bij de regulationisten verwijst de
term naar de wijzc waarop sociale relaties zijn gcorganiseerd. Bij hen is regulatie Diet per definitie
ovcrhcidsoptreden, regel- cn wetgeving. Dczc vormen slechta un deel van de mechanismen die
bijdragen au de ~gulation' van relaties tussen bijvooJbeeld werkDemers en werkgevers of tusscn
mannen en vrouwen. Andere mechanismen zijn bijVooJbeeld normen en waarden, afspraken,
compromissen, berusting en gewoontes. In dit geval is er geen actor die 'reguleert' maar worden
relaties 'gereguleerd'. Om dcze verschi1len te aca:ntueren vertaal ik ~gulation' met regulatie en dus
Diet met regulering. In dcze optiek zijn er geen actoren dic direct regulercn. Ben vooJbeeld ter
verduidelijting. In de naoorlogsc arbeidsverhoudingen in de VereDigde Staten was sprakc van een
uitgebreide wet- en regelgeving alsmedc jurisprudentie in geval van klacbten. Wanneel in de jaren
tacbtig veel van dcze regclgeving WOldt afgescbaft nocmen we dit deregulering. Maar men tan Diet
per sc sprcken van mindel regulatie omdat aileen de wijzc van regulatie is veranderd. In pluts van
geJnstitutionaliseerde patrODCDvan interactie vcrloopt dezc nu via conflicten en stakingen.
Bcn gcheel andere discu.ssie waarin de term 'regulation' wordt gcbruikt bctreft de coDtrolethcorie,
tocgepast op biologischc. thermodynamiscbe en ec:onomischc en socialc systcmen. Hier wordt bet
cvcnwichtsherstellende karaktcr van regulatie benadrukt. Dit komt naar voren in de definitie van
rcgulatic van de Pransc epistemologist Canguilhcm: "Ia r~gulation, c'est l'ajustement confo~t
l quelques ugles ou normes. d'une pluraliU de mouvcments ou d'actes et de lCIUI effets, que leur
divcrsit~ ou leur succession rend d'abord ~trangers les UDS aux autrcs" (Encyclopaedia Universalis,
vol 14:1). Dc reguiatioDistcn nemen un paradoxaal standpunt ten opzichte van dcze definitie in.Aan
de cDC tant hebbcn zij bet begrip regulatie au Canguilhcm ontlund anderzijds wordt zijn definitie
verworpen. Dit laatste voigt oit de ambitie van de regulationistcn om bet evenwichtsherstcllende
karaktcr joist tc problcmatiscrcn. Zie Dc Vrocy (1991) voor een discussie van dezc nolics cn de
gehanteerdc evcnwichtsconccpten in de klassiekc en nco-klassickc theoric.
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Boyer (1986a, 54) blijkt dat het eigenlijk een 800rt meta (of super) begrip is,
want hij definieert een regulatiewijze als voigt:

"Elk geheel van individuele en collectieve procedures en gedragingen dat de
volgende drie eigenschappen heeft:
- het reproduceren van de fundamentele sociale verhoudingen door middel van
de samenvoeging van historisch bepaalde instiuaies;
- het ondersteunen en besturen / van het accumulatieregime in werking;
- het verzekeren van een dynamisch geheel van gedecentraliseerde beslissingen
zonder dat het noodzakelijk is dat de economische actoren zich de principes van
de werking van het systeem' eigen hebben gemaalct." (vertaling mv).

In deze definitie komen duidelijk de verschillende facetten van de regulatiebena-
dering naar voren. De eerste eigenschap verwijst naar de manier waarop sociale
verhoudingen blijven bestaan. Aansluitend bij de marxistische theorie zijn er
volgens Boyer voor het kapitalisme drie fundamenteel: de loonarbeidsverhouding
('rapport salarial'), de concurrentie tussen kapitalisten en het geldwezen. Naast
deze drie elementen worden meestal DOghet staatsoptreden en de invoeging van
een economie in de intemationale economie als onderdelen van de regulatiewijze
opgevat. De loonarbeidsverhouding omvat de belangrijkste aspecten van de
kapitaal-arbeid verhouding, zoals de wijze van loonvorming, de determinanten
van loonontwikkeling en het consumptiepatroon. Wat betreft de concurrentiever-
houdingen zijn de regulationisten vooral geinteresseerd in de wijze van
prijsvorming en de aard van de concurrentie (dominantie prijsconcurrentie of juist
concurrentie door middel van produktvemieuwing). Bij het monetaire systeem is
de aandacht vooral gericht op de grenzen van kredietverlening, bij het staatsop-
treden wordt gekeken op welke gebieden de staat actief is. Wat betreft de
invoeging in de intemationale arbeidsverdeling, concentreert men zich op het
systeem van wisselkoersen en de vraag of er sprake is van een intemationaal
hegemoniale Macht. De tweede eigenschap in de definitie van regulatiewijze
verwijst naar de relatie tussen institutionele vormen en economische ontwikkelin-
gen. De nadruk ligt hierbij op de economische samenhangen die voortvloeien uit
de werking van de verschillende institutionele vormen en bijvoorbeeld niet op de
effecten voor de politieke stabiliteit. In de derde eigenschap komt een van de
centrale thema's, namelijk die van de relatie tussen handelingen van individuele
actoren en een coherente uitkomst, terug.
In het voorafgaande is de term 'institutionele vorm' al een paar keer gevallen
zonder dat deze duidelijk is gedefinieerd. Boyer (1986a, 48) definieert een
institutionele vorm als "elke codificatie van een of meer fundamentele sociale
verhoudingen." Het doel van deze notie is om de oorsprong te verhelderen van
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de regelmatigbeden, die in een gegeven bistorische periode de economische
reproduktie kanaliseren:

"Zij ziet sociale verlwrulingen vanwt dezel/de problemtUiek als de acClllllUkltie:
de onveranderlijkheden kunnen zich slechta door pernlQnente veranderingen -
vooral zichtbaar over een lange periode - van hun vorm en precieze articulatie
reproduceren." (Boyer 19868. 48, vertaling my)

De codificatie van sociale verhoudingen tan verschillende vormen aannemen. Zij
kan zijn vastgelegd in wetten, regels en voorschriften, de vorm van een
compromis hebben en ten derde verankerd zijn in waardesystemen en gewoontes.
Institutionele vormen kunnen op drie verschillende manieren functioneren: via
regels en nonnen, ten tweede via dwang en als derde via bet contract. Iipietz
(1987a, 15) spreekt in dit verband over geintemaliseerde regels en sociale
procedures die sociale elementen in individueel gedrag incorporeren." De
invloed van de politiek en machtsverhoudingen komt in deze analyse vooral tot
uiting in de specifieke vormgeving van instituties, die in zekere zin een
afspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen vormen.

Samengevat is een regulatiewijze dus een geheel van institutionele vormen, in de
gedaante van gewoontes, wetten, regels en compromissen, dat er voor zorgt dat
er geen grote onevenwichtigheden in de economie optreden. De kapitalistiscbe
verhoudingen blijven gehandhaafd, de concurrentie tussen kapitalisten loopt Diet
uit de hand en dankzij bet monetaire systeem kunnen transacties plaatsvinden en
tenslotte handelen de economische actoren zodanig dat er een accumulatieregime
en dus economische groei ontstaat. Net zoals bij het begrip accumulatieregime
worden er ook twee ideaaltypen van regulatiewijze tegenover elkaar geplaatst:
een coneurrentiele versus een monopolistische regulatiewijze. De benaming van
deze ideaaltypen is ongelukkig gekozen omdat zij associaties met typeringen van
verschillende soorten concurrentieverhoudingen oproept. Deze concurren-
tieverhoudingen vormen slechts een van de vijf elementen van een regulatiewijze,
terwijl in het regulatiekader de termen monopolistisch en concurrentieel op de
gehele regulatiewijze van toepassing zijn. In een concurrentiele regulatiewijze
komen aanpassingen van economische grootheden afhankeJijk van vraag- en
aanbodfactoren vooral via de markt tot stand. Duidelijke voorbeelden biervan zijn
de 100n- en prijsvormiog in de vorige eeuw. Binnen een monopolistische
regulatie komen de aanpassingen niet zozeer op basis van vraag- en aanbodfac-

II VolgcDS Lipictz taD bier bet door de FrlUlSCsocioloog Bourdicu gcintroducecrde 'habitus' concept
uitkomst biedcn.
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toren maar binnen instituties en volgens specifieke regels tot stand. Voorbeelden
biervan zijn het systeem van 'mark-up' prijzen en een loonvorming die beinvloed
wordt door vakbonden en werkgeversorganisaties binnen een systeem van
collectieve onderhandelingen.

Een cruciaal punt in het regulatiekader is natuurlijk hoe de twee centrale noties,
accumulatieregime en regulatiewijze, zich tot elkaar verhouden en zich
bijvoorbeeld los van elkaar zouden kunnen ontwikkelen. Het is opvallend dat
Boyer en Lipietz zich bier slechts summier over hebben uitgelaten. Dit is
vermoedelijk ook een van de oorzaken van een abstract debat over het
functionalistische karakter van de regulatiebenadering (vgl. Becker 1988, Jessop
1990). Uit de betogen van Boyer (19798, 1986a) en Lipietz (1987a) wordt naar
mijn mening duidelijk dat een accumulatieregime niet kan bestaan zonder een
functionerende regulatiewijze. Zo scbrijft Lipietz (1987a, 14):

Hlfa schema (of reproduction) is to be realized and to reproduce itself for any
length of time, there 1Z1U£l. also be institutional forms, procedures and habits
which either coerce or persuade private agents to conform to its schema. H

De centrale gedachte is dat de institutionele vormen die deel uitmaken van de
regulatiewijze noodzakeIijk zijn, of in ieder geval de functie te vervullen van het
in toom houden van tegenstellingen en onevenwichtigheden. Omdat de
regulatiebenadering zich als reactie op Althusser van functionalistische
verklaringen heeft afgekeerd wil Lipietz in dit verband niet van functionalisme
spreken. In plaats daarvan neemt hij zijn toevlucht tot wat hij een 'a posteriori
functionalisme' noemt:

"We should not simply assume that the mode of regulation has the 'function' of
making the regime of accumulation work. Rather a regime of accumulation and
forms of regulation get stabilized together 'everything works as if (the mode of
regulation has this function, mv). "(Lipietz 1987a, 20)

In mijn interpretatie heb ik de nadruk gelegd op de macro-economische
invalshoek en van daaruit de notie regulatiewijze toegelicht. Het concept regulatie
bleek echter zo veelomvattend dat men zich ook een relatief autonome
ontwikkeling van accumulatieregime en regulatiewijze kan voorstellen. Het
afwijzen van functionalistische opvattingen komt ook naar voren in de wijze
waarop de regulationisten de overgang tussen verschillende ontwikkelingsmodel-
len zien. De vestiging van een nieuwe regulatiewijze wordt nameIijk niet uit de
vereisten voor een stabiel accumulatieregime afgeleid. De regulationisten gaan
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er juist van uit dat nieuwe regulatiewijzeo eo accumulatieregimes niet volgeos
eeo bepaalde ooderliggeode logica tot stand komeo maar uitkomst zijo van
politieke strijd eo eeo 'trial and error' proces (Lipietz, 1985c).
10 het voorgaande is gesteld dat de regulationisteo ervan uitgaan dat de
tegeostelliogeo eo ooeveowicbtighedeo, eigeo aan het kapitalisme, langere
peri odes getanaliseerd kuooeo wordeo of lateot blijveo. Uiteiodelijk wordeo zij
tocb manifest eo is er sprake van eeo crisis. De regulationisteo mateo hierbij
ooderscheid tusseo 'kleine' eo 'grote' crises. Eeo kleine crisis wordt gedefioieerd
a1s eeo periode waario de spanoingeo eo ooeveowicbtigheden. die tijdeos de
expansie zijo gecumuleerd zooder structurele aaopassingeo kuooeo wordeo
weggeoomeo. Eeo kleine crisis tan bet best wordeo vergelekeo met de overgaog
van eeo piek oaar eeo dal in eeo coojuoctuurcyc1us. Eeo belangrijke stelling
boudt in dat eeo kleine crisis als een oormaal verschijosel binneo de regulatie-
wijze moet worden opgevat (Boyer, 19868. 14; Lipietz, 1987&. 34). Uit
didactische overwegiogen vergelijkt Lipietz (1988b) een accumulatieregime met
een liefdesrelatie, waarin steeds terugkerende ruzies de relatie in stand bouden.
Deze ruzies kuooen opgevat worden als 'kleine' crises. Maar als zicb de situatie
voordoet, waario de relatie aan baar eind komt, tan gesproken worden van een
grote crisis. Van een grote of structurele crisis van bet ontwikkelingsmodel is
sprake als bet accumulatieregime eo de regulatiewijze niet langer op elkaar zijn
afgestemd. Boyer (1986<1. 15) omscbrijft een structurele crisis als "any episode
during which the very functioning of regulation becomes contradictory with the
existing institutional forms, which in fact are abandoned, destroyed or passed
around." Volgens Boyer (1986a) zijn er drie voorwaarden om van een grote crisis
te kunneo spreken. Ten eerste bestaao er binnen de gegeven regulatiewijze geen
mechanismeo, die voor een endogeen berstel van de winsten kunnen zorgen. Ten
tweede stellen de kapitalisten of andere actoren de bestaande instituties ter
discussie. Ten derde tan de uitweg uit de crisis niet tot stand komen door de
bestaande economische mecbanismen bun gang te laten gaan, omdat deze juist
met elkaar in contradictie zijn gekomeo. Derbalve zijn strategische keuzes door
leidende ondememingen, vakbonden en overbeden ooodzakelijk om de komst van
een nieuw ontwikkelingsmodel te bevorderen.

Bovenstaande presentatie van het theoretische kader is gebaseerd op de 'eerste
fase' teksten van de regulationisten. Een belangrijk kenmerk van dit kader is de
poging om verschillende gescheiden 'sferen' of aandachtsgebieden (macro-
economiscbe ontwikkelingen, instituties, machtsverhoudingen en produktietech-
oiek) in een kader te integreren. Dit beeft geresulteerd in de introductie van eeo
beperkt aaotal theoretische concepten, met behulp waarvan de relaties tusseo de
verschilleode sfereD slechts op een zeer abstract niveau kunnen worden
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onderzocht. De onmogelijk om de nuances van deze relaties te analyseren en de
historische bevindingen bebben geleid tot de wens voor een verdere verfijning
en explicitering. Deze theoretiscbe 'innovaties' liggen op de volgende drie
terreinen, die allen buiten de puur economische sfeer liggen: de organisatie van
bet produktieproces; de politieke en maatscbappelijke verboudingen; en nationale
'trajectories'. In het algemeen gaat het bierbij om ad-hoc uitbreidingen van bet
theoretische kader. Er worden weinig pogingen gedaan om het kader te
berformuleren met bebulp van de nieuw geintroduceerde begrippen.

2.3.1 Recente uitbreidingen vaD bet theoretische kader

De eerste verandering betreft de bemieuwde aandacht voor de organisatie van bet
produktieproces. In het oorspronkelijke leader was deze organisatie van bet
produktieproces op een tweetal manieren geintegreerd. Ten eerste definieerde bet
dominante produktieproces via de aard van de technische vooruitgang ook mede
het accumulatieregime (de verhouding tussen arbeidsproduktiviteit en kapitaalin-
tensiteit). Daamaast was het opgenomen als element van de loonarbeidsverbou-
ding. De nieuw geintroduceerde notie technologisch paradigma beschrijft de
dominante manier van denken en handelen met betrekking tot de onderlinge
afstemming van beschikbare technologie, organisatiestructuur, wijze van
leidinggeven en dergelijke. Technologische paradigma's kunnen per land en per
periode verschillen. Voorbeelden van oude paradigma's zijn taylorisme en
fordisme, terwijl bet concept van flexibele specialisatie vaak als een mogelijk
nieuw paradigma wordt beschouwd (zie hoofdstuk drie). De notie tecbnologisch
paradigma is volgens Lipietz (1987b) geintroduceerd omdat uit bistorisch onder-
zoek is gebleken dat veranderingen in de aard van produktieprocessen niet
synchroon hoeven te lopen met veranderingen in de regulatiewijze en of
accumulatieregime. De crisis van de jaren dertig wordt verklaard vanuit bet feit
dat de opkomst van een nieuw technologisch paradigma zonder bijbehorende
veranderingen in de regulatiewijze niet voor een levensvatbaar accumulatieregime
kan zorgen. Met behulp van de notie tecbnologisch paradigma kan ook
makkelijker een link worden gelegd met meer op technologie georienteerde
bijdragen zoals Piore en Sabel (1984) en Freeman en Perez (1988). Verschillen
met deze auteurs liggen vooral op vlak van de causaliteit. Zij redeneren vaak
vanuit een verandering van technologische paradigma's waaraan de institutionele
structuur zich moet aanpassen. Het voomaamste probleem is echter dat het
precieze verband met de andere noties slechts summier wordt uitgewerkt. Het
blijft vaak bij het wijzen op een noodzakelijke afstemming.
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De tweede uitbreiding. de aandacht voor politieke verboudingen, reflecteert de
populariteit van de regulatiebenadering onder (marxistiscbe) politicologen, die in
het kader van de regulatiebenadering een goede mogelijkheid zien om de
interactie tussen economie en politiek te analyseren. Op dit vlak is Lipietz de
belangrijkste regulationist want bij beeft een goede bistoriscbe analyse van de
Franse politieke verboudingen en bun invloed op de economiscbe ontwikkeling
gegeven (Lipietz 1984a,1987d,1988a,1989a). Daamaast heeft bij om met zijn
eigen woorden te spreken enkele embryonale pogingen gedaan om ook op
tbeoretiscb niveau de politieke analyse in het regulatiekader te integreren (Lipietz
1985c, 1988c).
Het aanknopingspunt tussen economie en politiek wordt door de regulationisten
gelegd bij de totstandkoming van nieuwe regulatievormen. Een functie van deze
vormen is dat zij de fundamentele sociale verboudingen reproduceren. Institutio-
Dele vormen kunaen daarom niet los gezien worden van de heersende machtsver-
houdingen. Een tweede expliciete verwijzing naar de rol van politiek wordt
gelegd bij de totstandkoming van nieuwe institutionele vormen, wat als een
politiek proces wordt opgevat. Een regulatiewijze is dus zowel een afspiegeling
van de politieke verbouding ten tijden van de institutionalisering maar boudt
tegelijkertijd deze politieke verbouding ook in stand.
In zijn analyse van de politieke sfeer banteert Alain Lipietz dezelfde redeneertrant
als in de analyse van de economiscbe relaties. De politieke sfeer is het terrein
van strijd, sociaal-politieke wapenstilstanden en geinstitutionaliseerde compro-
missen, die volgens Lipietz (1988a, 4) vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld
concurrentie, arbeidsconflicten en accumulatieregime in de economische steer.
Uitgangspunt in de analyse is dat de relaties tussen verscbillende sociale groepen
geen barmonieus maar een contradictoir karakter bebben. Deze sociale groepen,
in bet bijzonder gedefmieerd door hun plaats in het economiscbe systeem, blijven
Diet in een continue strijd verwikkeld. Afhankelijk van de mate van divergentie
tussen de verscbillende belangen en de ongelijkbeid van hun posities bebben deze
groepen een natie of een machtsconstellatie gevormd, die voor een langere
periode onbetwist is gebleven (Lipietz 1988a). Deze periodes van politieke
stabiliteit worden beschreven met de Gramsciaanse noties 'sociaal blok' en
'hegemonie'. Een sociaal blok wordt gedefinieerd a1s een stabiel systeem van
dominantieverhoudiagea, allianties en concessies tussen verscbillende sociale
groepen (zowel dominante als gedomineerde). Een sociaal blok is hegemoniaal
als baar belang als het belang van de gehele natie wordt beschouwd. Een
belangrijke conditie voor hegemonie wordt gezien in de aanwezigbeid van een
groot maatscbappelijk compromis.
Door de verscbillende sociale groepen en hun belangen afhankelijk te stellen van
bun economiscbe positie blijft de politieke analyse economistiscb en kan zij
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gemakkelijk worden gekoppeld aan de centrale begrippen accumulatieregime en
regulatiewijze. Dit wordt een stuk moeilijker wanneer etnische of religieuze
conflicten die absoluut geen economische basis hebben de politiek domineren.
Maar de regulationisten veronderstellen dus dat het accumulatieregime de
materiele basis voor de reproduktie van een hegemoniaal blok verschaft. Het
bestaan van een accumulatieregime is afhankelijk van de aanwezigheid van een
regulatiewijze, die op haar beurt door een hegemoniaal blok moet worden
gegarandeerd. In deze uitwerking wordt een ontwikkelingsmodel gekarakteriseerd
door de elkaar versterkende verbanden tussen accumulatieregime, regulatiewijze
en hegemoniaal blok. Een kenmerk van grote crises is dat de onderlinge relaties
nu andersom werken en dat de desintegrerende krachten worden versterkt:

"Dit leer blijken het model, zijn doelen, regels en beloften niet langer econo-
misch levensvatbaar en zijn zij politiek en sociaal verworpen. Deze perioden zijn
keerpunten in de geschiedenis, waarin bet gewicht van gewoontes het moet
afleggen tegen de initiatieven." (Lipietz 1989a, vertaling mv)

Vanuit deze optiek is de meest cruciale inzet van een grote crisis de strijd om een
nieuw hegemoniaal blok. De strijd om de hegemonie wordt vooral gezien als een
ideologische strijd, waarin verschillende sociale groepen of subgroepen elkaar
beconcurreren met verschillende 'projecten' en 'wereldvisies'. Deze politiek-
ideologische strijd wordt vervolgens door middel van de notie 'maatschappeIijk
paradigma' aan de notie hegemoniaal blok gekoppeld. Een maatschappeIijk
paradigma garandeert namelijk de reproduktie van het sociale blok op het
ideologische niveau, op een manier die vergelijkbaar is met de relatie tussen
accumulatieregime en regulatiewijze." Om aIlerlei complexe theoretische
valkuilen te vermijden vat Lipietz het geheel van theoretische noties met
afbeelding 2.1 samen. Deze afbeelding geeft echter echter aIleen aan dat er van
correspondenties tussen de verschillende concepten sprake is. Zij geeft geen
inzicht in de exacte inhoud van deze correspondenties.
Een laatste toevoeging aan het begrippenapparaat van de regulationisten voIgt uit
het onderkennen van nationale varianten van een dominant ontwikkelingsmodel.
Hiervoor is de term 'national trajectories' geintroduceerd maar omdat dit begrip
theoretisch nauwelijks uitgewerkt is kom ik hier pas in paragraaf 3.4 op terug.

19 Dc:zc formulering maakt bet mogelijk om ook aandacbt aan niet-economische sociale relaties te
bcstcden (Jenson 1989).
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Afbeelding 2.1: De conceptuele samenhong volgens Lipietz

techfl.9loglsch
I rna

accumulatle
rime

regUiatlewllze

2.3.2 De toepassing van het theoretisch kader: methode en bevindingen

Hoewel de regulationisten veel moeite doen om hun theoretiscbe concepten te
promoten, benadrukken zij tegelijkertijd ook de beperkte waarde ervan. Pas in de
toepassing op concrete situaties komen zij goed tot hun recht. Volgens Lipietz
(1986c, 18) moet een toepassing in drie stappen verlopen. Het ligt voor de hand
om met een studie van de regelmatigheden in de relaties tussen 'menselijke
wezens' te beginnen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de crisis in de
regelmatigheden waama tenslotte de veranderingen in de regelmatigheden moeten
worden geanalyseerd.
Boyer (1986a) gaat uitgebreider op de te hanteren methode in en onderscheidt
hierin vier fasen. In de eerste fase staat bet mobiliseren van de historiografie
centraal om zo de institutionele context nauwkeurig te karakteriseren. Dit kan aan
de hand van het bepalen van zogenoemde sleutel-momenten, die significante
veranderingen markeren. Vervolgens worden twee periodes tegenover elkaar
geplaatst: continuiteit tegenover verandering of vestiging van nieuwe vormen.
Om het belang van deze veranderingen te bepalen, is enige kwantitatieve
onderbouwing noodzakelijk. Op basis van een combinatie van deze bevindingen
kan dan een periodisering van de lange termijn ontwikkeling worden gemaakt.
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De tweede stap is bet bepalen van de werking en consequenties van elke
institutionele vorm en het verifieren van zijn significantie. Deze fase omvat
statistische en econometrische toetsingen van de afgeleide bypotheses voor elke
onderwerp. In de derde fase worden de verschillende deelonderzoeken gecombi-
neerd om zo de coherentie en levensvatbaarbeid van de gehele regulatie na te
gaan. Niets garandeert namelijk dat bet geheel van partiele regelmatigbeden in
staat is om de totaliteit van het systeem te reproduceren. Een puur kwalitatieve
aanpak is hierbij Diet voldoende; een macro-economiscbe modelleriog kan
bruikbaar zijn om de hypothesen te toetsen. In de vierde en laatste fase wordt
geprobeerd om modellen te bouwen om de exacte eigenscbappen van elke
regulatiewijze vast te stellen. Deze modellen zouden de ontwikkeling en
vervolgens de inherente crisis van een accumulatieregime moeten kunnen
verklaren. De lange termijn dynamiek tan in dit verband open blijven. Met
bebulp van deze methode komen de regulationisten voor de historiscbe
ontwikkeling van de Franse economie tot de volgende periodiseriog (Cepremap
1977, Boyer 1979a):

1. De opkomst en consolidatie van een ontwikkelingsmodel gekarakteriseerd door
een extensief accumulatieregime met een concurrentiele regulatiewijze (Ruwweg
de tweede belft van de negentiende eeuw).20
2. Een transitieperiode gekenmerkt door een overgang van extensieve accumulatie
naar intensieve accumulatie zonder corresponderende veranderingen op de
vraagzijde (De Interbellumperiode inc1usief de twee wereldoorlogen).

:10 De exacte periodisering levert ook problemen op. In veel gevallen wordt deze onderbouwd met een
tabel van Boyer (1979a, 1988a) die verre van cenduidig is. Boyer (1978. 1979b) en Benassy (1979)
geven respeetievelijk een empiriscbe onderbouwing van de veranderingen van loondeterminanten en
prijzen. Bertrand (1978. 1979). Juillard (1989) en Mazier (1982. 1984) definifren op basis van
econometrische schattingen verschillende accumulatieregimes. Hoewel Brenner en Glick (1990.1991)
zich beperken tot de VereDigde Staten en bet bock van Aglietta (1979). zetten zij grote vraagtekens
bij de bruikbaarbeid van noties als extensieve en intensieve accumulatie en karakterisering van een
tijdperk van extensleve aceamulatie. De stelling van een constante organisatie, waarvan Diet de aard
maar vooral de toepassing in de loop van de tijd toeneemt staat in schril contrast met de opvattingen
van Marx en Scbumpeter over bet revolutionaire karakter van de veranderingen in bet produktiepro-
ces, De teksten van de regulationisten zijn op dit punt overigens Diet uniform. Als gevolg van de
wens tot een onderscbeid van verschillende fasen wordt extensieve accumulatie benadrukt maar op
andere plaatsen wordt gewezen op bet bestaan van vlagen van Inteasieve aceumulatie in deze periode,
Gouverneur (1983) gaat bet uitvoerigst op de dynarniek van bet ontwikkelingsmodel bestaande wt
extensieve acaunulatie zonder massaconsumptie en cen concurrentiele regulatiewijze in. Het
problematiscbe karakter van de Interbellum periode komt naar vorenin de empiriscbe studie voor
Belgif van Cassiers (1988).
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3. De opkomst eo vestigiog van een ootwikkeliogsmodel, ook wei fordisme
genoemd, die bestaat uit eo inteosief accumulatieregime met massacoosumptie
gecombioeerd met een mooopolistische regulatiewijze. Deze periode omvat de
oaoorlogse 'boom' periode, die soms ook a1s de 'golden age of capitalism' wordt
bestempeld (1950-1973).
4. De crisis van het oaoorlogse ootwikkelingsmodel eo het begin van relatieve
stagoatie eo institutiooele wanorde (1973 - 1992).

Opgemerkt moet wordeo dat de regulatioDisteo zeIt oauwelijks oorsprookelijk
historisch ooderzoek hebbeo verricbt. Hun analyse is gebaseerd op de interpreta-
tie van door andereo verricht historisch ooderzoek waaruit zij hun gestileerde
institutiooele feiteo bebbeo afgeleid. Boveodien hebben zij zich vooral gecoocen-
treerd op de periode van het fordisme eo zijn crisis. Voorgaaode fasen bebben
veel minder aaodacbt gekregen eo zo blijft de dyoamiek van bet exteosieve
accumulatieregime bij hen onduidelijk. Ook de crisis van de dertiger jareo kent
geen eeoduidige karakterisering. lipietz (1987a, 34) spreekt in dit verbaod van
bet sameovallen van de eerste crisis van de inteosieve accumulatie en de laatste
crisis van de concurrentiele regulatiewijze. De historiscbe geldigheid blijkt
uiteiodelijk Diet zo belangrijk te zijn en in veel teksten wordt de historische
interpretatie gereduceerd tot bet tegenover elkaar plaatseo van twee ootwik-
kelingsmodelleo (zie tabel 2.2). Deze tabel wordt vooral gebruikt om de
veranderlijkheid van het kapitalisme aan te tonen.

Tabel 2.2: Ben schematische periodisering van de lrapitalistische ontwikkeling

Exteasleve 1ICc:wnulatie met IDteDsieve IICcumulatie met eeD
COIKUITeDuae replatJewUze D1ODopoUstisdae rquIatIewUze

Looaarbeldl-
nrboudlnl

arbeidsproces nijvelbeid velVangt ambachtB- taylorisme gevolgd door fOIdisme
lieden. vroege vOlDlen van
scientific management

detenninanten industrieIe activiteit en weIlt- inOatie en produktiviteitsgroei en
van bet loon loosheid afname invloed van werkloosheid

indirect loon opvang werJdozen door famIDe opvang werldozen binnen sociaal
en liefdadigheidsinstellingen zekerheidsstelsel. Toename van bet

relatieve aandeel van bet indirecte
loon in tatale loon.

codificatie individucle contracten en voor collectieve ondeJbandclingen en
werkgevelS gunstige wetgeving velSterking van ubeidersrecbten
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ExteosieYe accwnulaUe met Inteasieve accwnulaUe met eeo
coocurreouae regulatiewijze DIOoopoUsUscheregulatiewijze

stabiliteit van kortlopende contracteu stabiele contracteu voor grootste
werkgelegenbeid deel van de werknemers
levenswijze van een traditionele manier van massaconsumptie van gestandaar-
arbeidersklasse leveu met een beperkte rol van diseerde goederen, een dominantie

waren in consumptie eu repro- van warenrelaties, een afnemende
duktie van de arbeidskracht rol voor huishoudelijke arbeid en
plus grote rol voor huishoude- een groeiend belang van collectieve
lijke arbeid goederen en diensten

Coocurreotie

conccntratie concentratieteudens concentratie op nationaal niveau
prijsvorming prijzen mimen de mukt, dau- geadministreerde prijzen die lang-

door grote fluctuaties zaam maar continue stijgen
Staat

budget en belas- beperkt tot algemene functies hoge niveaus van publleke uitgaven
tingen kleine omvang overheidsbudget en anti-cyclisch beleid
geld eu krediet metalieke basis met convertibel inconvertibel papiergeld eu

papiergeld, terwijl het krediet kredietgeld mjgt dominante rol
wordt beperkt door exteme
balans en interestvoetvariaties

Internationale
regime

hegemoniale Engeland a1s bakermat van de Economische, politieke en militaire
macht industriele revolutie en a1s ban- dominantie van Verenigde Staten

kier van de wereld
cohesiekrachten Ruil van industrime produkten Een nieuwe intemationale orde be-

tegen grondstoffen vordert groei binnen OECD landen
AccumulaUe- technische vooruitgang is ge- puaUelle groei van de kapitaal-
regime concentreerd in de kapitaal- goederen eu de consumptiegoede-

goederenscctor, weinig vooruit- reusector
gang in consumptiegoederen-
sector

Samengesteld op basis van Benassy 1979, Boyer 1979a, 1988a, De Vroey 1983,
Delorme en Andre 1983 en Lipietz 1987a.
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2.4 Bet fordistisclae ontwikkelingsmodel

De hoge economiscbe groei na de Tweede Wereldoorlog wordt door de
regulationisten geanalyseerd in termen van vestiging en consolidering van het
fordistische ontwikkelingsmodel, ook weI fordisme genoemd. De term fordisme
verwijst naar de praktijken van de Amerikaanse automobielfabrikant Henry Ford
in de periode 1910-1920. Onder leiding van Henry Ford werden een aantal reeds
bestaande innovaties gecombineerd, wat uiteindelijk een grote impuls voor het
massaproduktiesysteem heeft betekend. Daamaast beeft Ford gedurende korte tijd
een boge lonenpolitiek gevoerd, die onder de naam van 'Five dollar day' de
gescbiedenis is ingegaan. Tenslotte beeft bij in een aantal (propaganda-) teksten
gewezen op de rol van arbeiders in de consumptieve vraag om zo de massapro-
duktie af te zetten. Het is deze combinatie en afstemmiog van massaproduktie en
massaconsumptie die door de regulationisten als bet cruciale element van bet
fordistiscbe ontwikkelingsmodel wordt gezien." In bun ogen markeren de Iage

1.1 De term fordismc werd al in de jaren twintig in Duitsland gebnllkt (HUbner. Mabnkopf 1988. 84).
Hij is door Coriat (1979) nieuw leven ingeblazen en volgens lipietz (1987a.15) is de buidige
benaming ook een bommage aan Gramsci die in zijn essay 'Americanism and Fordism' ala een van
de ceraten de gevolgen van de praktijken van de autofabrikant Henry Ford bceft gc:aualysccrd. De
term Fordisme hccft tot de nodige vcrwarring en discussie geleid. De verwarring bctrcft vooral de
spccifieke invulling. want in de arbcidsproccsdisalssie bestond al cen dcrgelijke term die vccl enger
is dan de opvatting van de Rgulationistcn (palloix 1976). De discussie bctreft vooral de interprctatie
van de praktijken van Henry Ford (aarke 199Ob). Goede bronnen voor de arbcidsverhoudingen en
bet produktieproccs bij Ford zijn rcspcctievelijk Meyer m (1981) en Houushcll (1984). Vit deze
boekea blijkt dat op bet terrein van de organisatie van bet produkticproccs Ford niet ala bet grotc
genie mod worden bcscllouwd omdat bij vooral hccft voortgebouwd op ccrdcrc ontdekkingen. Ford
ontdektc bovendien mel de grenzen van zijn massaproduktiemodcl teen dczc strategic werd
ondermijnd door General Motors met haar jaarlijksc Bieuwe modellen.
Voor de bcloningspolitiek geldt dat dczc niet los gczien tan worden van de spccifickc acbtergrondcn.
in bet bijzonder bet boge verloop onder de arbciders. die Ford in (cite dwongen om bogeR loncn te
bctalen. In 1913 bnde Ford cen vcrloop van 370% wat inhield dat om 13.600 menscn in dienst te
houdcn er 52.000 mocsten worden ingebuurd. Daamaast bctrof bet cen tijdelijk project en kondcn
slcchts bcpaalde groc:pen arbciders ervan profitcren. Dezc arbciders mocstcn wei aan cen aantal eiscn
voldocn. Dit bceft gclcid tot opvattingen die juist bet disciplinerendc optrcdcn van Ford bcnadruk:ken.
Dc bogere lonen werden dus Biet bctaald vanwege de noodzaak van cen bogere afzct. Dc snelle groci
van de massaproduktie was in ccrste instantie mogclijk door de aanwczighcid van cen grotc markt
en later door prijsverlaging. Erkend wordt dat Ford met zijn slogans zoala "voor icdcre arbcider cen
cigen Ford" zcer gocd voor zijn cigen public relations hceft gczorgd, maar dat er cen grotc )doof was
tuslen zijn uitspraken en zijn dadcn (Galbraith 1960).
In tckstcn van de regulationistcn wordt gcsproken van cen fordistisch compromis. waarin arbeiders
en hun bondcn afzien van invlocd op de orgauisatie van bet produktieproccs en in nill daarvoor cen
decl van de produktivitcitswinstcn kregen. Dezc erkenning van de vakbonden staat lijnrccht tegenover
de negatieve opvattingen over vakbonden van Ford zclf en zijn anti-vakbondspolitick in de jaren
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groei en werkloosbeid in de jaren zeventig en tachtig de crisis van dit fordistische
ontwikkelingsmodel. De regulationisten hebben veel moeite gedaan om hun
ideeen omtrent fordisme en zijn crisis te promoten voor uiteenlopende soorten
publiek, van linkse wetenschappers tot vakbondsactivisten en politieke groeperin-
gen. In deze pogingen zijn zij zeer succesvol geweest en zo zijn hun ideeen niet
alleen door de Franse joumalistiek maar ook door de Franse ondernemers
opgepikt. De begrippen fordisme en zijn crisis zijn echter een eigen leven gaan
leiden waardoor de exacte inhoud in de literatuur uiteenloopt van een specifieke
organisatie van het arbeidsproces tot een benaming voor de naoorlogse periode.
In deze paragraaf wil ik laten zien dat met behulp van de geintroduceerde
concepten het toch mogelijk is om verschillende elementen van het fordistische
ontwikkelingsmodel en een specifieke dynamiek van het geheel te onderscheiden.
Het vraagstuk van nationale varianten van het fordisme model komt in het
volgende hoofdstuk bij de crisisanalyses aan de orde.

In de analyses van het fordisme speelt de naoorlogse kapitaal-arbeid verhouding
een centrale rol. De kern van deze verhouding is volgens de regulationisten een
(impliciet) compromis tussen kapitalisten en arbeiders (Boyer, 1984, 19; 1987).
Dit compromis houdt in dat de kapitalisten het alleenrecht behouden over beslis-
singen met betrekking tot de organisatie van het arbeidsproces. In ruil voor het
erkennen van deze rechten kcijgen de arbeiders een gedeelte van de produktivi-
teitswinsten, die op deze manier mogelijk worden. In plaats van een compromis
wordt ook weI gesproken van een consensus over de wenseIijkbeid van
modernisering (Lipietz 1988b).22
Waarom is dit compromis zo belangrijk? Allereerst geeft het compromis de
kapitalisten de gelegenbeid om de mogeIijkbeden van het bestaande technologi-
sche paradigma uit te buiten. Dit paradigma houdt in dat massaproduktie de
meest rendabele vorm van produktie is en dat het arbeidsproces het best op basis
van de tayloristische principes georganiseerd tan worden.f Een andere
karakteristiek van dit technologische paradigma is een toenemende gebruik van

dertig (Fostcr 1988).

2J In dit hoofdstuk wonk slcchts summicr ingcgaan op de analyse van de politickc vcrhoudiDgcn in
Frankrijk. De reden bicrvoor is dat door specifieke ontwiltkclingcn in Frankrijk een analyse met
behulp van dc reeds gelntroduceerde coneepten te complex wordt (zic ook paragraaf 5.4).

2J Dczc schets van het produkticproccs is geconeentreerd op de situatic in de ronsumpticgocdcrcnscc-
tor. Erkcnd wordt dat voor andere sectoren, in hct bijzondcr investeringsgoederen, andere
organisaticvormcn rclaticf belangrijkcr warcn. Williams c.a. (1987) en Saycr (1989) hcbben kritische
kanttckcningcn gcplaatst bij de de notie massaproduktic en de bicr geschetstc tcchnologischc
paradigma's.
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de lopende band. die op zijn beurt een standaardisering van de produkten vereist.
Binnen dit paradigma vormen scbaalvoordelen de belangrijkste bron van de
arbeidsproduktiviteitsgroei.
Hier ligt ook bet belang van het tweede aspect van het compromis, namelijk de
toppeling van de lonen aan de arbeidsproduktiviteit. Oit werd door regeringen
ook weI het delen van de welvaartswinsten Csbaring the dividend of progress')
genoemd. Het handelen binnen het beersende technologiscbe paradigma leidt tot
een steeds groeiende produktie en door de koppeling groeit de vraag in dezelfde
mate a1s de prodaktie, waardoor realisatieproblemen beperkt kunnen worden.
Andere belangrijke onderdelen van de naoorlogse loonarbeidsverbouding zijn het
toenemende belang van collectieve onderbandelingen; de erkenning door de
overheid van een minimumloon en een recht op werkgelegenheid; de uitbreiding
van het indirecte loon (pensioen, ziekte-en werkloosheidsuitkeringen) en de
introductie van een vorm van prijscompensatie. Een belangrijk mechanisme hierin
was het 'connective bargaining' waarin onderhandelingen beginnen bij leidende
sectoren met een hoge organisatiegraad. Resultaten van deze onderhandelingen
werden vervolgens geleidelijk verspreid naar andere sectoren.
In economische termen kan de fordistische arbeid kapitaal verhouding in een
loonvergelijking worden uitgedrukt waarbij positieve verbanden bestaan tussen
lonen enerzijds en prijzen en arbeidsproduktiviteit anderzijds en een afnemende
invloed van de werkloosheid op de lonen (Boyer 1978. 1979b. 1989a).24 Een
fordistische organisatie van het arbeidsproces komt tot uiting in een stijgende
kapitaal-arbeid intensiteit. terwijl het binnenhalen van schaalvoordelen wordt
bevestigd door een positief (Verdooms) verband tussen groei van produktie en
arbeidsproduktiviteit.
Populair geformuleerd is het prototype van de fordistische arbeider van
middelbare leeftijd en woont hij met zijn gezin in een voorstad. Hij werkt met
duizenden anderen in een grote fabriek aan de lopende band. De arbeider is lid
van een vakbond en zeker van zijn baan. Hij maakt regelmatig promotie en zijn
inkomen stijgt jaarlijks. Oit groeiende inkomen wordt omgezet in een eigen auto
om naar het werk te rijden en de aankoop van een eigen huis. '1be American
way of life' is het ideaal en in de loop van de tijd komen er steeds meer
elektrische apparaten in huis van koelkast tot ldeurentelevisie. Voor Parijs spreekt
Lipietz (1987b. 36-39) van een metro-boulot-dodo (metro-werk-slaap) cyclus.

14 De relatie tosseD veranderingcn in de lonen CD atbeidsproduktivitcit is statistisch moeilijk aan te
tonen. Volgens Boyer tan CCD coDStant loonaandcel als ondcrstc:uning van de geschctste relatic
worden gc:zicn. Het is ovcngcns opvallcnd dat Boyer in rut vcrband verwijst naar cconomdriscl1
onderzoek voor de periodc 1972-1988, met andere woordcn de nadagcn van de fordistischc
loonarbeidsvclbouding.
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Dit zijn natuurlijk karikaturen maar zij illustreren zeer goed de veranderingen in
levensstijl.

De veranderingen op het vlak van de kapitaal-arbeid verhoudiog zijn op zichzelf
Diet voldoende om de hoge naoorlogse groei te verklaren. Het fordistische
accumulatieregime kon slechts bestaan en functioneren omdat de veranderingen
in de loonarbeidsverhouding coherent bleken te zijn met een geheel van
transformaties op andere regulatiegebieden (Leborgne en Lipietz 1988; Boyer en
Mistral 1983). Op bet vlak van de concurrentieverhoudingen wordt gewezen op
de toegenomen concentratie van kapitaal en de veranderde prijsvorming. Er
ontstaan nationale oligopolies die niet via prijsconcurrentie maar door middel van
produktvariaties met elkaar concurreren. In plaats van een situatie waarin vraag
en aanbod de prijzen bepalen, domineert in de naoorlogse periode een systeem
van 'geadministreerde' prijzen. Dit systeem houdt in dat prijzen van goederen
bepaald worden door de kostprijs met een opslag (mark-up) daar boven op
(Benassy e.a. 1979). Als gevolg van de toegenomen concentratie kunnen de
ondememingen de 'mark-up' zelf beinvloeden en zijn zij in staat om de looneisen
van de arbeiders door te berekenen en de geplande veroudering van het
produktieapparaat op te vangen.
De belangrijkste verandering van het staatsoptreden naast de eerder genoemde
uitbreiding van sociale zekerheid betreft volgens de regulationisten het monetaire
systeem. Door het afschaffen van de gouden standaard en de institutionalisering
van de centrale bank als 'lender of last resort' kunnen de kapitalisten makkelijker
over krediet beschikken (Lipietz 1985a). De introductie van een keynesiaanse
overheidspolitiek wordt wei genoemd maar speelt in de analyse geen grote rol:
"Keynesian policies were the accelerator and the brake, not necessarily the engine
of growth" (Boyer 19881, 86).25
In de analyse van de intemationale verhoudingen staat de dominantie van de
Verenigde Staten centraal. Deze dominantie komt tot uiting in een vertrouwen in
de dollar en de intemationale monetaire, financiele en handelsovereenkomsten.
Dit garandeert volgens de regulationisten de totstandkoming van evenwicht en
stabiliteit in de intemationale handel. Onder invloed van Amerikaanse dominantie
spelen Amerikaanse multinationale ondememingen een belangrijke rol in de
verspreiding van het fordistische model (Mistral 1982). Daarnaast worden
complementaire relaties tussen landen genoemd (Aglietta 1982).

2$ De staatstheorctiscbc opvattingcn van de rcgulationistcn (zic vooral Lipictz 1983a,1985b, 1986b)
bcbbcn aanlciding gegeven tot de nodigc discussic. Zic bijvoorbccld Baulant 1988, Boncfcld 1987,
Gullllp 1988, Jessop 1988, 1990, Noel 1990 cn Thcrct 199f)' Vcrbagcn 1991 guft een kort ovcrzicbt
van de discussic.



38

Boyer en Upietz bebben op drie verscbillende manieren de maao-economische
samenbang van bet fordistische ontwikkelingsmodel gescbetst: door Boyers
'vertueux' cirkels, Upietz' nadruk op de rol van zekerheid in de monopolistische
regulatiewijze en Upietz' fordisme analyse in termen van een constante
winstvoet.26 Boyer (1988a) bescbrijft de dynamiek van het fordisme met behulp
van afbeelding 2.2.
Voor de bescbrijving van de dynamiek begint Boyer meesta1 bij de invoering van
nieuwe produktieprocessen. Dit leidt tot een arbeidsproduktiviteitstijging en een
grotere produktiecapaciteit. Op grond van bet fordistische compromis zijn de
loonstijgingen gekoppeld aan de toename van de arbeidsproduktiviteit, waardoor
de vraag naar consumptiegoederen toeneemt, zodat de produktiecapaciteit kan
worden benut. Kapitalisten zien zich geconfronteerd met een groeiende vraag en
streven binnen het bestaande technologische paradigma schaalvoordelen na. Zij
ringsgoederen ontstaat. Dit geheel van elkaar versterkende relaties noemt Boyer
een 'vruchtbare' cirkel.21

In de dynamiek van bet fordisme speelt de koppeliog van de lonen aan de
arbeidsproduktiviteit een belangrijke rol. In de regulatieliteratuur vinden we twee
visies over de wijze waarop deze koppeling tot stand komt. Een eerste legt bet

Afbeelding 2.2: De dynamiek van het fordisme volgens Boyer (198&)
moderoisering van • sterke arbeidspro- ~ concentratie
produktieproces duktiviteitsgroei arbeidersstrijd

op koopkracht

accumulatie ...~~----- grote vraag naar ...~~--- grote vraag naar
investeringsgoe- mmumptiegoederen
deren

:IIi Ecn altcmaticvc prcscntatic is afkomstig van Bertrand (1979) CD Mazier C.a. (1984). Zij
onderzockcn de rclatics tusscn de invcstcringsgocdcren-. consumpticgocdcrcn- CD cxportgocdcrcnscc-
tor. In bet fordismc is de consumpticgocdcrcnscctor de mccst dynamischc sector,

%7 De oorspronkclijkc Fransc tcrm is 'vcrtucux' cn de EDgclJe equivalent is 'virtuous'. Ecn gocdc
Ncdcrlandse vcrta1ing ontbrcekt.
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initiatief bij de loonstijgingen, waardoor kapitalisten worden gedwongen
arbeidsbesparende technologieen toe te passen. Hierdoor stijgt de arbeidsproduk
tiviteit (Boyer 1984; Glyn e.a. 1990; vgl. ook Armstrong, Glyn en Harrison
1984). Een tweede visie, naar voren gebracht door onder meer Lipietz, legt het
initiatief bij het verzet van de arbeiders op de werkvloer. Het argument is, dat bij
een eenmaal geimplementeerde technologie arbeiders ten alle tijden mogelijkhe-
den vinden om bet werktempo omlaag te brengen. De introductie van nieuwe
technologieea heeft dan mede tot doel om dit lijdzame verzet te breken. Omdat
juist bij de introductie van nieuwe technologieen het latente conflict omtrent het
werktempo gemakkelijk manifest wordt, stelt men in deze visie de loons-
verhogingen voor a1s een Manier om de arbeiders af te kopen. Beide visies
impliceren een aanzienlijke nuancering van de gedachte, dat de naoorlogse
arbeidsverhoudingen relatief harmonieus waren. In het bijzonder relativeren zij
de opvatting, dat de vestiging van het naoorlogse compromis verldaard lean
worden uit de uiteindelijk gunstige macro-economische resultaten.
Lipietz benadrukt vooral dat de regulatiewijze van de naoorlogse periode
verschilt van aIle voorgaande. Binnen de monopolistische regulatiewijze bestaat
meer zekerheid over de toekomst, omdat een aantal zaken volgens vastgelegde
regels en instituties verlopen. Een kapitalist heeft daardoor meer zekerheid
omtrent de ontwikkeling van de vraag en de kosten. Jmmers, de lonen ontwikke-
len volgens een vast patroon. Lipietz schetst het beeld dat een kapitalist die
investeert ook al bijna zeker is van winst en spreekt in dit verband van een 'ex
ante validering'. Op deze Manier krijgt ookLipietz een 'vruchtbare' cirkel, Het
proces wordt nog eens versterkt door de verruimde kredietmogelijkheden,
waardoor kapitalisten makkelijker een voorschot op de toekomst kunnen nemen.
Een derde interpretatie van de relatie tussen de naoorlogse regulatiewijze en de
hoge economische groei baseert zich op het dalende winstvoettheorema van
Marx. Lipietz (1986) stelt dat in de "gouden jaren" van het fordisme de
meerwaardevoet en de organische samenstelling van het kapitaal en derhalve ook
de winstvoet constant zijn gebleven als gevolg van de naoorlogse regulatiewijze.
De meerwaardevoet is constant gebleven door de koppeling van de loonstijging
aan de produktiviteitsontwikkeling. Dat de organische samenstelling van kapitaal
in die periode nagenoeg constant is gebleven, valt minder eenduidig te verklaren.
Lipietz stelt dat dit op 'miraculeuze wijze' is gebeurd, maar heeft enige
problemen als het gaat om het mirakel toe te schrijven aan de werking van de
regulatiewijze.
Deze drie presentaties hebben met elkaar gemeen dat zij aIlen de nadruk leggen
op de interne dynamiek van het fordistische model. De relaties met het buitenland
spelen een secundaire ro1. De internationale handel groeide weI snel in de
naoorlogse periode maar vertrok vanuit een lage startwaarde (Glyn e.a.,1990).
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Een kenmerk van definitoriscbe modellen zoals accumulatieregimes en
reproduktiescbema's is dat er een beeld uit naar voren komt van een goed
functionerend systeem zonder onevenwichtigbeden en dat eeuwig lijkt te kunnen
voortduren. De regulatioDisten wijzen er echter op dat bet fordistiscbe ontwikke-
lingsmodel weI interne contradicties en potentiele onevenwichtigheden kent. In
bet volgende hoofdstuk wordt duidelijk hoe deze contradicties manifest zijn
geworden en tot de structurele crisis van bet fordistische ontwikkelingsmodel
hebben bijgedragen.

2.5 Een voorloplg oonleel over bet theoretlsche kader en de eeme
toepassingen

Het centrale thema van de regulatiebenadering is in dit hoofdstuk omschreven als
de lange termijn ontwikkeling van kapitalistische economieen met een bijzondere
aandacht voor de kwalitatieve veranderingen die hierin zijn opgetreden. De
regulationisten zijn van mening dat bet moeilijk is om deze ontwikkeling met de
bestaande theorieen te analyseren. Hierover lijkt ook voldoende consensus te
bestaan; de noodzaak van een verfijning of vemieuwing van bestaande theorieen
wordt door politieke economen nauwelijks betwist. De vraag wordt dan
vervolgens of de regulationisten deze noodzakelijke vemieuwing tot stand bebben
gebracht. Naar ooze mening moet geconcludeerd worden dat de theoretische
bijdrage van de regulationisten in de huidige vorm Diet als een substantiele
vernieuwing beschouwd kID worden. Het is problematisch om van een
regulatietbeorie te spreken omdat het gepresenteerde materiaal moeilijk te
berleiden is tot redeneringen waarin gegeven een aantal vooronderstellingen ook
bepaalde uitkomsten verwacht kuonen worden. In plaats van redeneringen in de
vorm van als A dan B, is de regulatiebenadering eerder een conglomeraat van
begrippen, stellingen en empiriscbe bevindingen waarvan de onderlinge
samenhang onvoldoende is uitgewerkt.
Het tbeoretisch kader rust feitelijk op twee hypotbesen die onvoldoende
aannemelijk gemaakt worden. De eerste hypothese luidt dat een fase van groei
als een accumulatieregime omscbreven kID worden en tweede stelling houdt in
dat een regulatiewijze het bestaan van een accumulatieregime mogelijk maakt.
Deze hypotbesen zijn naar mening vooral methodologisch van aard. Ze kunnen
dus alleen aannemelijk worden gemaakt door de vruchtbaarheid van al het
onderzoek dat dit kader als vertrekpunt kiest. Maar bij de regulationisten staan
de hypothesen eigenlijk Diet meer ter discussie en worden ze als uitgangspunten
voor verdere analyse genomen. Binnen de economische wetenschap is zeker
behoefte aan dergelijke metbodologische kaders want economen baseren hun
redeneringen vaak op een (of deel van) impliciet economisch model. Een analyse
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in termen van een accumulatieregime dwingt dan tot een explicitering van bet
economisch model dat men in het achterhoofd heeft. Ten opzichte van institutio-
nalistische benaderingen, zoals die bijvoorbeeld door Samuels (1987) zijn
gedefinieerd, maakt dit kader een scherpere formulering van de interactie tussen
instituties en economische processen mogelijk. Problematisch is echter dat bet
centrale begrip, regulatie of regulatiewijze, en de samenbang tussen de
verschillende geintroduceerde concepten niet eenduidig zijn geformuleerd.
De wijze waarop de regulationisten de samenbang bebben samengevat,
bijvoorbeeld met bebulp van het piramide model, roept meer vragen op dan ze
beantwoordt. Is een crisis van het accumulatieregime altijd het gevolg van een
niet functionerende regulatiewijze? Leidt een crisis van bet technologiscbe
paradigma altijd tot een crisis van het ontwikkelingsmodel? Dezelfde soort
vragen kunnen voor het politieke vlak rond de notie hegemoniaal blok worden
gesteld. De introductie van nieuwe concepten (techoologisch paradigma,
hegemoniaal blok, national trajectory) leidt tot een verdergaande analytiscbe
verfijning in de richting van het benadrukken van relatieve autonomie en
historische contingentie. Dit maakt de regulatiebenadering als theorie steeds
'zwakker' omdat het doen van algemene uitspraken wordt bemoeilijkt. Omdat de
recent geintroduceerde unties vooral ad-hoc aanpassingen betekenen richten wij
ooze evaluatie nu op de geschetste relatie tussen accumulatieregime en
regulatiewijze; en het tegenover elkaar plaatsen van regulatie en crisis alsmede
het concept van regulatie.
De regulationisten stellen dat een functionerende regulatiewijze noodzakelijk is
voor het (voort-) bestaan van een accumulatieregime. Beide begrippen zijn zo
gedefinieerd dat zij situaties van een zeker evenwicht of afstemming beschrijven.
Daamaast moeten zij volgens de auteurs vooral als ideaaltypen worden
beschouwd. Dit brengt echter met zich mee, dat situaties die van deze ideaaltypen
afwijken nauwelijks met behulp van het theoretische kader geanalyseerd 1runnen
worden. De regulationisten ondervangen dit door instabiliteiten of onevenwicb-
tigheden als crises te beschouwen. Het begrip crisis wordt hiermee de tegenpool
van de notie regulatie, waarbij in geval van crisis de instabiliteit en in geval van
regulatie de stabiliteit worden benadrukt. Situaties die tussen de twee extremen
van stabiele groei en crisis liggen, bijvoorbeeld het interbellum en de tweede
helft van de jaren tachtig, en de analyse van ontwikkelingen binnen een crisis
stellen de regulationisten voor grote problemen. Er is met andere woorden sprake
van een comparatieve theorie die situaties tegenover elkaar plaatst en niet van een
dynamische theorie waarin de overgangen tussen de verschillende situaties
worden geanalyseerd. Dit laatste geldt alleen voor de overgang van groei naar
crisis en dus niet van de overgang van crisis naar een nieuwe groeifase. De
overgangen tussen de verschillende ontwikkelingsmodellen worden vooral als
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processen van politieke strijd beschouwd, waarvan de uitkomsten opeoliggen.
Maar zolang een theorie van de strijd (en bijvoorbeeld bet compromis) ontbreekt.
blijft iedere verwijzing naar politieke strijd leeg. Een gevolg hiervan is dat de
regulationisten in plaats van een fheorie over de lange termijn ontwikkeling van
kapitaIistische economieen eerder een uitvoerige periodisering van deze
ontwikkeling schetsen.
Het centrale concept van de regulationisten. regulatie, is niet eenduidig
gedefinieerd. Bij de wijze waarop de reguIationisten dit begrip bebben uitgewerkt
valt OPt dat regulatie op zijn minst drie verschillende dimensies kent. Allereerst
worden er een aantal institutionele vormen toe gerekend. Ten tweede worden de
uitkomsten van de werking van deze institutionele vormen als kenmerk van de
regulatiewijze opgevoerd. Ten derde wordt de werking van de institutionele
vormen als regulatie opgevat. Er bestaat een verscheidenheid aan institutionele
vormen bestaat omdat niet aIleen instituties maar ook wetten, normen, waarden
en gewoontes ertoe gerekend worden. Deze institutionele vormen zijn werkzaam
op uiteenlopende gebieden, zoals de arbeid-kapitaal verhouding, de concurrentie
tussen de kapitalisten, de intemationale verhoudingen, het staatsoptreden en de
organisatie van de monetaire sfeer. De werking van deze uiteenlopende regulatie--
vormen wordt door de regulationisten Diet toegelicht. In plaats daarvan verwijzen
zij naar de resultaten, die volgens ben uitkomst zijn van regulatie. In het beste
geval geven zij aan welke instituties daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Het
cruciale verband tussen deze instituties en economische resultaten wordt echter
Diet gelegd of aannemelijk gemaakt. De regulatioDisten hebben dit begrip
geintroduceerd om bet wonder van de reproduktie van contradictoire verhoudin-
gen te verklaren, maar in de huidige vorm lijkt het er meer op dat eerst een
probleem wordt opgeroepen, namelijk de verklaring van het wonder, waama
vervolgens een begrip wordt geintroduceerd dat het oorspronkelijke probleem
wegdefmieert. Hier kan men nauwelijks spreken van een vooruitgang ten opzichte
van het gedachtengoed van Althusser. Want in plaats van structuren zijn bet nu
de institutionele vormen die voor de stabiliteit van het systeem garanderen.
Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn normen en waarden? Hoe
komen zij tot stand? Hoe functioneren normen en waarden? wat is de hande-
lingsruimte voor actoren wanneer gewoontes dominant zijn en hoe kunnen
actoren in deze situatie iiberhaupt hun praktijken veranderen? Ben verwijzing
naar het 'habitus' concept van Bourdieu levert in dit geval ook weinig op
(Mahnkopf 1989).
Deze hiaten bevestigen het idee dat de regulationisten in plaats van een analyse
van institutionele vormen op basis van de veronderstelling van functionerende
institutionele vormen de samenhang tussen verschillende vormen onderzoekt. In
dit verband speelt de notie regulatiewijze een cruciale ro1. Het probleem is dan
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dat de stelling van een regulatiewijze als een coherent geheel van op elkaar
afgestemde instituties veronderstelt dat een regulatiewijze naast instituties ook
mechanismen omvat die de potentiele tegenstellingen tussen de verschillende
instituties beperkt kunnen houden. Met andere woorden, het begrip regulatiewijze
als aanduiding van een relatief stabiel maatschappelijk geheel veronderstelt dat
er een historisch selectieproces van instituties heeft plaatsgevonden. Dit staat
echter op gespannen voet met de notie van historische contingentie. Een
altematief is om de coherentie van een regulatiewijze minder te benadrukken. De
recente stap om de organisatie van het arbeidsproces niet langer als element van
de regulatiewijze maar a1s techoologisch paradigma in het theoretische kader op
te nemen, wijst er volgens ons op dat de regulationisten zelf ook twijfels bij de
oorspronkelijk verooderstelde coherentie hebben.

Een oordeel van een theoretische benadering kan altijd slechts relatief zijn. Dat
wil zeggen dat een vergelijking met andere benaderingen noodzakelijk is. Ten
opzichte van het Althusseriaanse marxisme kan de regulatiebenadering als een
'vooruitgang' worden gezien. Op het vlak van de relatie tussen instituties en
macro-economische ontwikkelingen zijn er weinig benaderingen die daarbij een
lange termijn perspectief hanteren. In dit geval lijkt het weI de regulatiebenade-
ring als eenoog in het land van blinden. Benaderingen die qua vraagstelling en
uitgangspunten raakvlakken kennen zoals de lange golf aanhangers, de neo-
schumpeterianen en de Social Structure of Accumulation benadering lopen tegen
dezelfde soort problemen aan zonder daar een bevredigend antwoord op te
kunnen formuleren. Daamaast kan tegen de kritiek ingebracht worden dat de
problematiek van de regulatiebenadering Diet op theoretisch niveau opgelost kan
worden en dat uiteindelijk slechts historisch onderzoek tot concrete stellingnamen
kan Ieiden. Dit is bijvoorbeeld ook de strategie van het WIDER onderzoek van
Marglin c.s.(1990) waarin een aan de regulatiebenadering verwant conceptueel
kader is geintroduceerd maar geen moeite wordt gedaan om onderlinge verbanden
te verduidelijken."
Op empirisch niveau, in het bijzonder met betrekking tot de naoorlogse groei en
haar crisis. ontbeert het de regulationisten aan een coherente presentatie. Maar
wanneer haar inzichten worden gecombineerd met andere opvattingen en
voldoende aandacht aan de empirische onderbouwing wordt geschonken ontstaat

:za In dit onderzoek wonk volstaan met de constatering dat voorstellen om de economische groei te
bevorderen gebaseerd moeten zijn op een analyse van de centrale economische arrangementen van
de jaren vijftig en zestig. Onderzocht moet worden hoe deze arrangementen interacteerden en wat hun
desintegratie verJdaart (MargJin 1990,5).
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er een overtuigende analyse van de naoorlogse goeiperiode en bur crisis (zie
Glyn e.a. 1990).
Naar aanleiding van de uitgebreide presentatie van het fordistische ontwikke-
liogsmodel kan de vraag worden gesteld in hoeverre een aantal centrale
concepten oit de verf zijn gekomen. Het fordisme model wordt in het algemeen
als een goed draaiend systeem gepresenteerd maar de Manier waarop dit systeem
tot stand is gekomen blijft onduideUjk. Aangegeven zou moeten worden hoe de
investeringen van de consumptiegoederensector (Lipietz) of de vraag naar
consumptiegoederen (Boyer) van de grond zijn gekomen. Zolang dit Diet is
uitgewerkt kan het model de overgang van crisis naar een 'boom' Diet verklaren.
Daamaast zijn de aanpassingsprocessen in geval van afwijkingen en verstoringen
onvoldoende geexpliciteerd. De stelling dat kleine crises als normaal element van
de regulatiewijze moeten worden beschouwd, wordt voor de naoorlogse periode
Diet toegelicht. In de bescbrijving wordt alleen opgenomen dat de conjuncturele
verstoringen worden opgevangen door een fiscale en monetaire politiek van de
overheid. Deze politiek wordt dus verondersteld effectief te zijn geweest. Een
aantal potenticle onevenwichtigheden, die in de introductie van het begrip
accumulatieregime zijn genoemd, krijgen in de analyse van het fordisme model
weinig aandacht.29 In het bijzonder wordt de samenstelling van de effectieve
vraag, c.q. de verhouding tussen de verschillende sectoren, niet geproblemati-
seerd. Er wordt eokel gesuggereerd dat bier geen onevenwichtigheden (dispro-
portionaliteiten) optreden. Niet alleen het fordisme model wordt als een
goedlopend systeem beschreven, oak de naoorlogse regulatiewijze wordt als een
voltoaid geheel beschouwd. De beschrijving lijkt te zijn gebaseerd op de stand
van wen op het hoogtepunt van de fordistische boom: eind jaren zestig. Dit
roept de vraag op in hoeverre de bescbrijviog van de naoorlogse regulatiewijze
oak gebruikt kan worden als typering van de naoorlogse periode in zijn
geheel.30

19 Dit positicvc bccld van bet fordismc of de naoorlogse periode komt ook tot uiting in bcDamingCD
aIs 'goldeD age of capitalism' of 'lea trcDtes gloricuscs'. BeD aantal miDder positieve zakcD zoals
milicuverwiling. de boge werkdruk. groei CDmassacoDSUD1pticals domiDante waardeD tolDCD in de
prescDtatiea Diet naar VOleD. Ret DCgCleDvan dezc aspecten draagl bij aan bet raadsel van de
plotaeliDgc opkomst van socialc CDpolitieke gJCDZCD van bet fordisme.

:to EeD regulatiewijze wordt vaak aIs CCDstabiel iets gwen. terwijl het eerder gut om veranderiDgeD
volgeDS teD bcpaald patroon. De beschrijviDg van de aard van veranderiDg tomt Daar voren in de
organisatie van het arbeidsproc.es volgens tayloristische priDcipes, CCDgroteJe rol vao bet iDdin:c::te
loon in het totale WomeD eD CCDgroeiend aandeel van gestaDdaardiseerde produkteD in de
coDSUDlptiC.
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In de fordisme analyse komt de tekortschietende invulling van het regulatiecon-
cept duidelijk naar voren. Naast de vermeende effectiviteit van bet monetaire en
fiscale beleid kan gewezen worden op de centrale relatie tussen loonontwikkeling
en arbeidsproduktiviteitsgroei. Hoewel deze relatie vanwege het onderliggende
compromiskarakter als stabiel wordt verondersteld, blijkt uit Boyer (1979b) dat
dit veeleer een toevalligbeid is geweest. De loonstijging werd namelijk bepaald
door de produktiviteitsstijging in enkele 'leidende' sectoren die via een systeem
van collectieve onderhandelingen door de Diet-leidende sectoren werd overgeno-
men. Uitgaande van een ongelijke produktiviteitsontwikkelingen voor de
verschillende sectoren, bestond er voor de Diet-Ieidende sectoren geen direct
verband tussen lonen en arbeidsproduktiviteit. Omdat de 'sociale partners' in de
leidende sectoren Diet expliciet rekening hielden met de macro-economische
omstandigbeden, is de afstemmiog van loonstijging aan arbeidsproduktiviteits-
toename op macro-economisch niveau een toevalligbeid. Bovendien roept de
geschetste ontwikkeling eerder de vraag op hoe de niet-Ieidende sectoren er in
zijn geslaagd hun winsten op peil te houden. Het is jammer dat in de teksten van
de regulationisten een zekere 'dogmatisering' opgetreden. In de eerste werken
zoals het CEPREMAP inflatie rapport wordt nog weI gewezen op strijd en de rol
van stakingen. In een dergelijke opvatting is het fordistische compromis Diet
expliciet en statisch maar eerder een overeenkomst over de punten waar over
gestreden kan worden (Bowles, Gintis 1982). Het feit dat dit eindelijk resulteerde
in een afstemming van de arbeidsproduktiviteitsgroei en loonstijging is dan mede
de uitkomst van de sterke onderhandelingspositie van de arbeiders. Toen het
compromis in 1968 expliciet werd, was het niet langer inzet van onderhandelin-
gen en functioneerde het als een minimumniveau. De voltooiing van de
fordistische arbeidsverhouding heeft zo in zekere zin de kans op een profit
squeeze vergroot en zo aan de crisis bijgedragen in de zin dat zo de laatste resten
van loonflexibiliteit zijn verdwenen."

31 Naar mijn mening laten de regulationisten echter ook een aantal mogelijkbeden liggen om enkele
van hun basisideeln op de crisis van de zeventiger en tachtiger jaren toe te passen. Het helc concept
van rcgulatie speelt in hun crisisanalyse namelijk nauwelijks een ro1. Dat hangt samen met het feit
dat de historische analyse te globaal is wat resulteert in een onvoldoende aandacht voor de datering
van institutionele veranderingen. 1.0 wordt de mogelijkbeid uitgesloten dat het juist veranderingen in
de regulatiewijze zijn die tot een crisis kunnen leiden. Dit geldt in het bijzonder voor de naoorlogse
loonarbeidsverhouding, waarvan de bescbrijving is gebaseerd op de eindsituatie. Ecn altematieve
interpretatie zou kunnen zijn dat de loonarbeidsverhouding in de jaren vijftig en begin jaren zestig
juist nog niet gekarakteriseerd wordt door stabiele relaties tussen arbeidsproduktiviteit en lonea,
uitschakeling van de werldoosheid als determinant van de lonen en een uitgebreid stelsel van indirecte
loonvorming. Voor deze jaren was er nog gcen sprake van 'rigiditeit'. De institutionalisering van
bovengenoemde relaties zoals de koppeling van de lonen aan de arbeidsproduktiviteit aan het eind
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Betekenen deze pessimistische inschattingen nu ook dat we bet werk van de
regulatioDisten maar zo soel mogelijk moeten vergeten en de aandacht ervoor als
een collectieve vlaag van verstandsverbijsteriog moeten bescbouwen? Of is bet
zinvoller om in navolging van Teague (1990,42) de regulatiebenadering te
plaatsen in de Fraose sociologische traditie waarin theorie wordt bescbouwd als
'normatieve denkkaders', waarin bistorische accuratesse of toepasbaarbeid van een
theorie op individuele gevallen minder belangrijk is? Het is dan een methode om
grote economische trends te onderzoeken en in de zin van Kaldoriaanse
gestileerde feiten te conceptualiseren. Het doel is dan Diet om een nauwkeurige
theorie te leveren, maar om ideaaltypen of kaders te bouweo, die gebruikt kuonen
worden om economiscbe ontwikkelingen te onderzoeken en te evalueren. Naar
ooze meDing pretenderen de regulatioDisten weI degeliJK een bistoriscbe
accuratesse en levert Teague ook geen oplossing omdat aileen bet fordisme
concept bier voor in aanmerking komt. In dit boofdstuk is duidelijk geworden dat
dit concept Diet bruikbaar is om verschillen tussen landen te analyseren en in
boofdstuk twee za1 bovendien duidelijk worden dat dit concept ook Diet bruikbaar
is om de crisis of bet post-fordistische tijdperk te analyseren. De verwijzing naar
'collectieve vlaag van verstandsverbijstering' verwijst eigeoIijk naar de intrigeren-
de vraag waarom de regulatiebenaderiog baar, tijdelijke, grote populariteit heeft
kunnen verwerven. Hiervoor zijn allereerst een aantal praktiscbe redenen. 'ZI:J zijn
in eerste instantie vooral populaire versies naar buiten gekomen, die duidelijk van
de reeds bekende analyses afweken en imponeerden door hun 'generalistiscbe'
visie. Dit werd versterkt door de presentatie en het enthousiasme van haar
belangrijkste exponenteo, Robert Boyer en Alain Lipietz. Zij kunnen een
gevoelige snaar raken en bun gehoor overtuigen van de wenselijkheid van een
wetenscbappelijk alternatief ten opzichte van de mainstream en daarnaast
aangeven dat er ruimte is voor afwijkende, progressieve strategieen. Daamaast
zijn de theoretiscbe bespiegelingen van de regulatioDisten vaak zo gescbreven dat
meerdere interpretaties mogelijk zijn, waardoor een ieder zijn of baar eigen inter-
pretatie van bet concept in overeenstemming met reeds eerder gevormde
opvattingen kao brengen. Tenslotte hebben de regulationisten tot voor kort nooit
enige twijfels omtrent bun ideeen of onderlinge verdeeldbeid naar buiten
gebracbt.
De belangrijkste oorzaak van de populariteit van de regulatiebenadering is naar
mijn mening Diet zozeer gelegen in hun uitspraken maar in de vragen waarmee

van de jarcD zcstig hccft mogclijkhcid van CCDprofit-squcezc vcrgroot. Het wordt zo ook mogclijk
om aandacht tc besteden aan de manicr waarop institutics tot stand komen, Ret stJeVCDvan de
arbciders om bUD vcrstcrktc machtspositic ook structurccl vast tc leggCDverldaart bijvoorbccld voor
CCD bclangrijk dccl de iDstitutiODaliscriag &aD het ciDd van de jaren zcstig.
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zij zich bezighoudt en de richting waarin zij de antwoorden zoekt. Zij biedt een
podium voor discussie tussen mensen die de neo-klassieke theorie en het
orthodox marxisme verwerpen en een grotere aandacht voor politiek en de
integratie van theorie en empirie nastreven. Tegelijkertijd is de regulatiebenade-
ring een politiek economische of marxistische variant van de algemene trend
onder economen om meer aandacht aan instituties te besteden. Voor niet-econo-
men levert zij een economische analyse van herkenbare problemen. Hetgeen van
veel van het werk van mainstream economen niet beweerd tan worden. Tenslotte
geeft het regulatiekader iedere onderzoeker de mogelijkbeid om zijn onderzoek,
hoe 'specialistisch' dit ook is, in een groter verband te zien. Altijd tan de vraag
worden gesteld of de contouren van een nieuw model al zichtbaar zijn of dat juist
het oude model overeind is gebleven. Zo blijkt dat wat in dit hoofdstuk als
zwakte van de regulatiebenadering wordt gezien, namelijk de vele onduidelijkhe-
den in het kader, tegelijkertijd ook een van de aantrekkingskrachten van deze
benadering te vormen.
Het uiteindelijke belang van de regulatiebenadering is naar ooze mening dat zij
in tegenstelling tot de "l'art pour l'art" van de mainstream economiebeoefening
probeert de werkelijkheid probeert te interpreteren en vat probeert te krijgen op
ontwikkelingen als de grote intemationale economische onevenwichtigheden, de
gevolgen van toegenomen intemationalisering en de opkomst van nieuwe
technologieen, Van belang is hierbij de politiek-economische invalshoek om te
onderzoeken in hoeverre actoren hier invloed op kunnen uitoefenen en er
daadwerkelijk ruimte voor altematieven bestaat. In het volgende hoofdstuk staat
daarom de vraag centraal in hoeverre de regulationisten deze uitgangspunten
hebben weten waar te maken in hun analyses van de ontwikkelingen in de
afgelopen tien jaar.

Appendix 2.1: Sclaolen in de regulatiebenadering en de geografische
spreiding

De regulatiebenadering is ontwikkeld in Frankrijk. Het is vanaf het begin geen
homogene school geweest en naast de in dit proefschrift gepresenteerde
Cepremap variant of Parijse school, kent de Franse discussie nog een Grenoble
school en een groep geconcentreerd rond de Franse communistische partij.
De Grenoble school is geconcentreerd rond het G.R.E.C.C. (= Groupe de
Recherche sur la Regulation de l'Economie Capitaliste), zie GRECC 1983. Zij
omvat een groep auteurs die aan de Universiteit van Grenoble zijn verbonden en
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ook verantwoordelijk zijn voor bet tijdschrift 'Economie et Societes', De
belangrijkste exponent is Gerard Destanne de Bemis en andere auteurs zijn
Renato di Ruzza, R. Borrelly, P. Dubarcourt. De Grenoble school gebruikt de
volgende definitie van regulatie van de filosoof Georges Canguilbem: "l'ajuste-
ment, conformement a quelques regles ou normes, d'une pluralite de mouvements
ou d'actes et de leurs effets ou produits que leur diversite ou leur succession rend
d'abord etrangers les uns aox autres." Het object van regulatie is de articulatie
van de twee winstwetten binnen een gegeven periode met baar specifieke
produktieve systeem: de tendentiele daling van de winstvoet (drukt klassenstrijd
uit) en de nivellering van sectorale winstvoeten (drukt concurrentie uit). Korte
Eogelse introducties van deze scbool zijn Bemis 1990 en Cataife 1989.
Een derde Franse stroming wordt gevormd door een groep auteurs die verbonden
zijo aan de Franse communistiscbe partij (Pcp). Centrale auteur bierbij is Paul
Boccara, die trouwens c1aimt bet begrip 'regulatie' te bebbeo geintroduceerd. Een
andere exponent is Louis Fontveille, die ook in de lange golven discussie actief
is. Volgens De Vroey (1991) is deze stroming weinig vemieuwend en is zij 'oude
wijn in nieuwe zakken'.
De inventarisatie van verschiUende stromingen in de regulatiebenadering is vooral
bet werk geweest van de Engelse politicoloog Bob Jessop (1990). Het is daarom
niet verrassend dat in zijn overzicbten vooral politicologen opduiken. Dit
weerspiegelt overigens ook de feitelijke receptie van de ideeen van de regulatio-
nisten buiten Frankrijk. Zij bebben meer weerklank gevonden onder politicolo-
gen, sociologen en sociaal geografen dan onder economen. Naast de drie
genoemde Franse stromingen onderscbeidt Jessop ook:
_ Een Amerikaanse scbool waartoe vooral de Amerikaanse Radicals met bun
concept van Social Structure of Accumulation worden gerekend. Deze benadering
komt in boofdstuk vier uitgebreid aan de orde. Jessop vermeldt ook Piore en
Sabel (1984) met bun flexibele specialisatie these.
_ Een Amsterdamse scbool rond Henk Overbeck en Kees van der PijI. Deze
scbool maakt gebruik van de door Bode geintroduceerde notie 'beheersconceptie'
en richt zicb vooral op het politieke niveau met aandacht voor kapitaalfracties.
Belangrijkste werken zijn 'The Making of an Atlantic Ruling Class' van Van der
Pijl en 'Britain's Decline' van Henk Overbeck. Binnen Nederland heeft de
regulatiebenadering vooral bekendheid gekregen via de Vereniging voor Politieke
Ekonomie, zie VVPE 1986, Jacobs 1988, Boerboom, Paulussen 1988, van Eerden
1988 en Verhagen 1990. Geen van deze auteurs zou zichzelf echter a1s
regulationist willen omschrijven.
- Een Duitse variant, tot uiting komend in het werk van Joachim Hirsch (1986),
die voordien in het staatsafleidingsdebat actief is geweest. Deze variant staat los
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van de groep rond bet tijdschrift Prokla. die een meer kritiscbe bouding ten
opzicbte van de regulatiebenadering inneemt (Mabnkopf 1988a).
- Een Scandinaviscbe variant die zicb kenmerkt door baar multidisciplinariteit
en integratie met verscbillende andere benaderingen zoals bet corporatismedebat.
De belangrijkste auteurs zijn Lars Mjoset en Jan Otto Andersson. Deze groep
beeft een groot comparatief onderzoek gedaao naar de ervariogen van de diverse
Scandinaviscbe landen in de crisis. Resultaten van dit onderzoek zijn samengevat
in Andersson 1988 en Mjoset 1987.

Een richting die in bet overzicbt van Jessop volledig ten oorechte over bet boofd
wordt is gezien, is de bijdrage van Jessop c.s. zelf. Jessop is een van de grootste
critici van de regulatiebenadering maar probeert daaroaast opvattiogen van de
regulatiebenadering te integreren in zijn eigen kader (Jessop 1990, Bertramsen,
Frolund Thomson, Torfiog 1991). Zijn bijdrage is tweeledig: enerzijds op
tbeoretiscb vlak, anderzijds in samenwerking met anderen een empiriscbe studie
van bet Thatcberisme (Jessop e.a. 1988).
Naast deze verschillende 'scholen' is er een grote groep van individuele auteurs
die zicb door de regulationisten hebben laten inspireren. Het is bierbij Diet
verrassend dat vooral in landen waar bet Frans een van de voertalen is zoals
Belgie (Cassiers 1988, De Vroey 1983 en Polekar 1985) en Canada (Noel,
Jenson, Boismenu en Dracbe) de regulatiebenadering de nodige invloed heeft
gebad. Bovenstaaode indeling is ten oorecbte nogal westers georienteerd. Binnen
de regulatiebenadering is namelijk ook de nodige aandacbt aan niet-westerse
economieen besteed. Binnen de Cepremap variant zijn er bijvoorbeeld studies van
Chili, Venezuela, Chili, Brazilie en Mexico. Maar ook in Zuid en Midden-
Amerika zelf is er aandacht voor de regulatiebenadering. Op de International
Conference on Regulation Theory in Barcelona in juni 1988 waren er bijvoor-
beeld bijdragen over Argentinie , Brazilie, Mexico en Uruguay. Een laatste groep
regulatiestudies betreft de analyses van centraal geleide economieen. Deze studies
komen in boofdstuk zes kort aan bod.
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De crisis als laboratorium

De belangrijkste oorzaak van de populariteit van de regulatiebenadering ligt niet
in haar theoretiscbe kader maar in haar karakterisering van de jaren zeventig en
tachtig als een structurele crisis van het fordistische ontwikkelingsmodel. Deze
crisis was feitelijk ook de aanleiding voor de ontwikkeling van de regulatiebena-
dering: "It's potentially a very wide-ranging approach, but it was mainly
developed to understand the crisis of the postwar model of development,
Fordism" (Upietz 1987c,19). In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de
regulationisten de bewering van een structurele crisis waar maken en nader
inzicht over de ontwikkelingen in deze crisis Jrunnen verschaffen. Boyer heeft
drie criteria voor een structurele crisis gegeven (zie paragraaf 2.3.2). Er is geen
sprake van endogeen winstherstel, de problemen kunnen niet binnen de bestaande
regulatiewijze worden opgelost en tenslotte zijn strategische beslissingen van
overheden, ondememingen en vakbonden noodzakelijk om uit de crisis te
geraken. Een onderbouwing van de bewering van het structurele karakter van de
crisis vereist derhalve dat de regulationisten de volgende punten moeten kunnen
bevestigen:

1. De groeiperiode wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een
geheel van stabiele instituties. Ontwikkelingen binnen deze instituties of
politieke en economische evoluties hebben deze instituties zodanig
geerodeerd dat zij Diet langer de accumulatie bevorderen.

2. Herstel en terugkeer naar de institutionele arrangementen van de gouden
jaren zijn onmogelijk.

3. Er is geen sprake van een vloeiende beweging naar een nieuwe institutionele
structuur. Een inventarisatie van veranderingen rond institutionele vormen
laat nieuwe en oude vormen, experimenten en mislukkingen zien. Vanuit dit
perspectief is de crisis een historisch laboratorium.

4. Een nieuw ontwikkelingsmodel kan slechts ontstaan indien de ontwikkelin-
gen op de verschillende gebieden enige coherentie vertonen, en een nieuwe
afstemming van bet technologisch paradigma, de regulatiewijze en het
accumulatieregime tot stand is gekomen.
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Deze uitsplitsing voIgt de voorstellen van Boyer (1986a) over hoe een grote crisis
geanalyseerd tan worden. Toch blijven op deze manier oog enkele belangrijke
vragen liggen, die mede de waarde van de regulatiebenaderiog bepalen:

s. Een eerste reeks additiooele vragen betreft de verklarende kracht van de
analyses. Wat bepaalt op een gegeven moment welke vemieuwingen
standhouden en welke verdwijnen? Wat verklaart de richting waario de
oplossingen worden gezocht? In hoeverre bestaat er ecbt ruimte voor
politieke keuzes en strategiscbe beslissingen? Kan het afwijzen van
techoologisch en economisch gedetermioeerde verklaringen worden
waargemaak:t?

6. Recentelijk is duidelijk geworden dat landen, regio's, branches en zelfs
ondememingen op uiteenlopende wijze en met wisselend succes op de crisis
hebben gereageerd. Wat verklaart de verschillen in succes en in hoeverre
zijn de regulationisten in staat om de verschillen in gemaakte keuzes te
verklaren?

Na de uitvoerige analyse van het fordistische ontwikkelingsmodel in bet vorige
hoofdstuk staat in paragraaf 3.1 de crisis van dit model centraal. De twee
belangrijkste oorzaken, namelijk de factoren aehter de daliog van de arbeidspro-
duktiviteitsgroei en de veranderingen in de intemationale concurrentie, geven
duidelijk aan dat de grenzen van bet fordistische ontwikkelingsmodel zijn bereikt.
De regulationisten blijken dus geen moeite te hebben om punt 1 te onderbouwen.
De punten 2,3 en 4 komen vooral in de paragrafen 3.2 en 3.3 aan de orde. In een
voorlopige evaluatie komt naar voren dat de regulationisten zeer vooIZichtig zijn
in het doen van uitspraken over de domioante trends in het hedendaagse
kapitalisme. Ook voor ben is de crisis een laboratorium waarin nieuwe
tbeoretiscbe iozichten worden ontwikkeld. De voorzichtigheid heeft er toe geleid
dat de regulationisten op dit punt zijn overschaduwd door benaderingen die bier
minder moeite mee bebben. Twee voor het regulatiedebat relevante benaderingen
zijn in dit verband de 'New Tunes' of post-fordisme aanhangers eo de 'flexibele
specialisatie' school, die beide in appendix 3.1 worden besproken. Een belangrij-
ke aanleiding voor deze altematieve theorievorming was bet gegeven dat ondanks
de crisis bepaalde regio's, landen en ondememiogen het veel beter deden dan hun
lotgeooten. De manier waarop de regulationisten met deze problematiek (punt 6)
omgaan komt in paragraaf 3.4 aan bod. Daar zal ook stil worden gestaan bij
enkele recente ideeen van Boyer over toyotisme als opvolger van bet fordisme.
Het tbema van de verklarende waarde van de analyses van de regulationisten
(punt 5) komt in de slotparagraaf aan bod.
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3.1 De crisis van het fordistlsche ontwikkelingsmodel

De populariteit van de regulatiebenadering hangt waarscbijnlijk niet aIleen samen
met hun crisiskarakterisering op zich maar ook met bet idee dat de regulationis-
ten een veel omvattende crisisverJdaring hebben geleverd, waarin verschillende
aspecten zoals bet arbeidsproces, macro-economische en intemationale
ontwikkelingen en veranderingen in institutionele structuren met elkaar in
verband zijn gebracht. Een probleem bie~ij is dat het onmogelijk is om te
spreken van de crisisverJdaring van de regulationisten. Er zijn talloze crisisver-
Jdaringen in omloop die aIlemaal als de verklaring van 'de crisis van het
fordisme' worden opgevoerd (zie voor een overzicht Hubner 1988). Boyer en
Lipietz maar ook andere auteurs hebben geprobeerd dit te ondervangen door de
crisis van het fordisme te beschouwen als een geheel van crises op verschillende
gebieden, die elkaar belnvloeden (vgl. De Vroey 1983, Roobeek 1988). De twee
belangrijkste factoren in de crisisanalyses zijn naar mijn mening de oorzaken
achter de dalende arbeidsproduktiviteitsgroei en de veranderingen in de
intemationale concurrentie.' Hoewel de regulationisten verwijzen naar concrete
gebeurtenissen en zich baseren op empirisch nationaal materiaal, gaat het in feite
om een 'abstracte' analyse van het naoorlogse kapitalisme.

Problemen in het fordistische produktieproces vormen volgens de regulationisten
een belangrijke oorzaak van de crisis. Deze problemen kunnen empirisch gezien
tot uiting komen in een afname van de arbeidsproduktiviteitsgroei en een dalende
output-kapitaal ratio. De regulationisten concentreren zich volledig op de
arbeidsproduktiviteit en stellen dat het begin van de crisis gelegd moet worden
bij het moment waarop de groei van de arbeidsproduktiviteit begon af te nemen.
Een precieze datering van deze 'productivity slowdown' ontbreekt echter.' Recent
empirisch onderzoek (Michl 1984, Glyn 1990) heeft aangetoond dat de vertraging
van de arbeidsproduktiviteitsgroei geen eenduidig verschijnsel is geweest. Voor

1 De beste prcscntatic van de crisisanalysc in bet bijzondcr door de rijkc cmpirischc ondcrbouwing.
is bet artikcl "The Rise and Fall of thc Golden Agc of Capitalism" van Andrcw Glyn. Alan Hughes,
Alain Lipietz en Ajit Singh. Hicrin worden de idcdn van de rcgulationistcn op cclcctische wijzc
gccombincerd mct andere bcnaderingcn zoals de profit-squcczc theorie,

1Volgcns Boycr (1989c) is het fcit dat de axbcidsproduktiviteitsgroci in de Vcrcnigde Statcn in un
aantal industricln al voor de cerstc oliccrisis begon at te ncmcn, eea indirect maar significant bewijs
van de problcmcn in bet naoorlogsc model van produktic-organisatic. In de Vcrcnigde Staten trad
de daling in de twccdc bclft van de zcstigcr jaren op, tcrwijl dit in Europa pas in de zcventigcr jarcD
gcbcurde. Boycr vcrklaart dit uit bet fcit dat de fordistische principcs in dc Vcrcnigde Staten bet cent
en bet vcrst waren doorgcvocrd.
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de meeste landen geldt dat de arbeidsproduktiviteit in de industrie inde[(Jaad in
de crisis is afgenomen. Een complicatie bierbij is dat de arbeidsproduktiviteit van
meerdere factoren, zoals winsten, investeringen, groei en bezettingsgraden,
athangt. Dit maakt bet aannemelijk dat de arbeidsproduktiviteit ten tijden van een
crisis sowieso afneemt. Om aan te tonen dat de dating van de arbeidsproduktivi-
teitsgroei de crisis mede heeft veroorzaakt, zou de daling reeds in de periode
voorafgaand aan de crisis moeten zijn ingezet. Tabel 3.1laat zien dat dit eigen-

Tabel 3.1: De ontwikkeling van arbeidsprodulctiviteit en output-laJpitlUll ratio's
voor de verwerkende industrie (in gemiddelde jaarlijkse groeivoetenj.'

begin eind begin
jaren SO jaren 60 jaren 60 jaren 70

Verenigde Staten arb.prvt 1,8 3,9 1,6 4,2
out/kap -1,5 4,5 -1,6 1,3

Japan arb.prvt 9,0 8,6 11,4 9,5
out/kap 5,0 -3,4 0,5 -2,4

West-Duitsland arb.prvt 6,8 6,8 6,2 5,0
out/kap 0,3 -1,6 -0,3 -2,1

Verenigd Koninkrijk arb.prvt 2,9 3,4 4,1 5,1
out/kap -1,3 -0,1 -0,4 -0,7

Franlaijk arb.prvt 5,5 6,5 7,6 6,1
out/kap n.b 2,3 1,7 0

Italic arb.prvt 5,8 8,1 7,3 8,6
out/kap 0,3 -0,2 4.1 0,3

Bron: Glyn (1990).

lijk aileen voor de Duitse industrie geldt want zowel eind jaren zestig als begin
jaren zeventig Dam bier de arbeidsproduktiviteitsgrooi af. Het vaak aangebaalde
voorbeeld van de Amerikaanse verwerkende industrie blijkt met te kloppen. Er
was weliswaar een aanzienlijke dating van de arbeidsproduktiviteitsgrooi aan bet
eind van de jaren zestig maar dit blijkt acbteraf een tijdelijk verschijnsel te zijn
geweest aangezien de groei in bet begin van de jaren zeventig op een boger
niveau lag dan tijdens de 'boom' periode. 10 ItaliCSwas van een vergelijkbare
ontwikkeling sprake. Het Verenigd Koninkrijk kende een a-typische ontwikke-
ling omdat bier de arbeidsproduktiviteitsgrooi juist bleef toenemen. Voor Japan

] De pcriodiscring gcschicdt op basis VB conjundUurcycli. De tcnncn begin en cind VB ccn
dcc:ennium worden gcbruitt omdat de datcring van dczc cycli per land vcrschilL
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en Frankrijk geldt dat de arbeidsproduktiviteitsgroei pas begin jaren zeventig
begon terug te lopeno
Uit de studie van Olyn (1990) blijkt dat er ook grote verschillen tussen sectoren
en industrieen zijn. Volgens deze studie is bet plausibel te veronderstellen dat de
afname van de arbeidsproduktiviteitsgroei vooral optrad in de op fordistische
wijze georganiseerde industrieen, zoals de automobielindustrie,"

In plaats van een empirische onderbouwing hebben de regulationisten zich
toegelegd op de theoretiscbe verklaring van de daling van de arbeidsproduktivi-
teitsgroei. Deze daling wordt in het algemeen toegeschreven aan ontwikkelingen
binnen het produktieproces maar de specifieke interpretatie van deze daling
verschilt echter per auteur en soms zelfs per publikatie. In dit verband verwijzen
zowel Boyer en Lipietz vaak naar bet werk van Coriat (1979, 1984), die de
vertraging in de arbeidsproduktiviteitsgroei toeschrijft aan verzet en strijd van
arbeid(st)ers in de periode 1966-1974. Middelen van verzet waren onder andere
stakingen, absenteisme, een hoog verloop en het leveren van kwalitatief slecht
werk. Dit verzet had effect omdat de op fordistische wijze georganiseerde
industrie zeer gevoelig was voor storingen. Het verzet kwam vooral van groepen
die meestal tot bet secundaire segment van de arbeidsmarkt worden gerekend
(immigranten, semi geschoolde arbeid(st)ers, vrouwen en jongeren),"
Lipietz (0.a.1984) beeft geprobeerd om een meer structurele verklaring te geven.
In zijn visie is de enorme groei van de produktiviteit een gevolg geweest van de
toepassing van de principes van Taylor en Ford. Deze principes zijn gebaseerd
op discipline en een voortdurende onttrekking van kennis van arbeiders. Ecbter
na vijftig jaar zou er volgens bem weinig reden meer zijn om te denken dat de
'enige juiste manier' nog niet is ontdekt en dat bet werk nog verder opgesplitst,
preciezer omschreven en vaker berhaald kan worden. De arbeiders beschikken
nog weI over voldoende kennis om het produktieproces te verbeteren, maar de
kapitalisten kunnen deze kennis niet meer volgens de fordistiscbe principes
achterbalen. Lipietz stelt op basis van dit voorbeeld dat bet mogelijk is om te
spreken van een wet: elk systeem van organisatie van het arbeidsproces (recent
dus tecbnologisch paradigma genoemd) stuit op den duur op zijn eigen grenzen.
In een recent artikel van Leborgne en Lipietz (1988) komt de datering van de
daling van de arbeidsproduktiviteit meer expliciet aan de orde. Zij wijzen op een

4 Hctzelfde geldt voor de mijnbouw, die vaak als voorbccld van het arbeidersverzet aan het eind van
de jaren zcstig aangehaald (Naples 1986).

s Sayer (1989.669) wijst crop dat dit verzet Diet alleen tegen fordistische organiBatie was gericbt maar
een veel algemcner karaktcr had. Het verzct kwam ook voor in Diet-fordistischc sectorcn terwijl in
sommige fordistische seetoren veel mindcr verzct gcpleegd wenl
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paradox van bet fordistische arbeidsproces. EueJZijds wordt de arbeider precies
voorgeschreven (of door de machine gedicteerd) hoe bij of zij de handelingen
moet uitvoeren, audeJZijds wordt bij de arbeider nog een zekere kennis
verondersteld, waardoor bij of zij in geval van storingen direct kan reageren. Aan
bet eind van de jaren zestig is er echter sprue van een afnemende bereidheid om
zicb aan te passen bij onregelmatigbeden. Deze afnemende bereidheid zou dan
bet gevolg zijn van de versterkte machtspositie van arbeiders. Dit is overigens
een van de weinige momenten, waarop de regulationisten aandacht besteden aan
machtsverboudingen en mogelijke verschuivingen daarbinnen.
Boyer (1988a) beeft de dating van de arbeidsproduktiviteitsgroei in een breder
perspectief geplaatst. Bij hem is het een gevolg van bet contraproduktief worden
van het fordistische technologiscbe paradigma. Boyer noemt biervoor de
volgende drie oorzaken. Allereerst leidt het nastreven van scbaalvoordelen tot
steeds grotere fabrieken en produktie. Maar vanaf een gegeven moment wordt het
steeds moeilijker om de output van een produktielijn aan te passen aan
verschuivingen in de vraag en aan coojuncturele schommelingeo. Hierdoor is er
niet langer sprue van een positief verband tussen produktiviteitsgroei eo
produktiegroei. Ten tweede stelt Boyer dat fordisme een bijzonder efficient
systeem is a1s het oude systemen vervangt. maar eenmaal gevestigd blijld het
steeds moeilijker om hetzelfde systeem uit te bouwen. Als gevolg van een grotere
gevoeligheid voor storingen en stakiogen en de noodzaak van grote voorraden om
problemen op te vangen, is verdere uitbreiding contraproduktief. De derde
oorzaak verwijst weer naar het door Coriat aangebaalde verzet. Volgens Boyer
werden de bezwaren van de arbeiders omgezet in hogere looneisen, die op hun
beurt tot een profit squeeze hebben geleid omdat de toegenomen intemationale
concurrentie prijsopdrijvingen verhioderde. In Boyer (1989c) wijst bij daamaast
ook op het verzet van een nieuwe beter geschoolde arbeiders tegen de fordisti-
sche organisatie van het produktieproces. Zij hebben hogere verwachtingen van
het werk dan hun ouders en keren zich daarom tegen de fordistische principes
waarin de nadruk op fysieke en mechaoische vaardigheden en niet op initiatiefrijk
werk of intellectuele creativiteit ligt. De tegenreactie van de ondememingen
bestaat uit een verdere mechanisering en het inhuren van immigranten. wat de
eerder genoemde problemen verder versterkt.

Op bet intemationale vlak worden twee crisistendenties benadrukt: de afnemende
economische dominantie van de Verenigde Staten en de toename en veranderde
aard van de intemationale concurreotie. De verbrokkeling van de Amerikaanse
hegemonie, tot uiling komend in de ineenstorting van het Bretton Woodssyteem
en het loslaten van de gouddekkiog van de dollar, is belangrijk omdat de
reguIationisten veronderstellen dat alleen een hegemoniale macht de stabiliteit
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van een intemationaal systeem lean garanderen (Mistral 1982). Het belangrijkste
gevolg van de crisis van het intemationale systeem is de enorme toename van
onzekerheid over de koersen van de dollar en andere valuta's. Boyer (1986c, 28)
wijst daamaast op de verminderde multiplier effecten van de Amerikaanse groei;
de pressie voor protectionistische maatregelen en een intensivering van de
concurrentiestrijd rond nieuwe produkten en technologieen tussen de Verenigde
Staten, Japan en Buropa."
Onder de noemer van een toename en veranderde Bard van de intemationale
concurrentie worden in de praktijken verschillende tendensen gerekend. De
regulationisten situeren de intensivering van de intemationale concurrentie rond
het midden van de jaren zestig. Ter onderbouwing wordt gewezen op de groei
van de intemationale handel en stijgende export- en importaandelen (zie tabel
3.2).7 Binnen de fordistische logica lean deze toename vanuit bet nastreven van

Tabel 3.2: De export van goederen en diensten als percentage van het Bruto
Nationaal Produkt.

1960 1968 1973 1981

OEeD 11,6 12,2 15,3 19,8
Verenigde Staten 5,1 5,2 6,9 9,7

~
10,8 10,1 10,0 15,1

est-Duitsland 18,8 21,2 22,0 29,5
Frankrijk 15,0 13,7 18,2 23,5
Verenigd Koninkrijk 21,3 21,7 24,4 27,6
Italic 14,1 17,1 18,8 26,9
Canada 17,5 22,0 23,7 28,2
Oostenrijk 25,2 26,8 32,4 41,9
Bel ·c 38,4 45,5 55,6 68,6
N:!ferland 48,1 41,3 47,2 58,3
Zweden 2219 2117 27.J. 3O.J.

Bron: OECD Historical Statistics 1960-1981, p.67.

van schaalvoordelen als centraal economiscb mechanisme worden verklaard. Dit
vereist groeiende markten die in eerste instantie binnen de landsgrenzen worden
gevonden. Als de nationale markt te klein blijkt wordt uitgeweken naar
buitenlandse markten. Maar omdat dit voor meerdere landen geldt, krijgen

6 De regulationisten negeren bet feit dat dcze intensivering van de concurrentiestrijd tot een hogere
arbeidsproduktiviteit zou mOOen hebben geleid.

7 Als gevolg van de hoge produktiviteit in export sector en de daaruit volgende lage relatieve prijzen.
neemt het exportaandeel tot aan bet midden van de jaren zestig nauwelijks toe (Glyn e.a., 1990).
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ondememingen zowel in eigen land als op de buitenlandse markten met meer
concurrentie te maken. Hierdoor komen niet alleen de winstmarges onder druk
te staan maar valt ook de fordistische afstemming tussen produktie- en
consumptienormen uit elkaar. De produktienonnen van een land moeten nu aan
de normen van de wereldmarkt worden aangepast. Daamaast gaan lonen in deze
context een andere rol spelen omdat zij mede de concurrentiepositie bepalen.
Hogere lonen kunnen een verslechtering van de concurrentiepositie betekenen en
kunnen daarmee tot lagere exporten en hogere importen leiden. In deze situatie
wonJt het traditionele overheidsbeleid (stimulering) minder effectief, tenzij deze
op intemationaal niveau wordt gecoordineerd. De 'virtuous circle' van de
fordistische dynamiek gaat niet langer op. De intemationaliseringstendens werd
nog eens versterkt doordat een aantal ondernemingen als reactie op de sociale
problemen van het fordisme hun vestigingen naar de Derde Wereld verpJaatsen.'

Naast bovengenoemde ontwikkelingen in het produktieproces en de veranderin-
gen op het intemationale vlak wijzen de regulationisten op politieke en sociale
ontwikkelingen die verder gaan dan een weerstand tegen fordistische organisatie
van het produktieproces zoals het verzet tegen het primaat van groei en de roep
om democratisering. Voor Frankrijk worden de gebeurtenissen rond mei 1968 a1s
indicatie opgevoerd.
Crisistendenties zoaIs een daling van de arbeidsproduktiviteitsgroei en verande-
ringen in de intemationale concurrentie zijn op zich geen voldoende reden voor
het daadwerkelijk uitbreken van een economische crisis. De link tussen de
tendenties en de crisis wordt door de regulationisten gelegd via een analyse van
de winstvoet. Voor de verklaring van deze winstdaling komen we op het bekende
terrein van marxistische crisistheorieen (ltoh 1983, URPE 1978). Uit de teksten
van Boyer en Lipietz blijkt dat zij de onderconsumptietheorie niet relevant vinden
voor de eerste fase van de crisis. De verklaring van de regulationisten is een
combinatie van 'profit squeeze' en 'wet van de tendentiele daling van de
winstvoet' argumenten," Het bereiken van de grenzen van het fordistische
produktieproces leidt tot een afname van de arbeidsproduktiviteitsgroei en tot een

• Dczc laatste ontwikkeliDg is door Upietz (1987a) in termCD van 'perifUJ fordismc' gcanalyscctd.
Zie VOOJCCD billek hierop Amsden (1990). Hocwel Upictz de nadruk legt op de vcrplaatsing vanuit
bet centnun naar de pcrifcric, is CJ ook een bclangrijke autonome opkomst vanuit pcrifcrie zc1f. zoals
blijkt uit de opkomst van de NICs (Newly Industrialized Countries). Mj6sct e.a. (1986.433) wijzen
oot op de uitccnlopcndc scctorale ontwikkelingen. C.E.P.Il. (1989) gufi een ZCCJ goed overzicht van
scdorale ontwikkelingcn CDde intcrnationale spccialisaties van de venclilllendc cconomicln.

, Boyer bcnadrukt mccstal bet 'profit squeeze' brUter tcrwijl Upictz (1982.1986) vooral de
tendentieIe daling van de winstvoct tbcsc aanhangt.
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stijging van de kapitaal-arbeid coefficient. De afname van de arbeidspro-
duktiviteitsgroei wordt niet gecompenseerd door lagere loonstijging. Integendeel,
als gevolg van de lage werldoosheid blijven de lonen in het oude tempo groeien.
De intemationale concurrentiedruk impliceert dat de hogere loonkosten per
eenheid produkt niet doorberekend kuonen worden. De regulationisten zijn
vervolgens kort over de gevolgen van deze winstdaling. lmpliciet wordt gesteld
dat de lagere winsten tot minder investeringen leiden wat op termijn zorgt voor
een daling van de werkgelegenheid. De diverse factoren die deze verbanden
modificeren zoals de kredietvoorziening, verwachtingen en arbeidsmarktinstitu-
ties, worden niet aan een gedetailleerde analyse onderworpen.

Bij de crisisanalyses van de regulationisten kunnen de volgende kanttekeningen
worden geplaatst. Omdat marxistische economen traditioneel veel aandacbt
hebben besteed aan verschillende verldaringen voor bet periodieke karakter van
crises in bet kapitalisme (Weisskopf 1978). lean men zicb afvragen wat de
regulationisten bier aan hebben toegevoegd. Voorop moet worden gesteld dat het
bij de regulationisten niet om het algemene theoretische debat over crisistheorieen
gaat maar dat zij er juist op wijzen dat de vorm van een grote crisis per
ontwikkelingswijze verschilt. De regulationisten brengen met andere woorden een
bistoriscb perspectief aan in bet algemene crisistheoriedebat. Binnen de bestaande
theorieen bebben zij daamaast nuances aangebracht en nieuwe interpretaties
gegeven. Zo bebben zij mede de aanzet gegeven tot een profit squeeze theorie
waarin de nadruk ligt op de dalende arbeidsproduktiviteitsgroei in plaats van
stijgende reele lonen. Deze theorie beeft ook buiten eigen kring weerldank
gevonden (Howard en King 1992. Marglin 1990).
Maar deze verldaring is slechts een van de varianten van de crisis van het
fordisme. Een van de gevolgen van deze veelvoud aan verldaringen is dat de
term 'crisis van bet fordisme' nauwelijks nog een analytiscbe betekenis beeft en
slechts gebruikt kan worden als grove afbakening van een periode in deze eeuw,
ruwweg de periode van eind jaren zestig tot op beden. Boyer en Lipietz hebben
deze ontwikkeling versterkt door zelf geen rangorde in crisisoorzaken aan te
brengen (Salvati 1989). Maar ook op specifieke punten is de analyse niet volledig
uitgewerkt en roept zij een aantal vragen op. Er is al gewezen op het problemati-
scbe karakter van de empirische onderbouwing. Dit geldt ook voor de these van
Coriat dat de vertraging van de arbeidsproduktiviteitsgroei door bet toegenomen
arbeidersverzet verldaard kan worden. Uit tabel 2.1 blijkt dat op bet niveau van
de totale Franse industrie helemaal geen vertraging is opgetreden." Daamaast

10 De arbcidsproduktivitcitsgroei in de Prause auto-industrie kende wei eea daling (Glyn 1990).
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blijft bij Coriat open waarom juist de arbeid(st)ers uit bet secundaire segment in
verzet kwamen en wat bun relatie met bet oorspronkelijke impliciete compromis
is geweest. Tenslotte geeft Coriat Diet aan waarom bet verzet juist aan bet eind
van de jaren zestig toenam. Dit laatste geldt ook voor de eerste verklaring van
Upie1z waarin spoke is van een uitputting van bet tayloristiscbe technologiscbe
paradigma. Men kan zicb afvragen waarom technologische paradigma's 50 jaar
mee zouden gaan en bijvoorbeeld geen 20 of 80 jaar.
De afname van de arbeidsproduktiviteitsgroei overtuigt ook Diet gebeel omdat
weinig rekening wordt gebouden met andere factoren die de ontwikkeling van de
arbeidsproduktiviteit kunnen beinvloeden, zoals de bezettiogsgraad, de kapitaalin-
tensiteit, de produktiegroei en de technische ontwikkeling (Matthews 1982,
Maddison 1987). Deze veelvoud aan potentiele oorzaken maakt mono-causale
verklaringen onmogelijk. Econometriscb onderzoek zou in dit verband misscbien
meer duidelijkheid kunnen verschaffen maar met betrekking tot de arbeidspro-
duktiviteitsgroei heeft met uitzondering van enkele aanzetten van Pastre (1983)
een dergelijk onderzoek tot op beden nog niet plaatsgevonden.
Voor de verklaringen op bet vlak van de arbeidsproduktiviteitsgroei en de
toegenomen intemationale concurrentie geldt dat zij vooral de oorsprong van de
crisis kunnen verklaren maar dat bet op voorband Diet duidelijk is dat of de
aangebaalde factoren ook tot een voortduren van de crisis moeten leiden. Het is
derhalve cruciaal of bet hier om conjuncturele dan weI structurele ontwikkelingen
gaat en bij factoren als arbeidersverzet, verscbuivingen in de machtsverhoudingen
en een toename van economiscbe fluctuaties en onzekerbeid is bet structurele
karalder Diet zeker. Men zou bijvoorbeeld kunnen redeneren dat de macbtsver-
boudingen ten gunste van arbeiders en grondstoffenproducenten zijn verscboven
a1s gevolg van een overaccumulatie. Een langdurige crisis zou de macbtsverbou-
dingen weer doen verscbuiven ten gunste van bet kapitaal en zo een Dieuwe
groeifase mogelijk maken. In een dergelijke redenering boeven instituties
nauwelijks een rol te spelen. De wijze waarop de regulatioDisten bet structurele
karalder van de crisis proberen aan te tonen staat in de volgende paragraaf
centraal.
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3.2 Bet structurele karalder van de crisis

De onderbouwing van het structurele karakter van de crisis verloopt bij de
regulationisten langs twee lijnen. Enerzijds verwijzen zij naar macro-economi-
sche ontwikkelingen en anderzijds analyseren zij institutionele veranderingen
(Boyer, Mistral 1988).11 De macro-economische analyse geeft drie redenen om
van een crisis te blijven spreken. Ten eerste laat de ontwikkeling van enkele
belangrijke indicatoren zoals de economische groei, de werkloosheid en de
winstvoet zien dat de verslechtering van de economische situatie van langdurige
aard is geweest. Ter illustratie geeft tabel 3.3 de groei van het BNP voor de
periode 1950-1989 weer. In de tweede helft van de jaren tachtig is weI een
verbetering opgetreden maar de nieuwe groeivoet ligt significant lager dan in de
'gouden jaren'.

Tabel 3.3: Groei BNP 1951-1989
(gemiddelde jaarlijkse groeicijfers)

Land 1950-1973 1974-1983 1984-1989

Frankri'k
West-Ouitsland
Italic
Japan
Nederland
Groct-Brittannie
Verenigde Staten

ongewogen gemiddelde

5,1
5,9
5,6
9,4
4,7
3.0
3,7
5,3

2,2
1,7
2,9
3.8
1,6
1.1
2,3

2,2

2,4
2,8
3,0
4,5
2,5
3,5
4.1
3.3

Bron: Maddison (1991)

Ook ten opzichte van de lange termijn tendensen is de economische teruggangg
significant want alIeen in de jaren dertig waren de cijfers voor groei en
werkloosheid nog slechter (Boyer 1989a). Ben tweede aanwijzing voor het
structurele karakter van de crisis is het bestaan van een aantal grote onevenwich-
tigheden in de wereldeconomie zoals de hoge schuldenlast van de Derde
Wereldlanden, het grote overheidstekort van de Verenigde Staten, de extreem

11 Omdat de Jegulationisten zich in ccrste instantie vooral met de ontwikkcling van hun thcoretisch
leader en het promoten van een fascn-thcorctisch perspeetief bczighielden. is de karaktcriscring van
het structurele karaktcr van de naooriogsc crisis relatief laat op gang gekomen (Boyer 1979a), Pas
vanaf Boyer (1981) komcn er mccr explicietcrc analyses van wat er in de crisis gebcurd is.
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grote betalingsbalaosonevenwichtigbeden in de intemationale economie die een
belangrijke bron van instabiliteit voor valuta- en aandelenmarkten betekenen.
Deze onevenwiehtigheden hebben weliswaar DOgDiet tot een uitbarsting geleid,
maar hun lange termijn oplossing is DOgDiet in zieht. De derde crisis onderbou-
wing bestaat uit bet verdwijnen van economische verbanden die voor de
naoorlogse groeiperiode kenmerkend werden geacht zonder dat Dieuwe verbanden
al ziehtbaar zijn. In eerste instantie was bet econometriscbe onderzoek van de
regulatioDisten gerieht op bet positieve verband tussen economische groei en
arbeidspro<iuktiviteit. zoals dat ook door Kaldor is geformuleerd (Boyer. Petit
1981; Boyer. Ralle 1985). Op basis van cross country studies wordt geconclu-
deerd dat dit positieve verband in de jaren tachtig Diet of DOgslechts voor een
beperkt aantal industrieen opgaat. Puur fordistische verbanden, zoals een
administratieve prijsvorming (Benassy 1979) en de koppeling van de lonen aan
de arbeidsproduktiviteit (Boyer 1979b) zijn door de regulationisten voor de
crisisperiode overigens nog niet direct getoetst. Maar recent econometrisch
onderzoek naar de determinanten van loonvorming in Frankrijk. Japan en de
Verenigde Staten bevestigt volgens Boyer (1989a) het verdwijnen van oude
verbanden zonder dat Dieuwe relaties al zichtbaar zijn.
De beperkte macro-economische analyse van de regulatioDisten geeft een eerste
indicatie voor bet structurele karakter van de crisis. Het zwaartepunt ligt echter
op een analyse van de institutionele veranderingen op bet vlak van de kapitaal-
atbeidverhouding." Het centrale argument voor de onderbouwing van een
structurele crisis is dan dat de gerezen problemen niet binnen de oude regulatie-
wijze opgelost konden worden. De oude regulatiewijze is vervolgens ter discussie
gesteld en er wordt met Dieuwe vormen geexperimenteerd. Aan de hand van
veranderingen op bet institutionele vlak en macro-economische evoluties komen
de regulatioDisten tot de volgende globale fasering van de crisis voor de OECD
landen:

1968 - 1973: Van een politieke crisis naar over-accumulatie. Het verzet tegen
de tayloristische organisatie van de produktie en autoritaire
structuren wordt omgezet in looneisen. Dit is in eerste instantie
'functioneel' voor de economie, maar gecombineerd met een
toenemende intemationalisatie leidt dit op termijn tot een
langzame verslechtering van macro-economische indicatoren.
De oliecrisis vergroot de problemen.

12 Binnen de rcgulaticbcnadering wonk verder aandacht bcstccd aan verandcringen in bet
staatsoptrcdcn (Andr~ en Delorme) en de concurrcntieverhoudingen (Lcborgnc). Dczc bijdrageD
blijven bier buitcn bcschouwing.
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1974 - 1978: Een korte periode van herstel, maar geen definitieve bervatting
van de oude niveaus van de groeivoeten. De oude regulatiewijze
laat baar grenzen zien. De eerste pogingen om de regulatiewijze
ter discussie te stellen.

1979 - 1983: De diepe recessie bewijst bet structurele karakter van de crisis.
Hoogtijdagen van bet neo-liberale beleid waarin de afbraak van
de oude regulatiewijze centraal staat. Flexibilisering als aanpas-
singsstrategie is in opkomst.

1984 - 1990: Het laboratorium van de crisis. Er is sprake van economiscb
herstel, maar bet zoeken naar nieuwe stabiele institutionele
vormen duurt voort.

Het structurele karakter van de crisis was dus niet meteen zicbtbaar en werd pas
duidelijk toen de manieren waarop economiscbe actoren op de eerste crisissigna-
len bebben gereageerd niet effectief bleken, Deze actoren bebben in eerste
instantie 'traditioneel' of volgens de principes van de oude regulatiewijze
gereageerd. Voorbeelden biervan zijn bet gevoerde keynesiaanse stimuleringsbe-
Ieid, de uitbouw van bet sociale zekerbeidsstelsel en de versterking van de
arbeidswetgeving via een beperking van de ontslagmogelijkbeden. De reacties
van de ondememingen bleven sterk beinvloed door tayloristiscbe en fordistiscbe
principes die nu vaak een nieuwe vorm kregen. Zo werden fordistiscbe
produktieprocessen naar de Derde Wereld of met bebulp van grote subsidies naar
andere regie's verplaatst. Daamaast werden nieuwe tecbnologiscbe mogelijkbeden
(automatisering) gebruikt om bestaande taken te mecbaniseren, waarvoar Aglietta
de term neo-fordisme beeft geintroduceerd (vgl. Coriat 1979). Problemen met
arbeidersmotivatie en rigiditeit werden opgevangen door de inscbakeling van
uitzend- en oproepkracbten en de uitbesteding van werk. De strategie van de
vakbonden bleef op de loonstrijd geconcentreerd. Deze reacties bebben in eerste
instantie tot een kort economiscb berstel in de periode 1974-1976 geleid. Dit
berstel bleek later beperkt te zijn toen de winsten en economiscbe groei
structureel lager bleven dan in de gouden jaren terwijl oak de werkloosbeid
gestaag toenam. De regulationisten benadrukken weI de positieve gevolgen van
bet blijven functioneren van de monopolistiscbe regulatiewijze (sociale
verzekeringen en keynesiaans beleid) in de zin dat een neerwaartse spiraal als in
de jaren dertig is uitgebleven. De monopolistiscbe regulatiewijze beeft de crisis
van de jaren zeventig derbalve een specifiek karakter gegeven. Tegen bet licbt
van latere analyses is bet overigens opvallend dat in de analyses de van eerste
fase van de crisis er met uitzondering van 'computer assisted taylorism' in de
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Verenigde Staten veranderingen binnen bet tcchnologische paradigma nauwelijks
aandacht bebben gekregen. Volgens Leborgne en lipietz (1990) reflecteert dit
ook de daadwerkelijke gang van wen.

De regulationisten constateren voor bet eind van de jaren zeventig en begin jaren
tachtig een omslag in de politieke verhoudingen. De opkomst van een restrictief
economisch beleid om de inflatie te bestrijden markeert deze omslag, die volgens
de regulationisten bet gevolg was van toenemende economische spanningen zoals
historisch lage winstvoeten waarvan een groeiend deel naar de banken ging
(Boyer 1989a). De versterkte intemationaliseringstreod veranderde nationale
prijszetters in intemationale prijsvolgers terwijl de hoge intemationale kapitaal-
mobiliteit de disciplinereode rol van de intemationale concurrentie verder
versterkte. Want onder de dreiging van een verplaatsing van vestigingen naar
regio's met vrieodelijker vakbonden en lokale overheden en de dreiging van
faillissement werden vakbonden en arbeiders tot concessies gedwongen. De
recessie van begin jaren tachtig bewees het falen van de fordistische institutionele
arrangementen, die vervolgens ter discussie werden gesteld. Voor bet ter
discussie stellen van oude institutionele vormen verwijzen de regulationisten
meestal de opkomst van het neo-liberale beleid aan het eind van de jaren
zeventig en tachtig, waarvan Thatcher in Groot-Brittannie en Reagan in de
Verenigde Staten de duidelijkste exponenten waren. Vanwege het aan de macht
komen van de socialisten en communisten in 1981 geeft Frankrijk een gecompli-
ceerder beeld te zien. Boyer (1987b) en Lipietz (1984a, 1987d, 1988a) beschou-
wen het beleid van Mitterrand c.s, als een ultieme poging om bet fordistische
ontwikkelingsmodel verder uit te bouwen. Het mislukken van dit beleid bevestigt
volgens ben DOgeens de grenzen van bet fordistische model. De ommezwaai in
bet beleid van de socialisten in 1983 bracht uiteindelijk ook de Franse staat op
bet neo-liberale pad.

3.3 Bet neo-llberale beleld en de crisis als laboratorium

Het neo-liberale beleid kan op twee manieren binnen bet leader van de
regulationisten worden geinterpreteerd. Het eerste aanknopiogspuot betreft de
beinvloeding van het accumulatieregime. Het neo-liberale economische beleid
was gericht op een vermindering van bet overheidstekort door mid del van
bezuinigingen; een verbetering van de intemationale concurrentiepositie door
middel van loonmatiging; bet vergroten van economische pnkkels via bet
opheffen van steun aan noodlijdende bedrijven en een denivellering van
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inkomens en verlaging van de uitkeringen," 80vendien werd expliciet gepro-
beerd om de inkomensverdeling ten gunste van winsttrekkers te veranderen, wat
vergemakkelijkt werd door een toename van speculatiewinsten. Het economische
model dat aan het neo-liberale beleid ten grondslag lag, en als ideaal werd
gezien, brak met de fordistische dynamiek. De consumptie werd Diet langer als
de motor van de economische groei beschouwd en in plaats daarvan domineerde
het naar Helmut Schmidt vernoemde theorema dat de winsten van vandaag de
investeringen van morgen zijn en daarmee de werkgelegenheid van overmorgen
bepalen."
Ben tweede en belangrijker aanknopingspunt in de analyse van het overheidsbe-
leid betreft de wet- en regelgeving. In boofdstuk twee is gesteld dat institutionele
vormen als codificaties van sociale relaties moeten worden beschouwd. De wijze
waarop economische actoren met elkaar omgaan is voor een belangrijk deel in
afspraken, wetten en voorschriften vastgelegd waarbij de overheid vaak een
uitvoerende of controlerende rol speelt. Ben belangrijk element van de neo-
liberale strategie is het afbreken of wijziging van deze codificaties. In het
politieke debat is hiervoor de term 'deregulering' geintroduceerd, waarbij volgens
de liberale optiek regulering een slechte zaak is omdat het actoren in hun
handelen zou belemmeren." Voorbeelden van deregulering of atbraak van
fordistische institutionele arrangementen zijn op het vlak van de arbeid-kapitaal
verhouding de versoepeling van het ontslagrecht, de verruiming van arbeidstijden,
de decentralisatie van collectieve onderhandelingen, het verbieden van specifieke
loondeterminanten zoals prijscompensatie en de verlaging van het minimumloon.
Ben typisch Nederlands voorbeeld is het afschaffen van de mogelijkheid van de
overheid om in te grijpen in de loonvorming. In een aantal landen (zoals
Engeland en de Verenigde Staten) ging het neo-liberale beleid nog veel verder
en werd ook expliciet geprobeerd de positie van de vakbonden structureel te
verzwakken via een inperking van het stakingsrecht, een verzwaring van het
representativiteitsbeginsel en de introductie van eisen aan interne vakbondsproce-

13 Daamaast concentrcrcn de collcctieve ondcrbandelingcn zicb meer op werkzekerbcid cn concessics
in plaats van loonstijgingcn en bijgcn ambtenarcn een groter gewicbt in deze onderhandelingcn.

14 De rcgulationisten docn belaas wcinig pogingen om de contouren van dit accumulaticrcgime te
scbctscn CDempiriscb te onderbouwen, De terugJcoppcling tussen institutioDc1e vcrandcringen cn
economische ontwikkelingcD is met uilZondering van Juillard (1988) Ubcrbaupt zeer bcpcrkt.

" Regulering wordt daamaast bcbitisccrd omdat bet de eoncurrentieverhoudingen vcrvalst door
bcpaalde oDdememingcn via de ovcrbeid voordelen te vcrscbaffcn. Dit soort bandelen (rent seeking.
lobbying) zou joist moetea worden bcpcrkt. Ik wi! bier nogmaals wijzcn op de geheel andere
opvatting van institutics CD rcgulcriDg bij de regulationistcn. Zij bcnadrukkeD joist de positicve
aspcctcn ervan zoals bet probleemoplosscnd vermogcD of bet garanderen van zckerhcid.
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dures (bijvoorbeeld bet voorschrift van schriftelijke stemming onder leden over
bereidheid tot stakingen).

Het overbeidsbeleid is een belangrijk maar tegelijk ook een beperkt deel van de
regulatiewijze. De veranderingen in de regulatiewijze vloeien nameJijk ook voort
uit de gewijzigde praktijken van ondememingen, vakbonden, arbeiders en andere
sociale groepen. Voor deze actoren constateren de regulationisten eveneens dat
de fase van continuering van fordistiscbe praktijken werd gevolgd door een
periode van afbraak en experimenten met nieuwe vormen. Boyer en Lipietz gaan
hierbij vooral inventariserend en classificerend te werle.Na een bescbrijving van
de situatie in de gouden jaren en de oorzaken van de crisis wordt vervolgens
bekeken wat er op bet terrein van de arbeidsverhoudingen veranderd is (Boyer
1984, 1987). De regulationisten zijn hierbij ook op de hit van de jaren tachtig,
flexibilisering, gestuit. Hun bijdrage ligt vooral op het vlak van het problematise-
ren van het concept flexibiliteit en bet uiteenrafelen van verschillende vormen en
effecten van flexibilisering. ZJJ onderscheidt Boyer (1986c) 'offensieve' en
'defensieve' vormen van flexibilisering, die respectievelijk als embryonale vormen
van een eventueel nieuw model en als een terugkeer of beboud van oude
regulatiewijzen zijn gedefinieerd. De regulationisten zijn zeer voorzichtig in het
aangeven van het relatieve gewicht van de verschillende ontwikkelingen en laten
zich nauwelijks verleiden tot bet maken van inschattingen." De conclusie luidt
meestal dat Dietvan eenduidige tendensen maar van contradictoire ontwikkelin-
gen moet worden gesproken. In het wetenschappelijke en politieke debat zijn zij
daarom gedwongen op door anderen aangesneden thema's in te gaan zoals de
dreiging van een maatscbappelijke tweedeling bij een aanhouden neo-liberaal
beleid (Boyer, Mistral 1983). In feite kuooen de regulationisten ook niets anders
want omdat een onderliggend model ontbreekt bebben zij grote moeite om de
geinventariseerde ontwikkelingen te verklaren en een inscbatting van bet

16 A8llctta (1979) VOJDlt bicrop een uitzondcriDg. A8llctta voorzict vooral eea verdere automatiscriDg
van bet produkticprocea cn omdat dit in bet verlengde van het fordismc ligt. sprcctt bij van 'nco-
fordismc'. Voor de collCUJJ'CDticvcrboudingenvcrwacbttc A8llctta cen tocncmcndc conccntratic en dus
gcen dcccntralisatic cn intcnsivcriDg van de concurrcntic. Dc:zc opvatting wcrd door de mccstc linkse
pamjcn gcdceld en zowcI de communistischc als de maoistischc pamjen vcrondcrstelden een
grocicnde bcmocicnis van de staat in de economic. Via nationallsatics cn grocicndc staatsuitgavcn zou
de staat de kostCD van de crisis opvangcn en de tendenti!Ic daling van de winstvoct tegcngaan
(Barbrook. 1990, 89). Het zou intcrcssant zijn wannccr de rcgulation.istcn in ecn later stadium DOg
cens op hun cerOO gcdanc uitsprakeD tcrug zoudcn komcD cn ondcrzochten waarom bcpaalde
tendcoscn zicb wcI of Diet hcbbcn doorgczct. Dcrgclijkc rcOcctics blijvcn hclaas uit
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conjuncturele of structurele karakter ervan te geven. Op deze Manier bevestigen
zij keer op keer hun eigen uitgangspunt dat een eventuele uitkomst van een grote
crisis op voorhand niet te bepalen valt en van diverse factoren afhankelijk is:

"Deze opmerkingen bewijzen voldoende dl.Jt geen enkel determinisme en nog
minder een fattllisme het proces van een uitweg uit grote kIlpittllistische crises
regisseert.. De modaliteiten van de uitweg wt een dergelijlce crisis zijn niet
afgeleid van de logica van de produlctiewijze, maar resulteren van de contradic-
toire strategieen, waarvan het verwaand is om de afloop menen te kennen. H
(Boyer 1981,221) H....het is nodig te onderstrepen dat het type loonarbeidsver-
houding dat wt de crisis zal voortkomen niet onajhQnkelijk zijn van de transfor-
maties die op het intemationale niveau plaatsvinden H(Boyer 1981, 219) ... Hlnte-
gendeel, dit is een tomelijk blind en grotendeels niet doelbewust proces, ze/fo als
bepaalde concepties een rol zullen spelen in het verduidelijlcen en kanaliseren
van collectieve en individuele gedragingenH (Boyer 1987c,4).

In plaats van het verklaren van ontwikkelingen en het aangeven van de
dominante tendens daarbinnen, hebben de regulationisten zich op de fonnulering
en evaluatie van scenario's van mogelijke ontwikkelingen gericht. De reikwijdte
van deze scenario's loopt uiteen van combinaties van flexibiliseringsvonnen tot
en met vonnen van intemationale economische cOOrdinatie. Boyer (1987c) schetst
de volgende vier scenario's: een Schumpeteriaanse informatica-revolutie, een
model met grotere democratisering op de werkplek, de opkomst van flexibele
specialisatie en de vestiging van een nieuw intemationaal regime a1s substituut
voor drastische industriele reorganisatie. Met de nodige slagen om de arm acht
Boyer uiteindelijk een combinatie van de scenario's in de vorm van een nieuwe
fase van 'flexibele massaproduktie' het meest waarschijn1ijk. De onderliggende
gedachte hierbij is dat de noodzaak van flexibiliteit niet uit de onzekerheid en
daardoor onvoorspelbaarheid van macro-economische ontwikkelingen voortkomt,
maar samenhangt met de opkomst van een nieuw tecbnologisch paradigma
waarin de mogeJijkheden van nieuwe infonnatietechnologieen, op het vlak van
produkt- en ontwerpaanpassingen, zijn geincorporeerd.
Andere presentaties van scenario's zijn meer op het macro-economische beleid
georienteerd. Zo fonnuleert Boyer (1987d) drie scenario's, waarvan de eerste die
van loonmatiging en een vergroting van de technische flexibiliteit uitgaat tot een
lage economische groei zal leiden. Het tweede scenario behelst een nieuw
compromis over produktiviteit met een afruil tussen offensieve flexibiliteit en
werkzekerheid. Onder bepaalde voorwaarden zou dit een terugkeer van groei
kunnen betekenen. Het derde scenario gaat uit van een voortduring van de neo-
liberale strategie met alle contradictoire gevolgen van dien (Vgl. Boyer, Mistral
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1988).17 Uiteindelijk blijven deze scenario's en de inscbattingen van bun
waarschijolijkheid tamelijk vaag en dagen zij meer uit tot een fJlosoferen over
de toelromst dan dat zij een verldarende of voorspellende waarde bevatten. Oit
laatste is vooral een gevolg van bet ontbreken van een explicitering van de
relevante factoren (kracbtsverboudingen, orientaties van de actoren, intemationale
omstandigbeden). De evaluatie beperkt zicb vaak tot de interne consistentie van
bet voorgestelde scenario, wat de indruk wekt dat deze consistentie beslissend is
voor bet eventueel doorzetten van bet model.
De evaluatie van de scenario's wordt overtuigender naannate de regulationisten
de grote verbalen acbter zich laten en zicb op beperktere vraagstellingen
concentreren. De evaluatie door I..eborgne en Lipietz (1988, 1990a) van
verschillende combinaties van flexibilisering van de arbeidsverboudingen
illustreert dit.18 Leborgne en Lipietz gaan er van uit dat arbeidsverboudingen
naast een interne consistentie ook binnen bet gebeel van maatscbappelijke doelen,
regels en tradities, macro-economiscbe relaties en ecologiscbe beperkingen
moeten passen. De consistentie van de arbeidsverhoudingen onderzoeken zij aan
de band van twee samengestelde criteria. Het eerste criterium is de flexibiliteit
van bet arbeidscontract (de werkzekerbeid). Hier staat exteme flexibiliteit, waarbij
ondernemingen van oproep- en andere flexibele contracten gebruik maken,
tegenover externe rigiditeit want in dit laatste geval bebben alle werknemers een
vast dienstverband. Het tweede criterium betreft de 'onderbandelde betrokkenheid'
van de werknemers. Leborgne en Lipietz gaan er van uit dat binnen de nieuwe
arbeidsverboudingen een groter beroep op de werknemers za1 worden gedaan. De
werknemers leveren boger gescboolde arbeid, werken meer samen en worden
geacbt zelf oplossingen en suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Deze
grotere betrokkenbeid en inzet moet ecbter weI (fmancieel) gecompenseerd
worden. Het tweede criterium verwijst daarom naar bet niveau (individu, firma,
sector, maatscbappij) waarop over de extra inzet en de compensaties wordt
onderbandeld. Op basis van deze twee criteria kunnen verschillende combinaties
worden gedefinieerd. Maar deze combinaties zijn niet allemaal consistent want
collectieve betrokkenbeid van werknemers is bijvoorbeeld onwaarscbijnlijk
wanneer er geen gezamenlijke doel bestaat tussen de ondememing en baar
werknemers, met andere woorden in een situatie van exteme fiexibiliteit.
Leborgne en Lipietz zien uiteindelijk slecbts twee consistente combinaties of

17 Boyer en Mistral wijzcn crop dat binaen dit model een duidelijkc accumulatiemotor ontbrulrt. De
deflatoire spiraal kan allccn doorbroken worden door eea toename van de 'animal spirits' en bet
opcnbreken van 'nicuwe marktcn'. Onder een nco-Iibcraal bcleid achten zij dit onwaarscbijnlijk.

1. Ecn ander voorbuld is de analyse van de effcc::tc:nvan dczc combinatics op de produktivitcit en
de verdeling van de produktivitcitswinstcn (Boyer, Coriat 1986).
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paradigma's. Ten eerste het neo-tayloristiscbe paradigma waarin een tayloristi-
sche organisatie van het arbeidsproces wordt gecombineerd met exteme
flexibiliteit. In dit paradigma ontbreekt de afruil die zo kenmerkend was voor de
gouden jaren van het fordisme. Het tweede paradigma, genoemd naar de Volvo
fabriek in Kalmar, (Zweden) kent externe rigiditeit van de arbeidsmarkt
gecombineerd met 'onderhandelde betrokkenheid' van de werknemers.
De verschillende nationale ervaringen in de jaren tachtig kunnen volgens
Leborgne en Lipietz (1990,13) a1s voIgt gestileerd worden samengevat. In de
Verenigde Staten en Engeland ligt de nadruk op flexibiliteit en wordt de
betrokkenheid genegeerd of op individuele wijze beloond. Dit laatste geldt ook
voor Frankrijk. Onderhandelde betrokkenheid wordt in Japan op ondememingsni-
veau, in West-Duitsland op sectoraal en in Zweden vooral op nationaal niveau
geregeld. Japan is een typisch voorbeeld van een duale arbeidsmarkt waarin beide
paradigma's naast elkaar kunnen bestaan. De experimenten in de Verenigde
Staten laten zien hoe moeilijk het is om in een liberale context op ondememings-
niveau te onderhandelen over betrokkenheid."
Deze verschillende nationale modellen volgen niet (automatisch) uit de vereisten
van een nieuw tecbnologisch paradigma maar zijn uitkomst van politieke en
culturele erfenissen en strijd. Dit betekent ook dat een eventuele polarisatie van
de beroepsbevolking geen noodzakelijkheid is maar van de onderhandelde
compensaties voor de betrokkenheid afhangt. De kans op polarisatie is het grootst
wanneer de compensaties voor de grotere betrokkenheid op individuele basis
onderhandeld worden. Dit ligt het meest voor de hand in een 'individualistische'
maatschappij, terwijl het Kalmariaanse model vooral in een solidaristische
maatschappij zal gedijen. Het Japanse model zal vooral geaccepteerd worden in
hierarchisehe maatschappijen waarln 'natuurlijke' verschillen tussen individuen en
ges1achten worden erkend. Leborgne en Lipietz denken niet dat uiteindelijk een
van de twee modellen het andere zal elimineren. Veel waarschijnlijker is dat
binnen een gegeven geografische ruimte, bijvoorbeeld Europa, een combinatie
van de twee modellen ontstaat omdat regio's of landen zich op basis van
comparatieve voordelen op een van de twee modellen zullen concentreren (vgl.
Leborgne, Lipietz 199Ob).

In de crisisanalyses van de regulationisten komen een aantal thema's keer op keer
terug. De rol van flexibilisering en de implementatie van nieuwe technologieen
in een eventueel nieuw model worden vaak benadrukt. Maar over de wijze
waarop deze aspecten in een nieuw model gecombineerd zouden kunnen worden,

19 Lcborgne en Upictz verwijzen in dit verband vooral naar het Saturn project van General Motors.
Zie hiervoor ook Messine (1987).
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zijn de regulationisten zeer voorzichtig. Dit hangt samen met de manier waarop
zij de uitkomst van grote crises zien: als Diet technologisch of economisch
gedetermineerde processen maar uitkomst van politieke strijd. 'lA> stelt Lipietz
(1987c, 23):

~ third area 0/consensus (among regulotionists, mv) recognizes the importance
0/ not trying to say anything exact about a new regime of accumulation. Our
point is that, while there are limits to what ispossible, we do think that there are
alternatives to present arrangements. TIuIt is our common sense. A realistic
position about Keynesianism, about the organization 0/ labor, about the
possibility 0/ a new regime, and our sense of the care with which we have to
define the new regime is the common sense 0/ the regulotionists when they act
as citizens, as activists. "

Het probleem voor de regulatiebenadering ligt echter dieper. Aangezien zij een
aantal fundamentele vragen onbeantwoord laat, is zij ook nauwelijks in staat om
inschattingen omtrent bijvoorbeeld innovaties of regressies te maken. De
werkelijkheid is complex en in crisistijd neemt het aantal contradictoire
ontwikkelingen nog eens toe maar de regulatiebenadering ontbeert instrumenten
om een 'analytische orde' aan te brengen. Zij kan nauwelijks uitspraken doen over
het blijvende karakter van bepaalde ontwikkelingen. Een belangrijk gevolg van
deze 'tekortkoming' is dat de regulatiebenadering in het debat over de aard van
bet huidige kapitalisme wordt overschaduwd door benaderingen die weI expliciete
claims over de dominante trends in het hedendaagse kapitalisme op tafel hebben
gelegd. Verwarrend is echter dat sonunige van deze benaderingen expliciet naar
bet werk van de regulationisten verwijzen en daar concepten zoals fordisme en
haar crisis hebben overgenomen, maar op cruciale punten afwijken. Dit geldt in
het bijzonder voor de aandacht voor nieuwe produktiesystemen en het idee dat
de crisis van bet fordisme al overwonnen is (Leborgne, Lipietz 1990a). Mede
omdat deze afgeleide benaderingen uiteindelijk ook het werk van de regulationis-
ten bebben beinvloed, worden in appendix 3.1 de post-fordisme of 'New Times'
benadering en het 'flexibele specialisering' scenario van Piore en Sabel besproken.

3.4 Natiooale patrooen in de transitie van fordisme our toyotisme

Tot nu toe is het fordisme en zijn crisis als een algemeen model gepresenteerd
en zijn nationale afwijkingen verwaarloosd. Dit komt overeen met de positie van
Boyer en Lipietz in hun eerste teksten want daarin werd het fordisme model als
bet dominante model voor de OECD landen in de naoorlogse periode opgevat,
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waarbij aIleen voor Engeland een uitzondering werd gemaakt. In bet vedengde
hiervan ligt bet voor de band om de overgang naar een nieuw model ook in
algemene termen te bespreken. De uiteenlopende nationale reaeties en economi-
sche prestaties in de crisis hebben er echter toe geleid dat in bet werk van de
regulationisten de systematische analyse is verdrongen door de aandacht naar
nationale patronen. De presentatie in deze paragraaf voIgt deze ontwikkeling.
Als gevolg van de uiteenlopende nationale ervaringen in de crisis is de
dominantie van bet fordisme model ter discussie gesteld en wordt met terugwer-
kende kraeht onderzoeht in hoeverre de groeifase zelf al verschillen tussen landen
liet zien.20 De regulationisten erkennen ook meer en meer de specifieke
kenmerken van bet Franse fordisme en verwijzen terloops naar de complementai-
re verhouding ten opzichte van de West-Duitse economie (Lipietz 1984a, zie ook
paragraaf 5.4).
De discussie over nationale varianten hangt samen met de vraag of bet
hedendaagse kapitalisme op nationaal of intemationaal geanalyseerd moet worden
(Ruecio 1988). Verwijzen accumulatieregimes naar nationale of intemationale
macro-economische samenbangen?11 Boyer en Lipietz bebben niet veel
aandaeht aan dit vraagstuk besteed en in de praktijk zijn zij begonnen met een
analyse van nationale economieen. Ter onderbouwing wijst Lipietz (1987a, 19)
erop dat de regulatievormen voor een belangrijk deel uitkomst zijn van politieke
strijd die hoofdzakelijk binnen nationale grenzen en door op nationaal niveau
georganiseerde aetoren (werkgeversorganisaties, vakbonden, politieke partijen)

~ Zo stelt Boyer (1989b,33): "a decade later, such an extreme hypothesis does not hold. Fmt,
international comparisons show that countries like Italy, Germany or Japan are far from exploring
typical Fordist strategies, since they have probably invented alternatives to or at least hybrids of this
regime.· en "the unicity of Fordist capital labor relation can no more be maintained" Boyer (1989d.2).
Een andere factor bierbij was dat nadat buitenlandse auteurs in ecrste instantie bet idee van de
algemeenheid van bet fordisme concept erg gcmakkclijk op hun eigen land van toepassing ac:htten
(pole1:ar 1985), dcze toepasbaarheid in cen later stadium werd betwist. Zie bijvoorbceld voor West-
Duitsland (Hoffman 1986), Nederland (Elshout, Verhagen 1986. Stoop 1988b). Sc:andinavie (Mj6set
1987) en Canada (JCJIIOn1987). In al dcze gevallcn bcpleiten de aitici op zijn minst vergaande
nuanceriDgen. De laatJte jaren is er ook een disalSSie ontstaan over de vraag in hoevcrre bet
fordistische model rclevant is gcweest voor Japan (Kenney en Florida 1989).

21 Jessop maakt bier ondencheid tussc:nverschillende abstractieDiveaus. Bij hem is eea accumulatiere-
gime een typering van een bcpaalde fase van bet kapitalisme in zijn algemeenheid. Om nationale
bijzonderheden van dit model aan te geven heeft bij bet vage concept 'mode of growth' gcIntrodu-
ccerd. Volgens Iipietz (1987b.l054) moeten uiteindelijk de volgende vragen worden beantwoord. Kan
cen regime op nationaal Diveau bestaan zonder adequate mondiale configuratie? Verondcrstelt een
regulatiewijze ook een statelijke institutie (soevereine dan weI hegemoDiaal)? Kan men llberhaupt
8pJekcn van een 'intemationaIe regulatiewijze'? Mod men 8pJekcn van een 'intemationaal regime' of
van cen (mondiale) configuratie van nationale regimes?
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Tabel 3.3: Nationale varianten van het fordisme (bron: Boyer 1989b)

sspecten van de Oostenrijk Franlaijk Italic Japan
kapitaal-arbeid
verhouding

1. Organisatie van Diet erg strikte schei- zeer tayloris- decentraal,
bet produktieprooes tayloristisch ding tusseD tisch solidaris-

ontwerp en tischer dan
uitvoering in V.S.

2. Stratificatie van gemiddeld grooten groot gematigd
vakbekwaamheid geinstitutio-

naliseerd

3. Arbeidsmobiliteit hoog laag gemiddeld gemiddeld

4. Loonvonning

- indexering van tamelijk volledig volledig en volledig
prijzen volledig geinstitutio-

naliseerd

- koppeling aan Diet duide- impliciet Diet expliciet expliciet
produktiviteit lijk via bonus-

sen

- invloed van de significant matig gemiddeld verrassend
werkloosheid hoog

- verhouding indi- hoog boog zeer laag hoog
reet / direct loon

S. Inhaalbeweging in eerste kloof gedicht aanvankelijk snel
ten opzichte van bet instantie langzaam
Amerikaanse con- traag
sumptiepatroon

Algemene karakte- corporatis- door de staat laat en OD- hybride
risering van het tisch georgani- volledig
fordisme seerd geinstitutio-

naliseerd
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Tabel 3.3 (vervolg)

aspecten van de Zweden Verenigd Verenigde West-
kapitaal-arbeid Koninkrijk Staten Duitsland
verhouding

1. Organisatie van echte uitzon- Gebalkani- Typisch geconcen-
bet produktieproces dering op seerd d.m.v fordistisch treerd op

fordistisch ambacht- en ambachts-
produktie- werkregels madden
proces

2. Stratificatie van gematigd strikte afba- groot gematigd
vakbekwaamheid kening

3. Arbeidsmobiliteit gemiddeld / gemiddeld hoog gemiddeld
hoog

4. Loonvorming

- indexering van vooral t.o.v. traag maar gedeeltelijk traag en
prijzen wereldmarkt- volledig en/of traag partieel

prijzen (verboden)

- koppeling aan in de export- niet duide- impliciet tamelijk
produktiviteit sector lijk maar 8811- sterk

wezig

- invloed van de significant laag gemiddeld significant
werkloosheid laag

- verhouding indi- laag laag laag gemiddeld
rect / direct loon

5. Inhaalbeweging snel, plus snel, plus snelle
ten opzichte van het grote wel- grote wel- moderniser
Amerikaanse con- vaartsstaat vaartsstaat ing
sumptiepatroon

Algemene karakte- democratisch geblokkeerd puur 'flexi'
risering van het
fordisme
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wordt gevoerd. De grate rol van de staat in de regulatie onderstreept DOgeens bet
belang van bet nationale niveau. In aansluiting bierop moet de intemationale
economie volgens lipietz als een configuratie van nationale economieen worden
beschouwd.22 Een van de oorzaken van de beperkte aandacht voor intemationale
relaties is wellicht dat de eerste twee economiee» die werden geanalyseerd
(Frankrijk en de Verenigde Staten) relatief gesloten economiesn waren.
De comparatieve studies van de regulatiebenadering zijn vooral op de orgaDisatie
van de kapitaal-arbeid verhouding in de verschillende landen gericht. Tabel 3.3·
illustreert hoe de regulationisten met deze problematiek omgaan. In zijn poging
tot classificatie ziet Boyer (1989b) de Verenigde Staten als bet voorbeeld van bet
ware fordisme. Het fordisme in Frankrijk, Oostenrijk en Zweden bestempelt bij
respectievelijk als door de staat georganiseerd, corporatistisch en democratisch.
Japan kent een hybride en West-Duitsland een flexibele vorm van fordisme. In
ItaliCSen Engeland is bet fordisme niet of pas zeer laat geinstitutionaliseerd. Het
valt op dat Boyer voor zijn typeringen verschillende dimensies gebruilct. Deze
zijn namelijk gebaseerd op de mate van institutionalisering, de wijze van
totstandkomiog of op bet politieke draagvlak van de institutionele arrangementen.
Boyer (1989a) erkent wei dat het toevoegen van voorvoegsels aan het fordisme
geen oplossing biedt maar raakt zo de kern niet. Het cruciale probleem is naar
mijn meniDg de afwezigheid van een onderliggend model, dat het belang van de
verschillende dimensies zou kunnen aangeven. Nu kan men op basis van de
typeringen slechts gissen naar het onderliggende model. Dit wordt versterkt door
het ontbreken van causale verbanden tussen bijvoorbeeld de mate van fordisme
en de hoogte van de economische groei en de lengte van de stagnatie, tussen de
mate van institutionalisering en de stabiliteit van het accumulatieproces en tussen
de rol van de staat in de regulatiewijze en het aanpassiogsvermogen van een
economie. Zonder dergelijke causale verbanden hangt het onderscheid van
verschillende nationale varianten in de lucbt.23 Tegelijkertijd maken de
regulationisten het zichzelf ook erg moeilijk omdat zij niet zoals bijvoorbeeld de
corporatismetbeoretici een afbakeDing maken voor wat 800rt economioon bun

:z:a Hier tan aan worden toegevoegd dat een 'intemationaal regime' te ver van de haudclcndc adoren
aDtaal wat overigcns Diet weg DCCmt dat binnen G.A.T.T., E.G., V.N. e.d, intcmationale
gcdragsregels voor bcpaalde terreiDen tot stand kamen.

:13 In zijn reeente werle gaat Boyer (1989c, 7) zeer voorzichtig in de richting van bet formuleren van
causale verbandcn: --rhc fordist methods are then outperformed by more flexible hybrids, such as
thole operating in west Germany, Italy, Sweden aDd Japan." en -Intuitively enough. national
manufaduriDg industries are the more competitive. the more distant they were with respect to typical
mass produd organization.· Dc vraag blijft natuurlijt of er dan nog van nationale varianten van het
fordismc gcsprokcn kan worden.
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ideeen van toepassing zijn. Tot op beden bebben de aandacht voor nationale
patron en en de constatering van uiteenlopende economische prestaties in plaats
van verduidelijldng dan ook vooral nieuwe vragen opgeroepen. Wat is de
relevantie van regulatiewijzes wanneer zij zo uiteen kunnen lopen maar
uiteindelijk tocb tot een variant van een dominant model leiden? Geldt dan toch
bet primaat van de economie (Teague 1990)1 Hoe heeft bet fordismemodel, met
zijn nadruk op de interne afstemming tussen produktie- en comsumptienormen,
zicb internationaal bnnen verspreiden? Wat voor rol speelden de nieuwe
generaties van Amerikaanse investeringsgoederen en bet Bretton Woods systeem
bierin (Mistral 1982)1
Wanneer de regulationisten van nationale varianten van bet fordisme veronder-
stellen, ontstaan grote problemen om de syncbroniciteit van de crisis in de
verschillende landen te verklaren (Brenner, Glick 1990). In dat geval zouden de
verscbillende nationale produktieve systemen allemaal tegelijk hun endogene
grenzen bereikt moeten bebben. De vraag is dan of dit te combineren valt met
de verklaringen, die de regulationisten voor de daling van de arbeidsproduktivi-
teitsgroei hebben gegeven. De bypothese van Lipietz dat systemen van arbeids-
proces ongeveer SOjaar meegaan, veronderstelt in dit geval dat de verscbillende
economieen dezelfde stand van bet dominante model kenden. Dit is in tegen-
spraak met de bevinding uit de arbeidsprocesdiscussie dat er grote bistorische en
geografiscbe variaties van het arbeidsproces bestaan. Deze variaties blijken vooral
wanneer een ruime opvatting van arbeidsproces (,factory regimes') wordt
gehanteerd (Burawoy 1985, Edwards 1986, Littler 1982). Gegeven de karakteri-
seringen van de verscbillende naoorlogse arbeid-kapitaalverboudingen (zie tabel
3.3) door Boyer wordt bet erg toevallig als deze verschillende systemen van
arbeidsverboudingen tegelijk bun interne grenzen bereiken en in een crisis
geraken," Een andere verklaring loopt via de veranderde machtsverhoudingen.
In dat geval is de redenering dat de economiscbe 'boom' en het bereiken van
bijna volledige werkgelegenbeid, die in een versterkte positie van de arbeiders
heeft geresulteerd, in bijna aIle landen is opgetreden. Een van de uitingen van de
versterkte positie zou dan een verminderde bereidbeid tot aanpassing en daarmee
een lagere produktiviteit zijn geweest. Deze verklaring veronderstelt een
synchroniciteit van de boom in de verschillende landen. Deze veronderstelling
wordt door empiriscb onderzoek onderbouwd (MacEwan 1984, Checci 1989).
Een meer plausibele verklaring voor bet internationale karakter van de crisis
vereist een kwalitatieve denksprong. Hierbij moet niet langer van een dominant
model maar van meerdere modellen worden uitgegaan. De crisis hoeft dan niet

:14 Glyn (1990) wijst ook op de grotc vcrschillcn in absolute produktivitcitsnivcaus un bet begin van
de crisis.
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bet gevolg te zijn van bet tekortschieten van de oude vorm maar kan volgen uit
de opkomst van een Dieuwe vorm die 'efficienter' is of uit het feit dat bepaalde
reeds hestaande institutionele arrangementen beter tegen de gewijzigde
omstandigheden hestand zijn. In deze gevallen zijn er winnaars en verliezers in
de intemationale concurrentiestrijd waarbij deze laatsten worden weggedrukt wat
bijvoorbeeld leidt tot een lagere bezettiogsgraad en daarmee een lagere
produktiviteit. Landen kunnen dan op verschillende manieren in de intemationale
crisis betrokken raken (Boyer 1979a, 1989c).

Volgens de regulatioDisten is er in de crisisperiode sprue van een grotere
divergentie in economische prestaties dan in de naoorlogse 'boom' periode. Zij
beschouwen Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten als verliezers en Japan.
West-Duitsland en Zweden als winnaars in de huidige intemationale concurren-
tiestrijd. Boyer en Lipietz verschilleo weI van mening over interpretatie van de
positie van de verliezers. Lipietz gaat uit van bet naast elkaar bestaan van
verschillende nationale antwoorden op de crisis en stelt dat de verliezers allen bet
pad van 'liberaal produktivisme' hebben gevolgd.2S Boyer spreekt Diet van
verschillende nationale modellen maar van nationale varianten van een nieuw
ontwikkeliogsmodel waarbij bet economische succes afhankelijk is van de mate
waarin eeo economie zich de principes van het nieuwe model eigen heeft
gemaakt. Hieruit blijkt dat in de teksten van de regulatioDisten een kentering is
opgetreden. De pogingen om grip te lcrijgenop de veranderde gedaantes van het
kapitalisme en de discussies over fle:xtbelespecialisatie en nieuwe technologische
paradigma's bebben er toe geleid dat vooral Boyer aan bet eiod van de jaren
tachtig de contouren van een Dieuw ontwikkelingsmodel durft te schetsen.
Op basis van secundair materiaal komt Boyer (1989d) tot de conclusie dat in
ieder geval op bet terrein van management en arbeidsverhoudingen een nieuw
model. "toyotisme" genoemd, dominant is geworden. Kenmerken van dit model
zijn een groter beroep op de vaardigheden en betrokkenheid van werknemers en

25 Dit model WOldt gckaraktcri.seerd door eea libcraal mauagement van tcclmologischc verandcring.
Deze tcchnologischc ontwikkcling wordt Diet langcr nagcstrcefd a1s uitkomst van een explicictc
democratische maatschappcUjkc kcuzc. maar gcprcsentccrd a1s een keihardc cconomischc noodzaat:
(invcstcringcn zijn noodzakelijk om tc exporteren en exportcren is bclangriit: om te kunncn
invcstcren. In bet vcrlengde hicrvan moct de onderncming steeds mcer fundics van de staat
ovememen. Dit model is instabiel en misschien cconomisch cn politick minder wensclijk maar hcd\
zicb in deze landcn al wei gevcstigd. Inzet van politiet:c strijd moct volgens Upictz (1988c. 19891)
zijn om dit model zodanig tc vcrandcren dat waarden a1s vakbckwaamhcid. toewijding en
dcmocratiscring op de wcrkplek wei cen rol gaan spclen. Voor zichzclf ziet lipietz cen rol wcggclegd
om altcmaticven voor bet libcraal produktivismc tc fonnulcrcn.



77

lange termijn contractuele afspraken. Het nieuwe model is voortgekomen uit bet
'trial and error' proces van de jaren zeventig en tachtig en is een antwoord op de
problemen van het oude model en de uitdagingen van de crisis. Tabel 3.4 vat de
belangrijkste elementen van dit model samen. Boyer stelt dat landen die deze
elementen bet meest in hun management en produktiesysteem hebben geinte-
greerd het best voor de hedendaagse intemationale concurrentie zijn toegerust.
Omdat Japan het verst in de toepassing van dit model is, wordt er van model
J(apan), sonyisme (Boyer 1989b) of toyotisme gesproken (Boyer 1989c).2Ai
In het debat over het Japanse model zijn in bet algemeen twee standpunten te
onderscheiden. De eerste positie richt zich op de negatieve elementen van het
Japanse model. Een voorbeeld hiervan is de analySe in termen van een toyotisme
in bet arbeidsproces door Dohse e.a. (1985). Toyotisme wordt hierin gezien als
een extreme vorm van uitbuiting, die in bet verlengde van het fordistiscbe
arbeidsproces ligt. Vergelijkbare analyses benadrukken ook de duale structuur van
de Japanse economie, waarbij de vaak geroemde karakteristieken zoals een
levenslang arbeidscontract slecbts voor een beperkte groep werknemers blijkt te
gelden (Kamata 1982). Een tweede benadering beoordeelt het Japanse model
positiever en onderzoekt in boeverre elementen van bet Japanse model ook buiten
Japan kunnen worden toegepast (Dore 1990). Beide benaderingen bebben met
elkaar gemeen dat zij de oorzaken van het succes van het Japanse model willen
benoemen. De invalshoek hierbij is de afgelopen jaren verscboven want werd in
eerste instantie bet aanpassingsvermogen voor vraagfluctuaties benadrukt, later
komt bet accent op de sowieso bogere produktiviteit en produktkwaliteit te
liggen.
De betere prestaties op bet vlak van produktiviteitsgroei, werkgelegenbeid,
bandelsbalans en aandeel in boogwaardige industrie voor Japan, Zweden en
West-Duitsland in vergelijking met Frankrijk, Verenigde Staten en Eogeland
worden als 'bewijs' voor de economiscbe superioriteit van dit nieuwe model
opgevoerd. Dit bewijs is natuurlijk indirect want er zijn grote problemen om
economiscbe prestaties vanuit een institutionele structuur, laat staan een identieke
of gelijksoortige structuur, te verklaren. De werkloosbeid is bijvoorbeeld bet
gevolg van een gebeel van economiscbe, sociale, politieke en tecbnologische

16 Wannur Japan ea in minderc mate Zwcden als grote voorbcelden van bet nieuwc model wordcn
beschouwd, is bct gegevea de grotc continuItciten in beide landen problcmatiscb om te vcronderstcl-
len dat 'toyotisme' oil een trial and error proces in de jarcn zevcntig en tachtig is voortgckomcn.
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Tabel 3.4: Toytisme ala oplossing voor de problemen van Jret fordisme
Bron: Boyer 1989c

Fordistiscbe p.incipes Problemen en uitdagingen Principes van het
van de jaren 70 en 80 toyotisme

1. rationalisering van 1. onderbeatting van 1. optimalisering van de
arbeid is boofddoel. machines. grote voor- diverse produktieve
mechanisering het raad van onderhanden stromen in de onder-
middel werk neming

2. eerst ontwerp en dan 2. vertraging en hoge 2. nastreven integratie
produktie en organi- kosten om van inno- van onderzoek. ont-
seren van het arbeids- vatie tot produktie te wikkeling en produk-
proces komen tie

3. indirecte relaties met 3. verlies van contact 3. duurzame banden
consumenten via met kieskeurige con- tussen producenten en
marktonderzoek en - sumenten; lanceren gebruikers om 'lear-
strategieen nieuwe produkten ning by doing' effec-

mislukt ten te benutten

4. lage kosten voor 4. kwaliteitscontroles 4. hoge kwaliteit tegen
gcstandaardiseerde achteraf voorkomen redelijke kosten, via
produkten heeft prio- hoge uitval niet; con- nul-uitval in elk
rite it, kwaliteit is sumenten nu kwali- stadium van produk-
secundair teitsbewust tieproces

S. massaproduktie voor S. zelfs massaconsump- S. inbouwen van markt-
stabiele en groeiende tievraag wordt onze- vraag in produktie-
vraag, kleine serle ker, bet fordistische proces om zo sne1 te
produktie voor insta- produktieproces blijkt kunnen reageren.
biele vraag rigide

6. centralisatie van pro- 6. trage en inadequate 6. decentralisatie van
duktiebes1issingen in reactie van hoofd- produktiebeslissingen
ceo aparte divisie van kwartieren op schok- binnen kleinere en
de ondememing ken minder hierarchische

eenheden

7. verticale integratie. 7. gegeven de radicale 7. netwerken (en joint
gecombineerd met innovaties, kunnen ventures) a1s methode
cirkels van onderaan- verliezen grote firma's om specialisatie en
nemers beheersing over tech- co6rdinatie voordelen

nologie binnen te halen
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Fordistische principes Problemen en uitdagingen Principes van het
van de jaren 70 en 80 toyotisme

8. vraagfluctuaties wor- 8. faillissementen en 8. lange termijn en co-
den opgevangen door verlies tasten be- operatieve subcon-
onderaannnemers om lewaamheid onderaan- tracting om gezamen-
zo werkgelegenheid nemers aan. Later lijke technisehe joint
van grote ondeme- confrontatie met in- ventures te bevorde-
mingen te handhaven temationale concur- ren

rentie

9. opsplitsing en specia- 9. excessieve arbeidsde- 9. nieuwe atstemming
lisering van produk- ling wordt contra- tussen produktie,
tieve taken als hoofd- produktie~ toenemen- onderhoud, lewali-
bron van produktivi- de kosten voor con- teitscontrole en ma-
teitsstijging trole en toezicht: in- nagementfuncties

gebouwde rigiditeit

10. minimalisering van 10. Nieuwe technische 10. Minimale algemene
vereiste algemene mogelijkbeden grotere scholing maar uitge-
scholing en werk- concurrentie en onze- breide training op
plektraining. volgens kere vraag zetten werkplek om indivi-
de principes van Bab- voorheen zeer ge- duele en collectieve
bage en Taylor specialiseerde functies bekwaamheden te

onder druk maximaliseren

11. hierarchische controle 11. jongere en beter ge- 11. human resources
en financiele prikkels schoolde generaties beleid om belewaam-
om een impliciete met andere aspiraties heden en betrokken-
instemming met be- wijzen autoritaire heid van werknemers
perkte taakinhoud tot management at. Con- te bevorderen
stand te brengen trole wordt contra-

produktief

12. antagonistische ar- 12. werkgelegenbeid van 12. een expliciet lange
beidsverhoudingen ondememing in ge- termijn compromis
leiden tot looneisen; vaar door gebrek aan tussen managers en
collectieve overeen- samenwerking en werknemers: betrok-
komsten codificeren nadruk op lonen. kenheid in ruil voor
een tijdelijke wapen- Maar 'concession werkzekerheid, hoge
stilstand bargaining' werkt niet lonen of goede ar-

altijd positief uit voor beidsomstandigheden
werknemers.
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processen, en kan derhalve Diet geisoleerd aan managementpraktijken worden
toegeschreven,"
Womack e.a (1990) leveren op basis van een comparatief ondelZOek naar auto-
assemblage fabrieken een veel directer bewijs voor de economische superioriteit
van het Japanse model, waarvoor zij de term 'lean production' hebben geintrodu-
ceerd. Uit de samenvatting in tabel 3.5 blijkt dat de Japanse ondememingen op
de meeste punten het beste scoren." De goede resultaten van Japanse ondeme-
mingen in de Verenigde Staten (en Engeland) spelen ook een rol in de discussie
over de toepasbaarheid van toyotisme buiten Japan. Boyer benadrukt in dit
verband dat een model nooit in zijn geheel kan worden overgenomen maar dat
het erom gaat of elementen in andere tradities kunnen worden opgenomen.
Volgens hem achten de sociale wetenschappers het Japanse model steeds meer
exporteerbaar. Na een periode waarin vanwege de specifieke Japanse cu1turele
waarden, religiebeleving en de erfenis van vroegere sociale verhoudingen de
exporteerbaarheid werd betwijfeld, heeft Aoki (1990) recentelijk laten zien dat
het Japanse systeem als een rationeel model en geschikt voor specifieke
marktsituaties kan worden opgevat. Daamaast ziet Boyer grote overeenkomsten
met managementpraktijken in Zweden. Een derde argument betreft bet eerder
genoemde succes van buitenlandse vestigingen van Japanse ondememingen. Naar
aanleiding van dit laatste (geval) zou volgens Boyer (1989c) een hypothese
onnen luiden dat vooral de culturele waarden van het management een
belemmering voor succes kunnen vormen. Een voorbeeld hiervan is de
Amerikaanse manager die teveel op korte termijn fmanciiHe doelen is gericht.
De verspreiding van bet toyotismemodel gebeurt Diet gelijkmatig, wat met behulp
van een speculatieve index kan worden geillustreerd (Boyer 1989c). Japan komt
natuurlijk het beste uit de bus, gevolgd door Zweden en West-Duitsland terwijl
de negatieve scores voor Frankrijk en de Verenigde Staten laten zien dat deze
twee landen nog Diet ver gevorderd zijn in de implementatie van het model.
Boyer is overigens Diet eenduidig in zijn interpretatie van nationale ontwikkelin-
gen binnen de crisis. Enerzijds constateert hij een algemene trend in de richting
van toyotisme maar anderzijds wijst hij op een 'unequal resistance of national

71 De rcgulationistcn bcnadrukkcn dat een Dicuw model van managcIDCntprincipcs of organisatic van
produktic Diet voldocndc is om van een nicuw ontwikkclingsmodcl te sprcken. Dit laatstc vcrcist dat
de Dicuwc managcmcntprincipcs coherent zijn met anderc rcgulaticvormcn en ook gunstigc de macro-
cc:onomische cffecten met zich mccbrcngcn. Volgcns Boyer (1989c) is dit bet gcval. maar hoc de
cohercntic cruit zict blijll bij bem open.

:It Dc studic van Choffcl. Cuneo CD Kramarz (1988) gull cnigc onderbouwing voor de stelling clat
de minst gctaylorisccrde Fransc ondcmcmingcn bet rclaticf bet bcstc docn.
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industrial relations'. Hiermee bedoelt hij dat de Verenigde Staten zeer gedecen-
traliseerde arbeidsverhoudingen kennen, Zweden een sociaal democratisch

Tabel3.5 : Samenvatting van karakteristieken van assemblage fabrieken, 1989
(gemiddelden voor fabrieken in elke regio)

Japanse
in Japan

produktiviteit (urenlauto)
kwaliteit (defectenll00 auto's)
voorraden (dagen voor 8onderdelen)
% werknemers werkzaam in teams
job rotatie (O=geen, 4=frequent)
suggestieslwerknemer per jaar
aantal functieclassificaties
training van nieuwe produktie
medewerkers (uren)
absenteisme
% lassen dat is geautomatiseerd
% assemblage dat is geautomatiseerd

16,8
60,0

0,2
69,3

3,0
61,6
11,9

380,3
5,0

86,2
1,7

Japanse
in V.S.

Amerikaanse Europese

21,2
65,0

1,6
71,3

2,7
1,4
8.7

370,0
4,8

85,0
1,1

25,1
82,3

2,9
17,3
0,9
0,4

67,1

46,4
11,7
76,2

1,2

36,2
97,0

2,0
0.6
1,9
0,4

14,8

173,3
12.1
76,6

3,1

Prestaties op het vlak van produktontwikkeling en het inspelen op veranderingen:

Japanse Amerikaanse Europese
volume speciale

Gemiddelde ingenieurstijd voor
een nieuwe auto (miljoenen uren) 1,7
gem. ontwikkelingstijd (in maanden) 46,2
aantal body types per nieuwe auto 2,3
gem. ratio dezelfde onderdelen (%) 18
aandeel toeleveranciers/produktie (%) 51
terugkeer naar normale produktiviteit
na invoeriog nieuw model (maanden) 4
terugkeer naar normale kwaliteit na
invoeriog nieuw model (maanden) 1,4

3,1
60,4

1,7
38
14

2,9
57,3

2,7
28
37

3,1
59,9

1,3
30
32

12

Bron: Womack, Jones, Roos, 1990, p.92,118.
12

5

11

compromis kent, in Japan een micro-corporatisme domineert terwijl West-
Europa door een hybride model wordt gekarakteriseerd. Om de verscheidenheid
aan nationale ervaringen in de analyse te betrekken pleit Boyer voor de
introductie van de notie 'national trajectories'. De precieze inhoud wordt echter
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niet gedefinieerd en Boyer volstaat met verwijzingen naar wat met behulp van
deze notie zou moeten gebeuren":

"Continuer a explorer les determinants politiques qui fafonnent ces dilferentes
trajectoires, voila le deft majeur que propose cet ouvrage, en une epoque toute
entiUe dominee par un determinisme technologique et economique. C'est ce qui
le rend si precieux et prometteur. Politologues; sociologues, et economistes, au
travail I" (Boyer 1989d,1S)

"This is precisely the point of the notion of national trajectories. A given set of
institutions, diverging strategic choice during crucial historical periods (for
example the interwar period), the long inertia of cultural and societal values
usually promote quite distinctive implementation of the same general principles. "
(Boyer 1989c. 45)

De groeiende aandacht in het onderzoekprogramma van de regulationisten voor
nationale varianten komt voort uit de constatering van verschillende nationale
reacties op de crisis en de toegenomen divergentie in economische prestaties.30

Hiermee sluiten zij aan bij een algemene trend binnen de hedendaagse politieke
economie om met nationale varianten van bet kapitalisme rekening te houden. Dit
thema is vooral in crisistijd relevant omdat werkloosheid en een lage economi-
sche groei misschien helemaal niet als vanzelfsprekendheden moeten worden
beschouwd en dat 'institutions do matter'. Dit is bijvoorbeeld duidelijk geworden
in de discussie over de vraag in hoeverre de verschillen in arbeidsmarktprestaties
vanuit de aanwezigheid van specifieke instituties, zoals corporatistische
structuren, de verankering van de doelstelling van volledige werkgelegenheid of
de mate van centralisatie van onderhandelingen verklaard kunnen worden (CaIm-
fors en Driffill 1988. Therbom 1986. Wilke 1991. Zie Van Riel 1991 voor een
overzicht).
Gegeven haar aandacht voor instituties en de gepostuleerde ruimte voor politieke
keuzen, zou de regulatiebenadering op dit punt een voordeel moeten hebben. Ik
hoop echter in deze paragraaf aangetoond te hebben dat de regulationisten er tot
op heden niet in geslaagd zijn om de verschillen tussen nationale ontwikkelingen
te verklaren en daarbij aan te geven waarom binnen land I strategie A dominant

19 Boyer veJWijst hicrvoor vaak naar bet reeds vier jaar geleden aangekondigdc maar DOg Diet
vcrschenen bock 'La sec:ondc transformation' (zie bijvoorbeeld Boyer 1989d).

30 De rcgulationistcn geven overigeDS geen indicatic van dczc toegenomen divcrgentie en gcven ook
geen uitsluitsel over bet conjuncturele of structurcle makter van dezc divergcntie.
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is en in land II strategie B. De pogingen in deze richting blijven op een zeer
abstract niveau. Boyer ziet bijvoorbeeld de relaties tussen het bankwezen en
industrie en kapitaal-arbeid configuraties (centralisatiegraad, organisatiegraad) a1s
belangrijkste determinanten. Boyer (1989b, 39) baseert zich ook op case-studies
en gedegen comparatieve studies (Lane 1989, Maurice 1982) van anderen,
wanneer hij over 'nationale stijlen' spreekt. Bij hem zijn het eerder bescbrijvende
dan verklarende noties. Zo wordt de 'Japanse stijl' gekarakteriseerd door lange
termijn coOperatieve relaties tussen ondememingen en hun toeleveranciers
enerzijds en tussen management en werknemers anderzijds. Andere kenmerken
zijn de verwevenheid van de industrie, de financiele sector en de overheid. De
'Amerikaanse stijl' omvat juist het nastreven van korte termijn winsten.
Ondememingen bouwen geen Iangdurige relaties met hun toeleveranciers op en
de arbeidsverhoudingen zijn antagonistisch. In plaats van een nauwe samenwer-
king tussen industrie en bankwezen overheerst de aandelenmarkt en is de
afstemming tussen private strategieen en het overheidsbeleid problematisch.

Boyer (1987c,31) probeert bet gebrek aan uitgewerkte ideeen over de verklaring
van deze verschillen te ondervangen door een pleidooi voor meer multidiscipli-
nair en comparatief onderzoek. Dit soort onderzoek wordt noodzakelijk
beschouwd omdat in een structurele crisis vele elkaar beinvloedende factoren
zoa1s politieke strijd en technologische ontwikkeling een rol spelen. Toenadering
tot het corporatisme debat en sociologisch onderzoek zou volgens Boyer kunnen
leiden tot een 'micro-macro sociologisch economische brug' die nadere inzichten
tan verschaffen over de determinanten van de transitie tussen verschillende
ontwikkelingsmodellen. Een intemationale comparatieve opzet is veelbelovend
vanwege de diversiteit aan nationale ervaringen in groei- en crisisperioden. Het
probleem is echter dat Boyer geen bouwstenen levert voor een dergelijk
onderzoek waardoor zijn suggesties enigszins in de lucht blijven hangen. Dit
betekent niet dat er geen aanknopingspunten voor een dergelijke uitwerking
zouden zijn. Salvati (1989) heeft bijvoorbeeld een bruikbaar a1tematief
geformuleerd, waarin onder meer de aard van het politi eke systeem en culturele
waarden als filters worden beschouwd die verklaren hoe nationale economieen
exteme schokken opvangen." Multi-disciplinair en comparatief onderzoek
vereist naar mijn mening ook een explicitatie van het te verklaren verschijnsel.
In het geval van de regulatiebenadering ligt een macro-economische probleem-
stelling voor de hand, zonder dat de verklaring zich tot het macro-economische

11 Salvati rcagecrt in dit artikel op bet werk van Jessop over de: vraag waarom West-Duitsland geen
Kohlismus kent en Engeland wel Thatcherisme. Salvati concludecrt dat Jessop voor deze vraag de:
regulatiebenadering feitelijk Diet gebruilct en ook Diet nodig hutt.
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niveau zou moeten beperken. Zo ZOU onderzocht booen worden in hoeverre de
specifieke oatiooale regulatiewijzes de waarschijolijkheid van bet manifest
worden van de endogene greozen van bet fordistische model vergroteo of
verkleioen (vgl. Espiog-Andersen 1987). Concreet kao men bier denken aao de
invloed van de werkloosbeid op de lonen in verbaod met de kaos op een 'profit
squeeze'; bet fordistiscbe karakter van arbeidsproces, bet aaopassingsvermogen
van de regulatiewijze om op scbokken te reageren en de internationale
concurrentiepositie. Ben andere mogelij1cbeidis de formuleriog van altematieve
accumulatieregimes, die naast elkaar booen bestaao en niet dezelfde endogene
greozen keooen. Via de defioieriog van een export georienteerd model kao dan
tegelijk rekening worden gebouden met de kritiek dat door de oadruk op de
interne dyoamiek economieen met een belaogrijke exportsector (Nederland,
West-Duitsland) buiten de boot vallen.32

3.5 Slotbeschouwing: V1"8genzonder aotwoorden

Uit mijn studie van de crisisaoalyses door de regulatiooisten is naar voren
gekomen dat op bet moment dat zij een grote crisis bebben vastgesteld, zij
feitelijk met lege banden komen te staao. Dit probleem is een gevolg van bun
metbodiek om van dualismen en tegengestelde karakteristieken uit te gaan.
Hierdoor ontberen zij de instrumenten en coocepteo om eeo crisis te analyseren;
wat resteert is bet gezonde verstand," Een duidelijk voorbeeld biervan is de
ootie accumulatieregime, die eeo situatie van evenwicbtige groei definieert. Op

n De noodzaak tot bet formulcrcn van altcmaticvc accumulaticregimcs wordt vcrstcJkt door de nadnak
op de massaconsumpticgocdcle:oscctor in het fOJdismc model. In CCD aantal prcscDtatics van bet
fOJdismc model spcclt de consumpticgocdcrcnscctor CCD bcLmgrijkc JOI. BiDDen bet uitgavcnpatrOOD
van arbciders hcbbcn de uitgavcn voor duurzamc consumptiCgocdcJCD slechta UD bcpcrkt aandcel.
Dc uitgaven voor gczoodhcid. transport, huisvcsting en vrijc tijd hcbbcD CCD grater gcwicht (Boycr
1988a). Voor dcze scctorcn gcldt dat zij weliswaar oauwc banden met bet fordistilchc model
ondcrhouden maar zclf CCD anderc dynamick kcDDCD, waardoor zij waarschijolijk ook CCD anderc
afstcmming van produktic- cn consumpticnonncn kCDDCD.MassacoDSumptie als dominant kcomcrk
van de naoorlogsc pcriodc wckt de tcn omcchte de indrut dat in de pcriodc voor de Twudc
Wcrcldoorlog dcze massaconsumptic un vul k1cincJc rol spcclde. Historisch gczicn blijltt er urder
sprake van un vcrandcrde samcnstclliDg van massaconsumptie dan van un optomst van massacon-
sumptie (Brenner. Glick 1990. Kuiscl 1987). Dit noodzaakt un schcrpcrc formulcring van de term
massaconsumptic.

n VOlgCDl BJ'CDDCren Glick (1991) zouden de rcgulationistcD op dit punt meer gcbrWt van
marxistischc inzichtcn moctCD makcn. Uitgaaode van de kapitalistischc cigcndomsverhoudingen wordt
bet aantal mogclijkhcdcn sterk vcrmiDderd CD zijn cr ook minder brcuken in de kapitalistischc
ontwikkcling.
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het moment dat er geen evenwichtige groei is, lean het begrip accumulatieregime
Dietgeoperationaliseerd worden en wordt van crisis gesproken. Crisis definieert
dan een fase van instabiliteit maar kent verder geen inhoud. Het gegeven dat er
in een crisis (bijvoorbeeld in de jaren tachtig) toch van groei sprake was stelt de
regulationisten dan ook voor grote conceptuele problemen.
Voor het concept 'regulatie' komen de tekortkomingen DOgduidelijker aan het
licht. Gepretendeerd wordt dat deze notie bet in toom houden van contradictoire
sociale relaties analyseert. Maar als dit in toom houden niet langer luld, is
regulatie Diet langer een theorie van het handelen van actoren en kan bet daar
ook Dietsover zeggen. Het aldus ontstane hiaat wordt opgevuld door verwijzin-
gen naar strijd. Ook hiervoor geldt echter dat deze notie hooguit een bescbrijving
geeft en Diets verklaart. Zij is immers Diet ingebed in een theorie waarin ook
aandacht aan altematieven zoals compromis of berusting wordt besteed. Hierdoor
kunnen de regulatioDisten uiteindelijk ook weinig zeggen over een eventueel
einde van de strijd en zijn uitkomsten en deze slechts constateren.
Een gevolg van deze tekortkomingen is dat de regulationisten hun toevlucht
moeten Demeotot beschrijvende historiserende analyses, waarin de concepten een
ordenende functie hebben. Deze bescbrijvingen wijken Diet veel at van
benaderingen die Diet de last van theoretische pretenties hoeven te dragen. De
bijdrage van de regulationisten aan de interpretaties van bijvoorbeeld het einde
van het keynesiaanse beleid, de opkomst van het neo-liberale beleid, de
flexibilisering van de arbeid en de introductie van nieuwe technologieen ligt
uiteindelijk vooral op het onderzoek naar de samenhang tussen deze ontwikkelin-
gen. Wat betreft deze samenhang en de richting van de ontwikkelingen bebben
de regulationisten zich tot voor kort nauwelijks laten verleiden tot het aankondi-
gen en definieren van een nieuwe, post-fordistische, fase van het kapitalisme. In
plaats daarvan werd op basis van bun institutionele en econometrische analyses
keer op keer het ondoorzichtige karakter van de ontwikkelingen in de crisis
benadrukt. Hierbij aansluitend blijken zij veel sterker in bet evalueren en
bekritiseren van de ideeen van anderen dan in het ontwikkelen van een eigen
visie. Dit komt naar voren in de nadruk op de macro-economiscbe context voor
de opkomst van Dieuwe technologische paradigma's en de onmogelijkheid om
verschillende aspecten van een Dieuw model zoals flexibiliteit en een grotere
betrokkenheid van werknemers willekeurig te combineren.
Een van de aantrekkelijkheden van de regulatiebenadering is haar bewering van
het open karakter van een grote crisis. Dit open karakter kunnen zij onvoldoende
aantonen en in plaats daarvan lijkt via de acbterdeur toch een technologisch
determinisme binnen te slepen wanneer de aanpassing aan het nieuwe technolo-
gische paradigma als cruciaal wordt bestempeld. Maar er zijn meer redenen om
het idee van een structurele crisis te problematiseren. Zo lean volgens de
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regulationisten in ieder geval voor FrBDkrijk slecbts een kwart van deze eeuw
(1948-1973) in termen van bet bestaan van een ontwikkelingsmodel geanalyseerd
worden. Wanneer de overige perioden als crises moeten worden bescbouwd,
verliest deze notie baar betekenis. Voor de tweede belft van de jaren tachtig geldt
dat vanuit een bistorisch perspectief de meeste landen een relatief boge
economiscbe groei, boge winstvoeten en dalende werldoosbeid bebben gekend,
zij bet met grotere fluctuaties dan voorbeen. De vraag is dan of deze groei
samenbangt met de opkomst van een nieuwe regulatiewijze of dat k1eine
veranderingen binnen de regulatiewijze voldoende waren om de aanpassing
zonder een structurele crisis te laten verlopen. Deze vragen bouden ook verband
met de problematiek van de omslag van kwantiteit naar kwaliteit. Als elementen
van een bestaande regulatiewijze langzaam maar continue aan bet veranderen
zijn, of bun inhoud bij ongewijzigde vorm verandert, wanneer komt dan bet
moment vanaf wanneer er iets nieows is ontstaan? Wanneer is een institutie
verdwenen of een nieuwe praktijk dominant? Deze problematiek wordt door de
regulationisten bijna volledig genegeerd.
De voorzicbtigbeid van de regulationisten om een inschatting van dominante
trends te geven, heeft ertoe geleid dat zij op dit punt zijn overscbaduwd door
benaderingen die niet scbromen om een nieuwe fase in bet kapitalisme af te
kondigen en breuken met bet verleden aan te geven. De flexibele specialisatie
these beeft in dit verband een positieve rol in de discussie gespeeld omdat zij als
een soort ideaaltype of 'gestileerd feit' een aan bet fordisme concept vergelijkbare
functie beeft kunnen vervul1en. Maar in appendix 3.1 zal duidelijk worden dat
ook bij deze opvattiogen grote vraagtekens geplaatst moeten worden. Deze
benaderingen kennen bet aan stadia- en fasentheorie inherente probleem dat de
breuken in de ontwikkelingen worden overgewaardeerd ten koste van de
continuiteiten. Om verscbillende fasen of perioden te contrasteren worden
bepaalde aspecten van de buidige, en soms zelf uiteenlopende, ontwikkelingen
als karakteristiek van de nieuwe fase gezien en vervolgens opgeblazen. De
groeiperioden worden door stabiliteit en harmonie gekarakteriseerd, terwijl crises
alIeen instabiliteit, onevenwichtigbeden en conflicten lijken te kennen. 1.0 open
als de crisisfase wonk bescbouwd, zo gesloten wordt bet model als de keuze
eenmaal gemaakt is. Een algemeen probleem met dit soort 'meta gescbiedenis' is
dat geprobeerd wordt om teveel in betzelfde concept te stoppen wat omgekeerd
tot een tot een vertekening of uitsluiting van bepaalde praktijken leidt. In de
discussie wordt vervolgens geprobeerd deze afwijkingen weer te integreren wat
de elasticiteit van de oorspronkelijke concepten verder vergroot.
Er bestaat dus een dilemma tussen teveel en te weinig zeggen. Dit is een gevolg
van bet ondoorzicbtige gebeel van veranderingen, continuiteiten, ccntradicties,
conjuncturele en structurele tendensen. Erkend moet worden dat ten opzicbte van
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analyses in termen van algemene bewegingswetten van het kapitalisme de
regulatie- en verwante benaderingen een vooruitgang betekenen. Maar dit neemt
niet weg dat het zinvol is te onderzoeken in hoeverre het debat over dominante
trends in het hedendaagse kapitalisme aan diepte kan winnen. Een voorbeeld is
de nieuwe orthodoxie onder linkse wetenschappers dat een positieve uitweg uit
de crisis in de vorm van meer betrokkenheid van werknemers, meer vaardighe-
den. democratisering en scholing een reele mogelijkheid is die tegelijk ook nog
eens economisch superieur is (Boyer 1989c. Upietz 1989. Piore en Sabel 1984.
Soskice 1990). Voor deze stellingen ontbreekt tot op heden een degelijke
onderbouwiog en soms lijkt er sprake van een nieuwe sociaal-democratische
nostalgie, waarin een beter inzicht in het hedendaagse kapitalisme dan de
kapitalisten zeIt wordt geclaimd.
Rekening houdend met de uitgangspunten rond de rond de ruimte voor politieke
keuzes en het verwerpen van technologisch en economisch determinismen zouden
de ideeen over een grotere 'worker involvement' in navolging van Hirst en Zeitlin
(1990) op drie manieren kunnen worden onderbouwd. Een eerste methode laat
zien dat de geschiedenis ook anders had kunnen verlopen. Dit tan door bestaande
afwijkingen van het dominante paradigma op te sporen, en te laten zien dat deze
praktijken van 'worker involvement' tot een andere dynamiek leiden als de
specifieke bestaansvoorwaarden van het dominante model Diet langer opgaan. Zo
tan aangetoond worden dat in een context van grote fluctuaties en onzekerheid
een groter beroep op de werknemers andere dan schaalvoordelen met zich
meebrengt. Voor de huidige periode betekent dit het identificeren van reeds
bestaande vormen van 'worker involvement'. hun sociale aanvaardbaarheid aan
te tonen zijn en te onderzoeken of zij veralgemeniseerd kunnen worden. Een
tweede methode is de formulering van altematieve plannen en politieke
strategieen om aan te geven dat het huidige dominante model niet het enig
mogelijke is. Op deze manier tan de ruimte voor alternatieven, waarbij
verschillende groepen ook wat te winnen hebben, worden aangetoond. Een derde
methode is het onderzoek naar de politieke gehalte van huidige ontwikkelingen.
Wat zijn de drijfveren van het proces en zijn er keuzemomenten? Zo [a, wat geeft
op die momenten de doorslag? Domineren economische beperkingen of legt het
Dieuwe technologische paradigma zijn eisen op? Het probleem hierbij is de wijze
waarop strategie en context kunnen worden onderscheiden. Een eerste stap is
aandacht te besteden aan altematieve strategieen, hun voorwaarden voor succes
en de varieteh aan mogelijke uitkomsten. Bij afwezigheid van grote theorieen
lijkt de case-studie van specifieke ondememingen, regio's of nationale
economieen de meest acceptabele methode. Deze case-studies kunnen zich in
eerste instantie richten op die gevallen die het meest succesvol zijn gebleken in
de oplossing van hun individuele crisis of in de actuele intemationale con curren-



88

tiestrijd overeiDd blijven. Problemen bij deze methode zijn de interpretatie en de
representativiteit van de gekozen voorbeelden, waarvoor echter geen algemene
criteria voor kunnen worden geformuleerd. De discussies over bet Japanse model
laten bijvoorbeeld zien dat wanneer bet model zelf Diet eenduidig is, dit ook voor
de discussie zal geldeD. Case studies geven inzichten in de cruciale kenmerken
en als bet good is een inschatting van politieke keuzes en strategieen en bet
gewicht van oude structuren. Met bebulp van een onderzoek naar de politieke en
economische krachten achter de gevolgde ontwildrelin& kan vervolgens de
toepasbaarheid van succesvolle praktijken voor andere situaties worden ingescbat.
Het spreekt voor zich dat bier dan weer rekening moet worden gehouden met de
bestaande structuren en erfenissen en wat Boyer 'nationale stijlen' beeft ge-
noemd.34

De regulatiebenaderiog is zelf Diet bijzonder toegerust voor bet verrichten van
dergelijke case-studies. Dat wil Diet zeggen dat zij overbodig is want naar mijn
mening tan zij voorkomen dat in plaats van een wildgroei aan case-studies, die
later onvergelijkbaar blijken, een gemeenschappelijke probleemstelling wordt
geformuleerd. Vanuit een regulatiebenaderiog zijn er twee aanknopingspunten.
De eerste betreft de in de vorige paragraaf gememoreerde these van een
structurele crisis want het denken in termen van (mogelijke) crises onderscheidt
de regulatiebenaderiog ook van andere institutionele benaderingen en de
mainstream economie. Een tweede aanknopingspunt betreft bet verloop van bet
aanpassingsproces. De rol van instituties in dit aanpassingsproces lean vanuit twee
perspectieven worden geanalyseerd. Enerzijds beinvloedt hun specifieke inboud
de kans of crisistendenties ook daadwerkelijk optreden en tot een grote crisis
leiden, terwijl zij anderzijds aangeven hoe actoren op de gerezen problemen
reageren en waarom deze reacties Diet direct doeltreffend behoeven te zijn. In
deel UI worden deze twee punten verder uitgewerkt

)4 Vanuit dczc optiek tan ook een positievcr oordccl worden gevcld over de discussies rond bet
Zweedse. Japanse. Oostemijbe, Ameribanse of Italiaanse modcll..os van bet mcdiagcwcld waanoee
dczc discussies gcpaard gam. zijn bet wcl bruikbarc middclcn om nadcr inzicht in bet hedcndaagse
kapitalisme te krijgen.
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Appendix 3.1 De "Voorzlchtigheld "Voorbij:post-fordisme en het ftexlbele-
speclalisatle scenario

De voorzichtigheid van de regulationisten ten aanzien van de contouren van een
nieuw ontwikkelingsmodel wordt niet door iedereen gedeeld. Talrijk zijn de
auteurs die al weI de contouren van een nieuwe fase in het kapitalisme menen te
zien, De benamingen voor deze nieuwe fase zijn legio: 'post-fordisme',
'disorganized capitalism', 'the fifth Kondratieff wave' en 'flexibele specialisatie'.
Daamaast duiken ook oudere ideeen van de-industrialisering of de opkomst van
een diensteneconomie of nieuwe intemationale arbeidsverdeling regelmatig op.
In deze appendix wil ik stilstaan bij benaderingen die (impliciet) aan het werk
van de regulatiebenadering refereren en vooral veranderingen in de intemationale
concurrentie en de opkomst van nieuwe technologieen benadrukken. Het centrale
argument is dat markten veel grilliger en gefragmenteerder zijn geworden en dat
met behulp van nieuwe technologieen beter op deze ontwikkelingen kan worden
ingespeeld. In de praktijk is een verwarrend debat ontstaan waarin dit argument
in combinatie met hypothesen over andere tendensen zoals flexibilisering,
intemationalisering, individualisering en regionalisering in uiteenlopende
varianten een rol speelt. Ben gevolg hiervan is dat de term post-fordisme, a1s
opvolger van het fordisme, iedere analytiscbe inhoud verloren heeft en zelfs a1s
periodiseringsmaatstaf onbruikbaar is geworden omdat we volgens sommige
auteurs reeds in post-fordistische tijden leven terwijl anderen de term voor een
toekomstige groeifase reserveren. Ik wil mijn pessimistische inschattingen van dit
debat illustreren aan de hand van een tweetal bijdragen aan dit debat. Als
voorbeeld van een theoretisch allegaartje bespreek ik het 'New Times' concept
zoals dat onder andere door het blad Marxism Today wordt gepromoot. De
aanhangers van het 'flexibele specialisatie' scenario (Piore en Sabel) bebben een
aantal veel eenduidiger claims op tafel gelegd. Dit is een van de redenen waarom
deze bijdrage een grote en positieve rol in de discussie over structurele
veranderingen in bet kapitalisme heeft gespeeld. Na de presentaties van beide
bijdragen za1 worden ingegaan op de onderliggende analyse van dominante trends
in het hedendaagse kapitalisme.
Het idee van 'nieuwe tijden' heeft in Eogeland binnen Iinkse kringen veel
aandacht gekregen omdat de 'new times' aanhangers beweren dat de zwakke
positie van Links in Eogeland niet los van veranderingen in het kapitalisme kan
worden gezien (Barbrook 1990).35De invloedrijkste exponent van deze stroming

15 In Nederland huft de grocp 'LiDks Forum' via CCD conferentie en haar blad 'Achter de zcewering'
geprobeerd de discussie rond 'New Times' op te pitten.
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is Robin Murray (1988) en zijn belangrijkste stelling is dat we in Dieuwe tijden
leven aJs gevolg van de overgang van bet fordisme naar een Dieuwe dominante
vorm van produktie: post-fordisme. Murray ziet beide begrippen erg ruim. 'hJ
stelt bij dat de fordistiscbe principes zoals schaalvergroting en standaardisering;
een concurrentiestrategie gebaseerd op kostenverlaging; autoritaire relaties;
gecentraliseerde planning Diet alleen de industrie maar ook de staat, de politiek
(bet idee van een massapartij) en de cultuur (American football) domineerden.
Signalen van de aisis van bet fordisme zijn volgens Murray de toename van bet
sociale verzet, een grillige en gefragmenteerde in plaats van een voorspelbare
vraag, een afname van de produktiviteitsgroei. dalende winsten en investeringen.
flexibele wisselkoersen. olieprijsstijgingen. de slump van 1974 en de omslag van
keynesianisme naar monetarisme. In Eogeland speelde de detailbandel een
voorhoederol in de overgang naar bet post-fordisme. 'hJ werd de computer
ingezet voor een efficienter voorraadbebeer en automatisering van bet laden en
lossen.
Als antwoord op de grenzen van bet massaprodukt is 'market Diching'. bet
opsporen en bedienen van specifieke consumentensegmenten. de dominante
strategie geworden. 'Economies of scope' in de detailhandel, die voortkomen uit
bet aanbieden van een reeks verwante produkten, verdringen 'economies of scale'
in de industrie aJs belangrijkste bron van produktiviteitswinsten.
De industrie kent soortgelijke veranderingen waarbij de meest succesvolle
industrieregio's 'flexible. manufacturing systems' gebruiken en oog bebben voor
'customisation'. design en kwaliteit. Ben deel van de flexibiliteit wordt bereikt
door de introductie van Dieuwe technologie zoals programmeerbare machines die
gemakkelijk van produkt kunnen wisselen. Andere elementen zijn Dieuwe vormen
van voorraadbebeer Gust-in-time produktie) en kwaliteitscontrole. Toyota is de
pionier op dit terrein en daar zijn de oude vakbonden vemietigd en zien we de
opkomst van 'multi-skilled' werknemers die oog bebben voor verbetering van
produkten en produktieprocessen. Vanwege bun ervaringen zijn arbeiders Diet
Ianger onderling uitwisselbaar en worden levenslange arbeidscontracten en een
bedrijfs sociaalzekerbeidssyteem gebruikt om werknemers aan bet bedrijf te
binden.
Vanwege de boge kosten die deze strategie met zich meebrengt kunnen alleen de
'core' werknemers van de post-fordistiscbe afruil tussen flexibiliteit en zekerheid
profiteren. Voor de perifere werknemers geldt dit Diet want zij worden gebruikt
ter verhoging van de flexibiliteit en kennen geen werkzekerheid. Deze recente
ontwikkeling versterkt de reeds bestaande tweedeling op de arbeidsmarkt. Hoewel
Murray de materiele basis van de tweedeling in de produktie lokaliseert, is de
tweedeling volgens bem geen noodzakelijkbeid. Als altematief voor bet Japanse
model wijst bij op de Zweedse ervaring, waar geprobeerd is de post-fordistiscbe
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afruil door middel van een beleid van volledige werkgelegeaheid, minimuminko-
mens, herscholing en een egalitaire inkomensverdeling voor de gehele bevolking
te laten gelden." Post-fordisme omvat voor Murray (1988, 12) meer dan bet
produktieproces want andere signalen zijD volgens hem dat:

"on the bookshelf, Peters and Waterman replace FW Taylor, in theatre the
audience is served lentils by the actors, at home channel 4 takes its place beside
nv. Majorities are transformed into minorities, as we enter the age of
proportional representation. And under the shadow of Chernobyl even Fordism's
scientific modernism is being brought to book, as we realise there is more than
one way up the technological mountain."

De overeenkomst tussen deze ontwikkelingen is dat zij allen een breuk met het
fordistische tijdperk betekenen, Het post-fordisme is tot op heden geintroduceerd
ODderde heerschappij van de markt en in overeenstemming met de vereisten van
kapitaalaccumulatie. AIleen wat een plaats op de markt kan veroveren komt tot
stand, er is een tweedeling onder de beroepsbevolking en grote groepen mensen
komen zonder werk te staan. De implicaties van deze analyse voor een
altematieve strategie van Links (Labour) zijn volgens Murray verreikend. Met
behulp van de Zweedse optie za1 Labour allereerst de maatschappelijke
tweedeling moeten tegengaan. Ten tweede moet Links zich meer met consumptie
bezighouden. Dit heeft zij te lang verwaarloosd waardoor overheden ver achter
liggen op het bedrijfsleven om in te spelen op de behoeften van consumenten,
Ten derde ziet het post-fordisme arbeid als de 'key asset' van modeme produktie.
Links zou daarom een expansie van volwassenen onderwijs zowel op als buiten
de werkplek moeten bevorderen. Werktijden, contracten, sociale zekerheidswet-
geving moet veel meer ten gunste en Diet ten koste van de factor arbeid worden
gevormd. Een laatste conclusie is dat Links de post-fordistische organisatorische
innovaties ook binnen haar eigen organisaties en de staat moet toepassen,
Representatieve democratie werkt Diet zolang zij binnen een fordistische
bureaucratie moet functioneren.

Deze korte presentatie laat zien dat de 'New Times' aanhangers er van uitgaan dat
een nieuwe fase in bet kapitalisme reeds is aangevangen. De contouren van een
post-fordistisch ontwikkelingsmodel liggen al vast en economieen hebben enkel

16 Als gevolg van baar fordistiscbe verleden, verloopt de opmars van bet post-fordisme in Eugeland
wat langzamer dan in andere landen. Murray verklaart dit mcdc vanuit de zeer slccbte uitgangspositie
van de Britse industrie en de slccht ontwikkelde strategische vermogens van de Britsc industrie, de
vakbonden en de staat.
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de keus zicb in dit model te voegen. Ben echte keuze is dit Diet want in de New
Times these ontbreekt iedere handelingstheoretiscbe onderbouwing. Het systeem
"ziet', "veroorzaakt", "noodzaakt" en wordt opgedrongen maar wie dat in concreto
zijn blijft onbeantwoord. Ten opzicbte van de voorzicbtigbeid van de regulatio-
Disten kan de New Times benadering moeilijk a1s een vooruitgang worden
gezien. Problematiscb in deze benadering is bovendien bet simpelweg tegenover
elkaar plaatsen van de twee fasen fordisme en post-fordisme waarbij binnen cen
fase verschillende en soms contradictoire tendensen onder een noemer worden
gebracbt. In bet geval van fordisme worden bijvoorbeeld een reep Mars. een
atlevering van Dallas, de staatsbureaucratie en de Labour Party onder de noemer
van gestandaardiseerd massaprodukt gerangschikt. Tegelijkertijd wordt wei erg
gemakkelijk verondersteld dat de verschillende crises (bijvoorbeeld die van de
Labour Party) tot een crisis van bet produktiesysteem te berleiden zijn. De schets
van bet post-fordisme blijft voomamelijk een kretologie met verwijzingen naar
marktfragmentatie, produktdifferentiatie, innovatie en nieuwe technologieen en
een tweedeling in de maatscbappij. Het blijft allemaal tamelijk vaag en de
onderbouwing is in de meeste gevallen (bijvoorbeeld de boge arbeidsproduktivi-
teit in bet post-fordisme) summier. Het is in die zin ook verbazingwekkend dat
deze ideeen zo'n grote rol bebben gespeeld in de discussie onder 1inkse
wetenscbappers. Ben belangrijke oorzaak hiervan is naar mijn mening ook de
politieke implicaties die eruit worden getrokken (Barbrook 1990).37

Aan de andere kant moet de invloed van 'New Times' ideeen ook Diet worden
overschat omdat de discussie over post-fordisme of, algemener geformuleerd, bet
debat over dominante trends in het bedendaagse kapitalisme een smeltkroes is
van verschillende opvattiogen, benaderingen en theorieen. In dit debat heeft de
'flexibele specialisatie' these van Michael Piore en Charles Sabel een veel grotere

37 Dezc politieb implicatiea hebbcn aanleiding gcgeven voor fcUe polemiebn. Zic bijvOOJbccld
Oarb (1990a.b). In dit verband is ook bet werk van de Duitse politicoloog Joachim Hirsch van
belang. In samenwerking met Roland Roth schrcef hij: 'Das neue Gesicht des Kapita1ismus'. Hirsch
is verbaasd over de grotc aandacht voor dit bock en verdcdigt zich tegen de bitiek met de stelliDg
dat bet bier niet om em wetcnJchappelijt maar om cen politick bock gaat. Zie Bonefe1d (1987) en
Jessop (1988) voor em bitiek. Oarke (199Ob) trett eea interessante vergelijting tusscn de
tijdsgewrichten van de post-fordisme aanhaugcrs en de periode waarin Gramscl zijn Prison
Notebooks sebrcef. In beide gevallen was er sprab van verzwak.te positie van arbeidersbcweging die
werd toegeschreven aan CeQ verouderde ideologic en was er cen opkomst van nieuwe technologieln
met enorm vee1 nieuwc mogelijtheden. Oarte is ook sceptisch over de effec:ten van cen bitiek op
post-fordisme en Oexibele specialisatie theoridn. Volgens hem fungeren deze c::on<:cptcn ala idealen.
die gem sociale basis hcbben. en waardoor de kritiebD op de empirische en theoretische consistentie
dezc idealen Illcen maar versterken.
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rol gespeeld." Het centrale boek in dit verband is "The Second Industrial
Divide" uit 1984, waarin zij beargumenteren dat het systeem van massaproduktie
in een crisis is geraakt en dat de opkomst van een nieuw industrieel paradigms,
flexibele specialisering, een antwoord op deze crisis kan betekenen." Deze
benadering reflecteert een omslag in de discussie onder politiek economen want
na de pessimistische inschattingen van het neo-liberale beleid van Reagan.
Thatcher c.s. en de aanduiding van de flexibiliseringsstrategie als oude wijn in
nieuwe zakken in de eerste helft van de jaren tachtig verschuift nu de aandacht
naar de vraag waarom ondanks de economische recessie bepaalde ondememin-
gen, regio's of zelfs landen het weI goed doen (Leborgne, Lipietz 1990).
Voorbeelden van bloeiende regio's zijn Third Italy (Prato. Emilia Romagna),
Baden Wurttemberg. Massachussets en Sillicon Valley. Volgens Piore en Sabel
hebben deze regio's de opkomst van een strategie van 'flexibele specialisering'
gemeen." Kenmerken van deze strategie zijn de toepassing van nieuwe
technologieen, een decentralisatie van produktie, een verhoging van de
betrokkenheid van geschoolde arbeiders en samenwerkingsverbanden in plaats
van concurrentie tussen ondememingen. Waar de naoorlogse periode door
centralisatie, concentratie, massificatie en standaardisering werd gekarakteriseerd,
zijn flexibiliteit, diversiteit en lokale samenwerkingsverbanden de nieuwe
trefwoorden. Snel en flexibel inspelen op veranderingen in marktomstandigheden
is de cruciale kwestie voor organisaties. Piore en Sabel hebben deze ideeen
ingebed in een grotere 'theorie' over de organisatie van het produktieproces in de

]I In tegenstelling tot de regulatiebenadering heeft het flexibele spccialisc:ring concept ook
beleidsmatige invloed gehad. Dit geldt in bet bijzonder voor Bngeland. waar het concept is gebruikt
bij bet opslellen van alternatieve regionale en lokale industrialisatieprogramma's. (Zie Nolan en
O'Donnell (1990) voor een kritiek. Interessant in dit verband is ook het paper van de Hongaar G'bor
(1990) waarin de mogelijkheden voor eea flexibele spccialisatie strategie in Hongarije worden
onderzocht (zie hoofdstuk 6).

" De grote aandacht voor flexibele spccialisering hangt zeker samen met het feit dat zij hun idecln
in bet Engels prcsenteren. Vergelijkbare idecen over flexibele spccialisering waren zowel in de Duitse
a1s ltaliaanse literatuur aUang bekcnd (Mendner 1975).

40 De discussie rond opkomst van een nieuw ontwikkelingsmodel, geinspirurd op werk van Piore en
Sabel over 'flexibele spccialisatie', wordt gedomiaeerd door uiet-economen, en in bet bijzonder
sociaal-geografen (Scott/Storper, Scott/Walker, Moulaert/Swijndegouw, HirstJZeitlin). Bij hen gaat
om de opkomst van industriele districten, als nieuwe unhedcn in bet bedendaagse kapitalisme. Oit
verklaart bij ben de relatieve welvaart voor sommige regio's, zonder overigens un cijfermatige
onderbouwing te geven. Hirst en Zeitlin gebruiken bet concept om de relatieve achteruitgang van de
Bngelsc industrie te verklaren. In dezc discussies zijn de macro-cconomische aspecten naar de
achtergrond verdwenen.
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historiscbe ontwikkeling van bet kapitalisme.41 Zij ooderscbeiden twee paradig-
ma's: een 'massa-' en 'ambacbtelijke' produktie. ledere fase in bet kapitalisme
kent een dominant model maar er bestaan keerpunten waarin de zaken weer open
liggen: de crisis van de jaren zeventig en tachtig is in bun ogen zo'n periode.42

Dat de crisis van bet fordistiscbe systeem zowel endogene aJs exogene oorzaken
heeft doet Diet ter zaire want uiteindelijk telt slechts de realiteit van de aisis: de
ineenstorting van de vraag naar gestandaardiseerde ma'WIprodukten en bevige
fluctuaties in de vraag. De centrale these is dat tlexibele gespecialiseerde
ondememingen beter op de veranderingen in marktomstandigbeden kunnen
inspelen dan op fordistiscbe leest gescboeide bedrijven. Met bebulp van Dieuwe
tlexibele produktiesystemen gebaseerd op geavanceerde programmeerbare
informatietechnologieen kunnen zij namelijk bun produktiekosten drastiscb
verlagen, de omloopsnelheid van kapitaal verbeteren en voorraden minimaliseren.
Het gecombineerde effect biervan is een verlaging van de efficicnte omvang van
de produktie en bet geleidelijk ondermijnen van scbaalvoordelen als belangrijkste
determinant van de produktiviteit. Ondememingen moeten in de buidige
concurrentiestrijd zorg dragen voor continue produkt- en procesinnovatie om zo
voortdurend Dieuw ontdekte markt 'niches' te kennen voorzien. Het aanbieden van

41 Rccentclijt hcbben Him CDZeitliD zicb als vertegenwoordigers van un 'flexibde specialiscring'
bcnadering opgcworpcn. In tegcnstclling tot Piore CD Sabel bcstcden zij vccl aandacht am
mcthodologische vraagstuktcn. Hint en Zeitlin (1990) zcttCD zicb schcrp aftegCD de regulaticbcnadc-
ring CDformulercn CCDaantal uitgangspuntCD die op papier de tetorttomiDgen van de regulaticbcna-
dering voorkomcn maar tegclijt te abstract zijn om geopcrationalisccrd te twmcn worden: "FlclUole
spmalization emphasizes the contingency and the complexity of the connections bctwccn social
relations. insists on the distiDdivCDCII of the nationale and regional routes to the establishmcnt of
such conncc:ti.ons betwCCD social relations. it rccognizea the crucial role of strategy and bodies of
ideas in construdiDg such routes. and it is aware that thiDgJ could have been otherwise. It is alert to
the specific conditions producing certain outcomes and to the possible cocxistcncc of several distinct
sorta of outcomes. The variety of possible outcomes that can be constIUctcd from the basic ideal-
typical concepts of Bcx.spcx is. therefore., considerable and each Cltabliahca a diffcrCDt relation
between conccpta. constructed social objects. and type of evidence that will demonsb'ate wbcthcr or
not the social outcomes conncc:tcd to such objects arc operable.·

Q Uit de wijzc waarop Piore CDSabel BClUDelespcci.alisatie ala CCD altcmaticf voor bet massaproduk-
tic puadigma prcsCDtcrcn. blijb dat 8cxibele spccialisatie in wc:zcn los staat van bet gcbruit van
nicuwe computer tcc:Jmologie. Dit laatstc is er slechts CCD vorm van.Dc tegenstcUing massaproduktie
- 8clU'bcle speaaliscring tan vcrtrocbclend werkcn omdat de mogclijkhcid dat BelUDele clcmcnten
(bijvoorbceld produttdiffereDtiatie) in massaproduktie kwmcn wordeD ingcbouwd zo wordt uitgeslotcn
(Sayer 1989). Dczc combinatie van Bexibiliteit CDmassaproduktie is juist CCDvan de tenmcrtcn van
bet Japansc model. Williams e.a (1987) wijzcn op de mocilijtheid om op basis van drie aitcria.
namclijt dedicated equipment. produttdiffcrentiatie en de lcngtc van produktie-run CCDcoherent
onderschcid tussCD massaproduktie en Bexibele specialisatie te matcn. In de prattijk komcn dc:zc
extmDcn nauwelijb voor.
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een reeks verwante produkten is binnen dit paradigma de belangrijkste bron van
produktiviteit (economies of scope).
De populariteit van de ideeen van Piore en Sabel hangt gedeeltelijk samen met
de grote mogelijkbeden die zij voor geschoolde werknemers zien. De nieuwe
tecbnologie met behulp waarvan snel op veranderingen van de vraag kan worden
gereageerd, vereist namelijk de implementatie van 'gespecialiseerde' arbeids-
krachten. De flexibele specialisatie strategie is niet gekoppeld aan een specifieke
vorm van concurrentieverhoudingen. 10 feite worden drie verschillende
verschijningsvormen onderscheiden. Te weten een netwerk van kleine ondeme-
mingen zoals in de metaalindustrie in Emilia Romagna en de textiel in Prato,
beiden in ltalie; een decentralisatie binnen grote ondememingen zoals in West-
Duitsland en een perfectionering van het kanban systeem waarin grote Japanse
ondememingen nauwe samenwerken met een omvangrijk lokaal netwerk van
toeleveranciers."
Er zijn grote overeenkomsten tussen de analyse van Piore en Sabel en de New
Times these. Beiden spreken van marktfragmentatie, produktdifferentiatie,
introductie van nieuwe tecbnologie en de noodzaak van hooggeschoolde arbeid.
Deze overeenkomsten zijn niet zo verwonderlijk omdat de ideeen rond flexibele
specialisatie de 'new times' benadering heeft beinvloed. Een belangrijk verschil
is echter dat waar New Times vooral kretologie is, de flexibele specialisatie
school een verhaal probeert te vertellen dat gebaseerd is op enkele case studies
en op voorhand een meer plausibele claim op tafel legt. Piore en Sabel geven zo
veel meer aanknopingspunten voor verdere discussie (Brody 1985, Salvati 1989).

De aanleiding om op het werk van deze benaderingen in te gaan was de
voorzichtigheid of het onvermogen van de regulationisten om een inschatting te
geven van dominante trends in het hedendaagse kapitalisme. In het navolgende
wil ik laten zien dat deze nieuwe benaderingen op hun beurt de nodige
kanttekeningen en kritiek oproepen (Amin, Robins 1990, Clarke 1990b, Sayer
1989, Williams 1987). Hiertoe wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de
theoretische en empirische onderbouwing van de geconstateerde veranderde
afzebnarkten; het vermogen van het nieuwe tecbnologische paradigma om op de

a In het Italiaansc model spccialiscren kleine en middelgrote ondememingen zich met verschill.ende
produktieproccsscn om vcrscbuivingen in de vraag op te vangen. Indien schaalvoordelen mogelijk zijn
op bet terrein van krcdietveriening. marketing en research dan worden er consortia gevormd. De
gemeente of de regie garandccrt in samcnwerking met vakbonden en wcrqeversorganisatics de
arbcidsomstandighedcn en levert training en andere dienstcn die niet door allccnstaandc firma's of
consortia verzorgd kunncn worden. In het Wcst-Duitsc en Japansc model wordt dczc functics
verzorgd door bet centrale apparaat van de grote ondcmeming voor de gcdcccntralisccrdc ccnhcdcn
(Sabel 1987. 36).
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nieuwe marktomstandigbeden in te spelen en de vraag of de crisis van bet
massaproduktiesysteem niet te makkelijk is afgekoodigd. De vraag is oamelijk
in .boevene de ooderliggeode treoch van structurele aard zijo en bet nieuwe
paradigma zowel op micro als macro-ecooomisch niveau superieur is. Eeo laatste
aandacbtspUDt betreft de stelling dat de strijd om tecbnologische paradigma's
vooral een politieke kwestie is terwijl de analyse van politiek eo de relevante
actoren daarin zeer summier is.
Het ceotrale argumeot van Piore eo Sabel is tweeledig. Teo eerste coostatereo zij
veranderingeo in bet niveau eo samenstelling van de (inter)nationale vraag eo teo
tweede stelleo zij dat oodememingen die gebruik maken van bet flexibele
specialisatie paradigma makkelijker op ooze veraoderiogeo kuooeo inspeleo dan
oodememingeo die bet massaproduktiesysteem blijveo volgeo. De veranderingen
in de marktomstandighedeo bestaao vooral uit:
- Eeo verzadiging van de "kemmarkteo". De stelling luidt dat tegeo bet eind van
de jareo zestig de markt van duwzame coosumptiegoedereo zoals auto's eo
wasmachioes verzadigd raakte, telWijloieuwe produkteo (computer, thuisamuse-
ment) om de coosumptieve vraag te stimulereo Diet van de grond kwamea,
- Eeo uiteeovalleo van massamarkteo voor gestandaardiseerde produkteo als
gevolg van ceo toeoemeode produktdiffereotiatie aan de aanbodzijde eo eeo
groeieode diversiteit aao smakeo aan de vraagkaot.
De belaogrijkste kritiek op Piore en Sabel is dat hUDbele analyse slechts is
gebaseerd op ceo analyse van de markt van duurzame coosumptiegoedereo zoals
auto's, wasmachioes eo koelkasteo. Er wordt geen rekeoiog gehoudeo met bet feit
dat OOze markteo slecbts eeo beperld deel van totale markt uitmakeo. Luria
(1989) komt voor de Vereoigde Stateo tot ceo schatting van vijftieo proceot in
1985. Er zijn geen redeneo om aan te oemeo dat de verzadiging eo produktdiffe-
rentiatie ook voor de compooenteoindustrie, balffabrikaten eo investeringsgoede-
ren zouden gelden. Zeker produktdifferentiatie is voor deze markten geeo nieuw
verschijnsel.
De karakterisering van ceo verzadiging van de markteo voor duurzame
CODsumptiegoederenis twijfelachtig omdat geen rekeoiog wordt gehouden met
de algemeoe ecooomische context, De gekozen voorbeelden zijo allen rijpe
produkteo met eeo boge marktpenetratie, waar echter wei eeo grote vervangings-
vraag naar blijft bestaao. Voor auto's geldt bijvoorbeeld dat deze vervangings-
vraag sterk door de ecooomische situatie wordt beinvloed. Dezelfde cootext
beinvloedt ook de ootwikkeling van oieuwe produkteo, waarbij de opkomst van
nieuwe verwante produkteo zoals de persooal computer, videorecorder,
videocamera, compact-disc, magnetrons, diepvrieskisten, hifi minisets eo
mountain bikes laat zien dat nieuwe produkten nog steeds een massamarkt
bonen bereiken.
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De exacte inhoud van bet door Piore en Sabel gebanteerde begrip produktdiffe-
rentiatie is onduidelijk (Williams e.a. 1987). Zij geven Diet aan waarin produkt-
en triviale variatie in vormgeving fundamenteel van elkaar verscbillen en bet
verscbil met marktfragmentatie als gevolg van een toegenomen intemationalise-
ring blijft onduidelijk (Sayer 1989). Het bestaan van een ruime keuze aan
produkten lean met andere woorden Diet als bewijs van flexibele specialisatie
worden aaogevoerd. Ook bier geldt dat een indicatie van bet relatieve belaog van
'nicbes' en 'customized products' ontbreekt. Daarnaast wordt niet ingegaan op de
meebanismen acbter produktdifferentiatie en zo blijven een aantal vragen
onbeantwoord: Waarom zou een ondememing de variatie van produkten die zij
maakt willen vergroten?, Waarom zou een variabele markt te prefereren zijn
boven een stabiele markt? Vergroten firma's produktdifferentiatie omdat
consumenten dat willen of omdat teebnologie dat mogelijk maakt? Wat is bet
onderscbeid met algemene trends in kapitalisme om bet aantal verscbillende
soorten waren in de loop van de tijd te vergroten?
Wanneer produktdifferentiatie als een antwoord op marktverzadiging wordt
bescbouwd, dan blijft open of dit zowel voor de individuele producent als voor
de economie als gebeel opgaat. Want ook voor flexibele specialisatie geldt dat
de totale effeetieve vraag van belang blijft en dat onzekerbeid over de toekomst
voor flexibele specialisatie dezelfde gevolgen beeft als voor massaproduktie:
zonder zekerbeid geen investeringen. Een op 'nicbe' vorming gericbte strategie
is bovendien per definitie instabiel omdat steeds nieuwe 'nicbes' moeten worden
gezocbt.
De crisis van de massaproduktie wordt ook verklaard vanuit de verlangens van
de consumenten naar meer 'gedifferentieerde' produkten. De onderbouwing
biervan blijft vaak anekdotiscb want zij beperkt zicb meestal tot bet voorbeeld
van de overgaog van fabrieksbrood (King Com) naar brood van de 'eebte bakker'.
Williams e.a, (1987) relativeren de rol van diversiteit in smaken. Ortbodoxe
massaproducenten bebben altijd al een familie van onderling verbonden modellen
aangeboden, terwijl consumenten slecbts een bandvol modellen (bijvoorbeeld
kleine, licbte, middelgrote en grote auto's) vragen. Tenslotte blijft ook onduidelijk
of consumenten produktvarieteit belangrijker vinden dan de prijs kwaliteit
verbouding. Volgens Williams e.a. (1987) is er weI sprake van een kortere
levensduur maar voor massaprodukten zoals auto's geldt zeker geen 'individuali-
sering van de afzet'.44

44 Ecn ander kritickpunt betrcft de wijzc waarop de cmpirischc voorbcclden (rcgio's. landcn) de
analyse moctcn ondcrstcuncu. In bet algcmccn worden tc wcinig concretc voorbcclden gcgcvcn om
dcrgclijke thcorctischc cxcrcitics tc fundcrcu. Bovcndicn wordt de intcrprctatic van dic voorbccldcn
ook bctwist (zic bijvoorbccld voor het gcvalltalie Amin cn Robins (1990). Volgcns Korver (1989)
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De aanhangers van de flexibele specialisatie tbeorie zijn voorzichtig wat betreft
de implicaties voor de arbeidskracht. De gevolgen zijn niet gepredetemrineerd
maar afhankelijk is van politiek contingente condities en strategieen van
werkgevers en werknemers. Impliciet is de gedachte dat vergeleken met bet oude
technologische paradigma bet nieuwe systeem reele voordelen voor werknemers
bevat (Nolan, O'Donnell 1991). Tegenover een verdergaande degradatie van
arbeid, gespecialiseerd routinematig werk en onderschikking &an machines wordt
gesteld dat fleXl"bele specialisatie bet beste werkt als de werknemers worden
aangemoedigd om nieuwe vaardigheden aan te leren en in bet management van
de ondememing te participeren. Er wordt een beeld gescbetst van een 'virtuous
circle' van verbeterde lonen en condities, verrijkte carriere mogelijkheden en
continue scholing op de job als bet systeem wordt gestuurd in de richting van
innovatie, produktdifferentiatie en kwaliteit. Recente studies van de toepassing
van nieuwe technologieen geven vaak een minder rooskleurig beeld van de
nieuwe arbeidsomstandigheden (Dohse 1985, Nolan, O'Donnell 1991).
Tot nu toe is er vanuit gegaan dat de veranderde marktomstandigheden per
definitie tot een crisis van bet massaproduktie paradigma zouden moeten leiden.
Hierbij kunnen twee verschillende soorten crises worden onderscbeiden. In bet
eerste geval voigt de crisis uit bet feit dat binnen bet massaproduktieparadigma
geen oplossing voor de veranderde omstandigheden tan worden gevonden. In bet
tweede geval kunnen de problemen weI binnen bet bestaande paradigma opgelost
worden maar bestaat er een altematief paradigma dat efficienter is. In dit geval
krijgt de crisis een ander karakter en worden massaproduktie ondememingen uit
de markt geprijsd door ondememingen die volgens bet altematieve paradigma
produceren. Beide standpunten lopen in de discussie door elkaar heen. Zo wordt
vaak weI erg gemakkelijk verondersteld dat aanpassingen binnen bet massapro-
duktie systeem onmogelijk zijn en tweede dat altematieve strategieen zoaIs
flexibele specialisatie of introductie van nieuwe technologie economisch veel
efficienter zijn.
In de teksten over nieuwe technologie, zoals robotisering, flexible manufacturing
systems, multi-purpose equipment, micro-elektronica worden vaaIc grote

bcbbcD Piore en Sabel de crvariDgcn van bcpaalde landeD. die bun analyse tcgenspreken zoals Zwedcn
en Eageland. buitcD beac:houwiDg gelateD. Sayer (1989) bevrecmdt bet dat er in bet post-fordisme
dcbat zo weinig aandaclrt is voor Japan. Volgens hem kent Japan indcrdaad kenmcrken van 'fIexibele
spcc.ialisatie' maar zij er ook andere karaktcristicken die Diet onder kop van Fordisme of Post-
Fordisme gerekend kwmcn worden. Hocwel de Japansc industrie zeker verantwoordclijk is voor ecn
aantal belangrijke innovatiea in arbeidsproccssen vindt Sayer organisatievormcn en bcpaalde brcdere
contcxtucle eigcnschappeD belangrijker. Japans schijnbarc rigide organisatie geeft bet significante
voordclen hoven mindcr georganiseerd wcsterJ kapitaa1, in bet bijzonder voor de lange tcrmijn
tlcxibiliteit in herstnu:turering en iDnovatie.
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verwachtingen gewekt zonder dat de daadwerkelijke toepassing wordt onderzocht.
In de praktijk gaat de verspreiding veel langzamer dan wordt aangenomen, wat
gezien de grote mogelijkheden en de vereiste ingrijpende veranderingen van de
omgeving en organisatie niet zo verwonderlijk is. Daamaast hebben nieuwe
technologieen ook hun beperkingen. Micro-elektronica tan bijvoorbeeld de korte
termijn flexibiliteit vergroten zoals kleine veranderingen aan bestaande produkten
maar heeft weinig te bieden voor flexibiliteit in de ontwikkeling van nieuwe
produkten (Sayer 1989, 673). Vergeleken met menselijke arbeid, is zelfs de meest
flexibele machine rigide en dom wanneer bet erop aankomt op het onverwachte
te reageren. Nieuwe technologie tan met andere woorden toekomstige problemen
niet oplossen. Arbeidsprocesstudies hebben bovendien aangetoond dat 'learning
by doing' belangrijk is voor een optimale benutting van nieuwe technologie. Dit
verklaart mede waarom de resultaten van nieuwe technologie in het begin vaak
tegenvallen want in eerste instantie zuIlen oude, tayloristische, patronen blijven
domineren en pas later worden ook nieuwe toepassingsmogelijkbeden ontdekt.

Piore en Sabel benadrukken dat de keuze tussen verschillende paradigma's vooral
door de machtsverboudingen wordt bepaald. Zij besteden weinig aandacht aan de
economische efficiency van de verschillende systemen. Dit geldt eigeolijk voor
het gehele debat. Zo worden inschattingen over de rol van nieuwe technologieen
vaak vertroebeld door bet negeren van economische inzichten zoals bijvoorbeeld
dat de opkomst van nieuwe sectoren en produkten vaak binnen kleine ondeme-
mingen plaatsvindt en ook niet meteen in massaproduktie tan worden vertaald.
In het algemeen ontbreekt een kosten I output analyse voor nieuwe technologie-
en. Een analyse op ondememingsniveau ligt in dit geval voor de hand (Williams
c.s. 1987, Sayer 1989).45 De keuze van technologie wordt namelijk op het
niveau van de ondememing gemaakt en deze keuze is afhankelijk van de kosten
van beschikbare procestechnologieen, de produktstrategie van de ondememing en
de markten waarop de ondememing opereert. Het is onmogelijk om te spreken
van universele trends in technologie en de markt.

4S Factoren die hiCJbij een rol spelen zijn bet aandeel van de vaate kosten in de totale kosten. bet
relatieve belang van afscbrijving CD directc arbeid, de afscbrijvingsduur, de gewenste terugverdientijd
van investeringen, kapitaa1/ output ratio's. Dit lrunnen bronnen van CCODomiscberigiditeit zijn (Boyer
1987c.2S). Er zijn vaal: extreem boge kosten verbonden aan introductie van nieuwe tcclmologieln.
Daarom alleen zinvol bij grote volumes (continu produktie) of grote produktvarieteit. 'Dedicated'
machines zijn m.isschien wei inflexibeler maar vaak ook goedkoper. Bovendien lrunnen deze vaal: ook
intern gemaakt worden. waardoor meer rekening met eigen weuscn Itan worden gebouden.
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De regulationisten zullen in eerste instaDtie de nadruk leggen op de macro-
economische context. Een technologisch paradigma is slechts een onderdeel van
een ootwikkelingsmodel waardoor haar effectiviteit ook afbankelijk is van de
afstemming met de andere elementen van het ontwikkelingsmodel. De relatie
tussen bet micro- en macroniveau kan worden gelegd via de investeringen want
in geval van grote investeringen is de (middel)lange termijn macro-economische
context. In bet geval van flexibele specialisatie kID men bijvoorbeeld afvragen
in hoeverre deze strategie tot een nieuwe 'virtuous circle' kID leiden of eerder als
een aanpassingsstrategie in een krimpende markt moet worden opgevat. Een
geslaagde poging biertoe is Boyer en Coriat (1986).

Een laatste groep klDttekeniDgen bij de post-fordisme en flexibele specialisatie
thesen betrett de gehanteerde opvatting van politiek. Politiek speelt vooral een
rol bij de implementatie van nieuwe technologie. waarbij de intemationale
concurrentie haar eisen oplegt. Macro-economische vraagstukken als de
inkomensverdeling en het op peil hooden van de effectieve vraag worden niet ter
discussie gesteld. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke ondersteuniDg van
een eventueel nieuw model. Deze ondersteuning wordt niet geproblematiseerd en
zo blijft onduidelijk of iedereen kan mee profiteren dan weI dat de tweedeling
in de maatschappij wordt versterlrt en wat de waarscbijolijkheid en exacte inhoud
van een nieuw maatschappelijke compromis is. Bestaat deze uit een afruil van
'worker involvement' tegen werkzekerheid, hogere lon~n en of sociale zekerheid
en hoe komt een dergelijk compromis van de grond. In wezen wordt een
paradoxale opvattiog van politiek gehanteerd. Aan de ene kant wordt gewezen
op de mogelijkheden van nieuwe maatscbappelijke compromissen maar
anderzijds moeten Ianden, regio's en ondememingen zich voegen naar de wetten
van bet hedendaagse kapitalisme (intense concurrentie en de noodzaak van soel
inspelen op veranderingen). Deze spanning wordt helaas niet geconcretiseerd en
een eerste stap in deze zou bijvoorbeeld een inventarisatie van de verschillende
politieke krachten achter de verschillende scenario's kunnen zijn. Dit zou
misschien ook een licbt kunnen werpen op de vragen waarom ondanks het
geschetste lucratieve karakter zo weinig kapitalisten de strategie van vergroting
van 'worker involvement' volgen en hoe ontwikkelingen zijn te rijmen met
tegengestelde tendensen zoals de toenemende macht van grote financiele
conglomeraten en industriele transoationale ondememingen (Nolan, O'Donnell
1991).
Daamaast valt ook op datnauwelijks wordt ingegaan op de mogelijkheid dat de
verscbillende netwerken, grote ondememiDgen. regio's of zelfs landen in een
concurrentiestrijd verzelld raken rond de continue introductie van nieuwe
produkten en procesinnovaties. Op basis van micro-economische redeneringen
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wordt een macro-beeld geschetst waarin enkel winnaars en geen verliezers van
de concurrentiestrijd bestaan.'" Deze uitgebreide bespreking van het post-
fordisme / flexibele specialisatie debat heeft laten zien dat uiteindeliJKslechts een
zeer klein deel van de theorie overeind is gebleven. In de evaluatie in paragraaf
3.5 is reeds aan de orde geweest in hoeverre bier ook algemene conclusies uit
zijn te trekken.

46 ID zijn lczing op de najaarsconferentie (december 1991) van de Vereniging Voor Politieke
Ekonomie sprat Andrew Sayer in dit verband van de 'fallacy of composition'.





Deel IT

Amerikaanse helderheid:
een overzicht en evaluatie van de

Social Structure of Accumulation benadering

De pogingen om de economische teruggang in de eerste helft van de jaren
zeventig vanuit een historisch perspectief te verklaren hebben ook in de
Verenigde Staten tot vemieuwende bijdragen aan de politieke economie geleid.
Ongeveer tegelijkertijd maar volledig onafhankelijk van de opkomst van de
regulatiebenadering hebben een aantal Amerikaanse economen een vergelijkbare
benadering rond het 'Social Structure of Accumulation'(SSA) concept ontwikkeld.
Deze economen maken deel uit van een grotere beweging, Radicals genaamd, die
vanaf het midden van de jaren zestig de Amerikaanse politieke economie nieuw
leven heeft ingeblazen. Want van een situatie waarin Paul Baran de enige marxist
op een economische faculteit was, is de Amerikaanse politieke economie
geevolueerd in de richting van een ook door de mainstream erkende dissidente
stroming binnen de economische wetenschap. Zo besteedde zelfs Business Week
onlangs aandacht aan de gevolgen van de omwentelingen in Oost-Europa voor
de positie van de Amerikaanse Radicals (14 oktober 1991). De Amerikaanse
politieke economen noemen zichzelf radicale politieke economen, om zich te
onderscheiden van de mainstream politieke economie, d.w.z. public choice
theoretici zoals bijvoorbeeld Nobelprijs-winnaar James Buchanan. Daarnaast
willen zij aangeven dat naast het marxisme ook Kalecki, Keynes, Schumpeter en
Veblen belangrijke inspiratiebronnen zijn geweest (Bowles, Edwards 1985).
In de presentatie van de SSA benadering staat het werk van haar drie belangrijk-
ste exponenten, Samuel Bowles, David Gordon en Thomas Weisskopf, centraal.
Richard Edwards, Herbert Gintis, David Kotz, Michele Naples, James Rebitzer,
Michael Reich en Juliet Schor hebben met hen samengewerkt en kunnen derhalve
tot deze groep worden gerekend, Met hun aandacht voor macht, verandering en
concurrentie in de economie hebben deze SSA-auteurs voor een belangrijk
gedeelte het gezicht van de radicale politieke economie naar Europa bepaald.
Mijn presentatie van de SSA benadering in dit deel kent een vergelijkbare
opbouw als deel I, maar als gevolg van de beperktere omvang van de SSA
benadering is de presentatie in een hoofdstuk geconcentreerd.
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Macht, instituties en stadia in het kapitalisme

De opbouw van dit hoofdstuk is als voigt. Paragraaf 4.1 geeft een algemene
karakterschets van de Amerikaanse politieke economie. Hierin wordt aandacht
besteed aan de vraag waar radicale politieke economen zich precies mee
bezigbouden, aan hun institutionele verankering in URPE (= Union for Radical
Political Economics) en aan hun politieke betrokkenheid. In de ontwikkeling van
de sociale accumulatiestructuurbenadering kunnen drie fasen worden onderschei-
den, die elk in een aparte subparagraaf worden toegelicht. Paragraaf 4.2.1 gaat.
in op de oorsprong van deze benadering en schets de formulering van het
oorspronkelijke theoretische kader. In de loop van de tijd hebben de SSA auteurs
zich vooral op de naoorlogse groei en crisis geconcentreerd. De presentatie van
de tweede fase in paragraaf 4.2.2 laat daarnaast zien hoe machtsverhoudingen en
econometrische toetsingen een steeds grotere rol in het analysekader krijgen.
Vanuit het perspectief van de SSA auteurs zou het beleid van Reagan om de
macht van de Amerikaanse kapitalisten weer te herstellen tot duurzaam
economisch herstel hebben moeten leiden. Het uitblijven van dit economische
herstel is het centrale thema van de derde fase en daarmee van paragraaf 4.2.3.
De evaluatie en een vergelijking met de regulatiebenadering staan respectievelijk
in de paragrafen 4.3 en 4.4 centraal.
In tegenstelling tot de regulationisten hebben de SSA-auteurs op meerdere
terreinen een theoretische bijdrage geleverd. Voorbeelden hiervan zijn arbeids-
marictsegmentering, de kapitaal-arbeidverhouding in het arbeidsproces en de
interactie tussen een kapitalistische economie en een liberale democratie. Deze
theorieen worden in dit hoofdstuk alleen geintroduceerd als zij in de SSA
benadering een rol spelen.

4.1 Een karakterschets van radicale politieke ecoDomie

Radicale politieke economie kenmerkt zich allereerst door een ruime aandacht
voor maatschappelijke problemen. In de jaren zestig betrof dit armoede,
imperialisme, gbettovorming en discriminatie op de arbeidsmarkt. De jaren
zeventig stonden in het teken van de economische crisis, terwijl in de jaren
tachtig onder meer AIDS en de 'Farm crisis' de nodige aandacht kregen. De
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Radicals stellen dat de dominerende mainstream economie niet in staat is deze
problemen te analyseren en bepaalde minder florissante aspecten van bet
kapitalisme verbult. Via een kritiek op bet neo-ldassieke denken zijn zij bij Marx
en bet werk: van eigentijdse marxisten als Mandel en Sweezy terechtgekomea.'
Ontevredenheid over deze bijdragen heeft de Radicals, meer dan hun Europese
kameraden, ertoe gebracht nieuwe wegen in te s1aan en originele theorieen vanuit
een links perspectief te ontwikkelen.
Amerikaanse politiek economen hebben zicb georganiseerd in de 'Union for
Radical Political Economics' (URPE). URPE is opgericht na de Democratische
Conventie in 1968 en bet eerste nummer van haar tijdschrift 'Review for Radical
Political Economics' verscheen een jaar later.2 Naast de verzorging van dit blad,
organiseert URPE jaarlijks een zomercongres en sessies op de grote conferenties
van de American Social Sciences Association. URPE kent een gemeleerd
ledenbestand, waarin zowel professoren als vakbondsactivisten voorkomen. Deze
diversiteit komt ook in haar activiteiten tot uitdrukking. Op de zomerconferentie
die meestal in een vakantie-oord wordt georganiseerd overheerst het sociale
aspect, terwijl de gearriveerde wetenschappers hun nieuwste materiaal bij
voorkeur op de grote conferenties presenteren. Een andere URPE activiteit is de
uitgave van verzamelbundels, die de staat van de radicale politieke economie
weergeven: The Capitalist System (1972), U.S. Capitalism in Crisis (1978). Crisis
in the Public Sector (1981), Imperiled Economy (1987). Deze bundels laten
duidelijk de evolutie zien van geselecteerde artikelen van Marx, Engels en
Mandel naar uitsluitend eigen bijdragen.
Op dit moment kent URPE ongeveer 1000 leden, dit is ruim 700 minder dan aan
bet eind van de jaren zeventig. Voor de radica1e wetenschappers geldt dat zij
vaak een geisoleerde positie aan een economische faculteit innemen en vooral
vakken als geschiedenis van bet economisch denken of micro/maao economie
cursussen onderwijzen. Er zijn weI enkele bolwerken geconcentreerd rond de
graduate schools van de New School for Social Research in New York, The
University of Massachussets in Amherst, The University of Utah in Salt Lake
City, The University of California (Berkeley en Riverside) en The University of
Notre Dame (Notre Dame, Indiana). De SSA-auteurs nemen een paradoxale
positie ten opzichte van de mainstream economie in. Zij zijn vaak aan de
topuniversiteiten Harvard en M.lT. afgestudeerd en gepromoveerd en hebben

1 Buhle (1987) gccft ccu gocd oveJZicbt van de gcschicdcDis van het muxisme ill de VercDigde
StateD.

2 Vcrwautc tijdscbriftcu ziju Mouthly Review, Socialist Review, Disscut, Scicncc and Society, Politics
aud Society. De mccstc vau dezc bladen ziju in de jarcu zcstig opgcricbt. VaDaf 1988 vcrscbijut ook
'Rethinking Marxism. a journal of political economy and social aualysis'.
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ondanks bun kritiek op de mainstream economie weI een eigen strategie
ontwikkeld om aan de eisen van deze laatste te voldoen.' Hiertoe bebben zij
citeerkartels gevormd en publiceren zij ook in de toptijdschriften (Glombowski
en Kunzel 1987)." De radica1e politiek economen vormen overigens geen
bomogeen gezelscbap want er zijn grote onderlinge verscbillen. Ten aanzien van
bijvoorbeeld de crisisverklaringen en de ontwikkeling van bet indirecte loon
bestaat geen consensus (Miller 1988, Shaikh en Tonak 1987, Szymanski 1984,

\

URPE 1988).5 Dit draagt ertoe bij dat de radica1e politieke economie makkelijker
kan worden omscbreven aan de band van wat ze doet dan wat ze is (Bronfen-

'brenner 1964, Flaherty 1987).
Ten opzicbte van baar Europese tegenbangers kenmerkt de Amerikaanse politieke
economie zicb ook door een grotere rol voor feministiscbe tbeorievorming. Zo
bebben Amerikaanse Radicals belangrijke bijdragen geleverd aan de analyse van
'The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism' (Hartmann 1979), de

] Buitcn het SSA wert. hebbcn de drie belangrijltste auteurs zich met cen scala un onderwerpcn
bc.ziggehoudcn. Bowles is medc auteur van eea bock over problemen in de neo-klassieke micro-
economie (1971). Vcelal in samenwerking met Gintis huft bij onder andere gepubliceerd over de
(disciplinerende) rol van bet onderwijs in het kapitalisme (1976), de arbeidswaardelur, de relatie
tossen een kapitalistische economie en een liberale democratie (1982, 1986), de keyncsiaanse
welvaartsstaat (1981) en marxistische modellen van bet produktieproccs (1985). Samen met Edwards
sebru! bij een tekstboclt voor radicale politieke economie (1985). In zijn recente werlt stun vooral
de micro-fundering voor de politielte economic en de werking van marltten centraal (1990, 1991).
Vroege thema's in het wert van Gordon zijn: armoede, ghcttovorming en bet verval van grote stcden.
Samen met Edwards en Reich heeft Gordon een belangrijte bijdrage geleverd in de disc:ussie over
arbeidsmarktsegmentering (1973,1982). Terugkerende onderwerpen bij Gordon zijn bet arbeidsproccs
(1976,1981) en de lange golven discussie (1980, 1989a), terwijl bij zich in het midden van de jaren
tachtig met de nieuwe intemationale arbeidsdeling huft bc.ziggehouden (Gordon 1988a, 198&;
Verhagen 1991), terwijl Gordon (1988d, 1991) de laatste jaren oolt werltt un un zeer ambitieus
project om un groot links macro-economisch model te ontwikltelen waannee Diet alleen de
naoorlogsc periode econometrisch !tan worden geanalysccrd maar oolt de plausibiliteit van
verschillende theorctische invalshoeken (neo-klassiet. post-keynesiaans, orthodox marxistisch en zijn
eigen opvattingen) !tan worden gctoctst. Weissltopf huft zich vooral vanuit verschillende
invalshoelten met de marxistische crisistheorie beziggehouden. Namelijk vanuit theorctische (1978)
en empirisch (1979) en historisch perspectief (1981), de integratie in marxistische accumulatiemodel-
len (1987b) en cen comparatieve studie van de crisisoorzaken in 8 grote OECD landen. De laatste
jaren huft Weisskopf (1991) zich volledig op de transitie in Oost-Europa geworpen.

4 In cen peperdure serie van Edward FJgar. waarin un staa1kaart wordt gegeven van stromingen in
de economic, hebben Bowles en Edwards (1990) gcen moeite om voor het thema radicale politieke
economic bijna allun maar teksten uit eigen kring op te nemen.

S Vermakelijk in dit verband is het onderscheid tossen 'good and bad guys', waarbij de auteurs die
nog de lijn van bet orthodoxe marxisme volgen zichzclf als de 'good guys' beschouwen (Sherman
1985).
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materialistische basis van bet patriarchaat (Rubin 1975) en de reproduktie van
dominantieverhoudingen (Folbre 1986). AIs reactie op Dziobek 1988 tan
geconcludeerd worden dat ondanks de beleden erkenning, bet feministiscbe
gedachtengoed binnen de analyses van de SSA-auteurs nauwelijks een rol speelt.
Oezien de grote nadruk op bet kapitaal-arbeidconflict in bun werk, is dit ook Diet
zo verwonderlijk.'
Een belangrijke karakteristiek van radicale politieke economie is tenslotte ook de
politieke betrokkenbeid die zich uit in bet benadrukken van politieke implicaties
van de analyse of de formulering van altematieve politieke programma's zoals
Bowles. Gordon en Weisskopf in bun 'Beyond the Wasteland'. Via publikaties als
The Economic Report to the People' en organisaties als 'Center for Popular
Demands' proberen de Radicals bovendien econom.iscbe kennis voor een groter
publiek toegankelijk te maken en sociale bewegingen inhoudelijk bij te staan en
mensen aan bet denken te zetten. In tegenstelling tot sommige Radicals die in
splinterbewegingen zoals de International CommuDist Workers Party actief zijn,
zijn de SSA-auteurs politiek Diet partijgebonden. Een uitzondering hierop is
David Gordon, die in 1988 de belangrijkste economiscb adviseur van de
presidentscampagne van Jackson en zijn Rainbow coalitie is geweest. Gordon
(1991) wijst erop dat vanwege bet ontbreken van sterke sociaal-democratiscbe
of linkse partijen en vakbonden, de beleidsrelevantie van bun politieke
voorstellen beperkt is. In plaats daarvan proberen de Radicals bet politieke debat
te beinvloeden, waaroij binnen bet academiscbe debat de invalsboek vooral
pragmatisch lijkt, namelijk een verweer tegen bet argument 'zeggen juUie maar
hoe bet anders kan'. Opvallend in bun politieke werk is tenslotte ook de toon van
bun betoog. Oezien de omvang van de 1inkse beweging en de effecten van 12
jaar republikeins presidentschap, zou een cynische of teleurgestelde toon Diet
verbazen. De Radicals zijn echter Amerikaans optimistisch zonder overdreven
verwacbtingen voor bet komende decennium. Het kapitalistische systeem wordt
Diet als de grote boosdoener en een socialistiscbe revolutie wordt Diet als
realistiscbe oplossing gezien. De kritiek spitst zicb eerder toe op het ondemocra-
tiscbe karakter van de economie, waardoor er geen verantwoording over
machtsuitoefening boeft worden afgelegd, en op bet verspillende k:arakter van bet

6 Ret speclt wei ecn belangrijke rol in bet werk van Bowles cn Gintis (1986) over de vcrhouding
tulSCn lcapitalisme ea democratic. Durin cruJIDCD zij cxpliciet de invlocd van fcministischc autcun
CD wordt bet gczin naut de camomi.c en de staat op gcliju hoogle gcplaatst aIs arena voor politickc
activitcitcn. De sebcvcrhou.dingen spclcn natuurlijk ook binDcn URPE ecn roL 1.0 wcrd naar
aanlciding van bet fcit dat vrouwcn in interne discussics te wcinig &aD het woord kwameD, op de
URPE jaarvergadcring van 1989 bcsIoten om bij de vaststc1ling van de sprcckvolgordc afWiasclcnd
vrouwcn cn manDCJ1 BID bet woord tc Iaten.
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kapitalistische systeem. Een verspilling die onder meer in de supervisie over
arbeiders en het gebruik van werldoosheid als disciplineringswapen tot uiting
komt. De Radicals hebben hun eigen theoretische inzichten serieus genomen in
de zin dat zij de strijd voor democratisering belangrijk achten omdat die ongeacht
de resultaten de deelnemers al verandert.

4.2.1 De ootwikkelingsfase van het SSA concept

Hoewel de SSA benaderiog verschillende invloeden kent, tan zij het gemakke-
lijkst in de traditie van de 'profit-squeeze' theorie worden geplaatst. Binnen deze
theorie is de verdeling tussen lonen en winsten afbankelijk van de machtsverbou-
dingen tussen arbeiders en kapitalisten. De 'profit-squeeze' aanhangers wijzen er
vooral op dat een machtsverschuiving ten gunste van de arbeidersldasse in een
stijgend loonaandeel tan worden omzet, waardoor de winsten worden 'gesqueezd'
(gekJemd) (Glyn, Sutcliffe 1972; Glyn, Harrison 1980; Armstrong, Glyn en
Harrison 1991). De invloed van de 'profit-squeeze' benadering op de SSA
benadering is in de loop van de tijd steeds groter geworden,?
De aanleiding voor de SSA benadering lag echter in een geheel andere boek,
namelijk de discussie over arbeidsmarktsegmentering. Centraal in deze discussie
stond de bevinding dat werknemers op de arbeidsmarkt verschillende posities
innemen en de aangeboden banen verschillende lonen, carrieremogeljjkbeden,
werkzekerheid en arbeidsomstandigheden kennen. Wie wat voor soort banen
krijgt wordt Diet willekeurig bepaald want bepaalde groepen zoals zwarten en
vrouwen blijken een structureel zwakke positie op de arbeidsmarkt in te nemen.
Deze discussie heeft in een theorie van arbeidsmarktsegmentering geresulteerd,
waarin verschillende segmenten op de arbeidsmarkt worden onderscheiden die
elk hun eigen regels kennen en waarbij de mobiliteit tussen de segmenten beperkt
is. Op basis van hun specifieke kenmerken zoals huidskleur, geslacht, leeftijd en
vakbondslidmaatschap worden werknemers tot cen van de segmenten gerekend
(Bowles, Edwards 1985, 222). In deze discussie werd het idee geopperd om
arbeidsmarktsegmentering niet als een universeel maar als een historisch

1VoigeDS Gordon, Weisskopf en Bowlcs (1987.56) wijlct hun analyse op drie puntcn af van 'profit
squcczc' benadcringen, waarin crises ook kunnen ontstaan omdat de lcapitalisten te zwak zijn: -FiIst,
we stress that power relationships may affect more components of the rate of profit share. Scc:ond.
we place a greater stress on the centrality of power relationships in the determination of the basic
conditions of profitability, an emphasis which has been somewhat more implicit in traditional profit-
squcczc accounts. Third, we recognize that attempts to restore capitalist power - for example, through
restrictive monctaJy and fiscal policy - may replenish the reserve army of labor but fail to restore
the profit rate as a rcsult of their negative effects on capacity utilization."
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verschijnsel en uitkomst van de strategieen en macbtsposities van kapitalisten en
vakbonden te bescbouwen (Gordon, Edwards en Reicb 1973). Een uitwerking van
dit idee vereiste volgeas ben een Dieuw analysekader voor de bistoriscbe
ontwikkeling van bet kapitalisme en zijn nationale varianten omdat de uit bet
bistoriscb materialisme afgeleide tendensen zoals een toenemende concentratie
en warenproduktie te abstract zijn voor een analyse van concrete veranderiDgen.
Gordon (1978) beeft de eerste expliciete aanzetten gegeven, die later in Gordon
(1980) en Gordon, Edwards en Reich (1982) tot een tbeorie van sociale
accumulatiestructuren zijn uitgewerkt. De oorsprookelijke verwijzingen naar lange

, golven in de kapitalistiscbe ontwikkeling zijn aIs gevolg van de grote tbeoretiscbe
en empiriscbe problemen om bet bestaan ervan te verklaren vervangen door 'long
swings' die verwijzen naar de afwisselingen van perioden van groei en perioden
van crisis, waarvan de duur en regelmaat Diet vastliggen. I

Het SSA kader Jean met bebulp van vier steningen worden samengevat. De eerste
stelling en vertrekpunt in de analyse van de Radicals is de noodzaak van
structurele stabiliteit voor de kapitaalaccumulatie. De gedacbte is dat een
kapitalist pas (produktief) kan en zal investeren als bij in staat is een redelijk
zekere inschatting van zijn te verwachten winstvoet te maken wat zonder een
stabiele en gunstige externe omgeving Diet mogelijk is. Deze stabiele en gunstige
exteme omgeviog wordt de Social Structure of Accumulation (SSA) genoemd.
Dit begrip SSA verwijst naar een gebeel van wetten, instituties en sociale
gewoontes (Bowles, Edwards 1986, 94). Volgens Gordon, Edwards en Reich
(1982) kunnen elf terreinen worden onderscbeiden waarvan instituties of
structuren van een SSA deel uitmaken. Algemene instituties zijn bet geldwezen,
de aard van het staatsoptreden en de structuur van de klassenstrijd. De overige

\ instituties ontlenen zij aan een kringloopscbema van bet accumulatieproces
waarin de volgende drie fasen worden onderscbeiden: de aanschaf van de
noodzakelijke input; bet produktieproces en bet verkoopproces. Voor de eerste
fase noemen zij aIs noodzakelijke instituties de aanvoer van grondstoffen en
intermediaire goederen. Voor bet arbeidsaanbod wijzen zij op de structuur van
de ubeidsmarkt en de sociale instituties die zorg dragen voor de reproduktie van
de ubeidskracbt (gezin, onderwijs). Voor bet produktieproces zijn de manage-

• Gordon (1978) zet zicb at tegen lange golfbenaderingen waarin tccbnologische innovatics voor de
dynamiek zorgen. Binnen bet SSA concept ligt de nadJuk op socio-politieke stIudUren en bijgen
tedmologische innovaticl weiDig aandacht. Hierin lijkt de laatste jaren ecn verandering te zijn
opgctredcn want zowe1 Bowles (1989a) ala Gordon (1989a) nen tccbnologischc vcrklaringen ten
opzicbte van SSA vcrklaringen Diet ala tegengcstcld maar als complcmcntair. Gordon (1989b) geeft
ecn plaatsbcpaling ten opzichte van de 'bunched invcstment theorctici. de neo-Schumpcterianen. de
traditiODClemarxistcn. de Troflkisten. de wercldsystecmthcorctici en de regulationistcn.
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mentstructuur en de organisatie van het arbeidsproces van belang. Het verkoop-
proces wordt beinvloed door de structuur van de finale vraag, de aard van de
concurrentie tussen de kapitalisten onderling en systemen van verkoop en
marketing praktijken. De eerste stelling houdt in dat een goed functionerend
geheel van onderling op elkaar afgestemde instituties aanwezig moet zijn om de
accumulatie te garanderen (Gordon 1980).
De tweede stelling houdt in dat een SSA meer is dan de 80m van alle afzonder-
lijke instituties en er derhalve van een geintegreerd geheel van instituties sprake
is. Dit betekent dat voor bet plaatsvinden van accumulatie een geintegreerd
geheel van instituties noodzakelijk is en dat veranderingen in cen institutie zeer
waarschijnlijk ook gevolgen bebben voor de gebele structuur en bijgevolg ook
algemene instabiliteit kunnen veroorzaken.
De derde stelling betreft de wederzijdse beinvloeding van een SSA en de

"\accumulatie. Een SSA kan bet accumulafetempo zowel bevorderen als
belemmeren. Gordon. Edwards en Reich (1982. 26) schetsen het volgende beeld.

!De expansie vangt aan wanneer een gunstige SSA, die een stabilisering van de
produktievoorwaarden garandeert, van de grond is gekomen. Omdat de
klassenstrijd in de crisisperiode is verscherpt, is de matiging van de klassenstrijd
een expliciet onderdeel van de nieuwe SSA. De expansie zal waarschijnlijk
langere tijd duren omdat de voorwaarden voor winstgevendheid in de crisis
hersteld en vervolgens geinstitutionaliseerd zijn. Tenslotte wijzen Gordon.
Edwards en Reich op de multiplier-effecten van de investeringen die noodzake-
lijk zijn voor de opbouw van de SSA. Maar omdat bet accumulatieproces aan
onevenwichtigheden onderhevig is en de expansie ook krachten met zich
meebrengt die de institutionele basis van de expansie ondermijnen, duurt de
expansiefase niet onbeperkt. Daamaast kunnen ook ontwikkelingen binnen de
instituties belemmeringen voor de accumulatie veroorzaken. Als de economie
begint te stagneren komt de SSA verder onder druk te staan, wat het herstelpro-
ces bemoeilijkt.
Hierop aansluitend is een vierde en laatste stelling dat SSA's niet het eeuwige
leven hebben maar aan contradicties en inherente spanningen onderhevig kunnen
zijn. De evolutie van een SSA kent drie fasen, namelijkexploratie, consolidering
en verval, waarbij de exploratie van een nieuwe SSA met het verval van de oude
SSA samenvalt. Het voortduren van de crisis heeft een verandering van de
orientatie van de betrokken actoren (kapitalisten, vakbonden, overheden, politieke
partijen) tot gevolg want wanneer duidelijk wordt dat de bestaande SSA niet
langer in staat is om een nieuwe groeifase te bevorderen, zullen actoren zich op
een herstructurering van de oude structuren richten. De uitkomst van dit proces
is onzeker: de Radicals benadrukken de historische contingentie en bet open
karakter van deze crises. Deze perioden van economische crises worden
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gekarakteriseerd door politieke en institutionele innovatie. De aard van de
politieke conflicten en de waarschijnlijke uitkomsten zijn Diet alleen afbankelijk
van de opstellingen van de betrokken partijen maar ook van bet karakter van de
economische crisis zeIt. Bijvoorbeeld of de crisis bet gevolg is van een sterke of
zwakke positie van de kapitalisten (Weisskopf, Bowles, Gordon 1985). Gordon,
Edwards en Reich (1982. 38) benadrukken vooral de rol van bet bewuste
optreden van politieke actoren en politieke programma's ':

"1he construction of a SSA requires explicit and self-conscious actions by
leading political actors. By emphasizing these conscious acts we do not intend
to suggest a purely conspiratorial; behind the scenes process that is hidden from
the public's view until it is unveiled as an accomplished fact. Instead, we see this
process as occuring quite openly and as involving first the development and then
the mobilization of a consensus supporting the new institutional structure."

De noodzaak van collectief handelen verklaart ook de mogelijke lange duur van
crises. Het kost namelijk de nodige tijd voordat individuele actoren gezamenlijk

I gun optreden. De kapitalisten moeten bijvoorbeeld eerst hun onderlinge
concurrentiestrijd negeren. Vervolgens is de totstandkoming van een Dieuwe SSA
afbankelijk van bet bereiken van een compromis of overwinning in de politieke
strijd. De noodzakelijke coalitievorming wordt bemoeilijkt doordat bet multi-
dimensionale karakter van een SSA gemakkelijk tot uiteenlopende (deel)
belangen leidt.10 Deze grote, structurele crises moeten van de neergaande fase
van de conjunctuurcyclus onderscbeiden worden want in dit geval bevat de SSA
zeIt de mechanismen om tot een endogene aanpassing komen en zijn er geen
institutionele veranderingen noodzakeUjk. Gordon, Weisskopf en Bowles (1983)
spreken in dit verband van een reproduktieve cyclus.
Kort samengevat wordt een boog accumulatietempo (boom') mogelijk gemaakt
door de vestiging van een goed functionerende SSA. De erosie van deze SSA
leidt uiteindelijk tot een stagnatie en crisis. Het gegeven dat de lange termijn
ontwikkeling van de Amerikaanse economie Diet gelijkmatig is geweest maar
door een afwisseling van perioden van groei en crises wordt gekarakteriseerd,
interpreteren de SSA-auteurs in termen van de opkomst en ondergang van een

9 Zo stclleD Bowles. Weisskopf CD Gordon (1984. hfdst 11) over de crisis van 1880-1890 dat de
transformaties voomamclijk via CCD politiekc strijd tot stand kwamcn. Hierbij was vooral de strategic
van bet bedrijfslevCD van bclang. McDonough (1990) nuanceert dczc opvattingcn.

10 Gordon. Edwards CD Reich wijzen crop dat CCD gclcidelijkc aanpassing van een SSA onmogclijk
is omdat de actoren. mcdc vanwege de multidimcnsionalitcit. Diet over volledige informatie
bcscbikken.
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drietal opeenvolgende SSA's. Deze SSA's defmieren evenzovele historisch unieke
stadia in het Amerikaanse kapitalisme: een "concurrentieel kapitalisme" voor de
periode 1840-1890, een "monopolistisch concurrentieel kapitalisme" voor de
jaren 1890 - 1940, terwijl de naoorlogse periode als "hedendaags kapitalisme"
wordt bestempeld. Deze vrij cryptische benamingen hangen samen met de
summiere aandacht voor de exacte inhoud van de verschillende SSA's. Met
uitzondering van de naoorlogse SSA beperkt de aandacht zich tot een opsomming
van de belangrijkste instituties (Gordon 1978, Edwards 1985, Bowles en Edwards
1985, Kotz 1988a).11
Dit is ook een van de redenen waarom de balans van de eerste fase van de SSA
benadering Diet onverdeeld positief kan zijn. Het SSA concept is juist ontwikkeld
om de lange termijn ontwikkeling van kapitalistische' economieen te kunnen
analyseren maar in de toepassing van dit concept is bet lange termijn perspectief
naar de achtergrond verdwenen. Tot op heden ontbreekt een samenhangende
schets van de historische ontwikkeling van de noodzakelijke instituties, een
analyse van het accumulatieproces en een onderzoek naar de samenhang tussen
accumulatie en de verschillende sociale accumulatiestructuren. In plaats daarvan
beperkt men zich meestal tot de periode na 1945. De studie "Segmented Work,
Divided Workers" (1982) vormt hierop een uitzondering omdat dit boek de
historische ontwikkeling van het Amerikaanse arbeidsproces en arbeidsmarkt
onderzoekt. Volgens Gordon, Edwards en Reich (1982) kunnen voor deze twee
terreinen verschillende historisch unieke institutionele arrangementen worden
onderscheiden. Maar omdat deze twee instituties slechts een beperkt deel van een
SSA vormen, is bet Diet verbazingwekkend dat de auteurs er Diet slagen om het
bestaan van een lange golf beweging in de economie vanuit de opkomst en
ondergang van verschillende sociale accumulatiestructuren te verklaren (Edwards,
Nolan 1984, Norton 1988b).

Wat betreft de centrale stellingen tan worden geconc1udeerd dat iedere stelling
vragen oproept (Kotz 1988, McDonough 1990, Verhagen 1988, maar zie ook
Gordon, Edwards, Reich (1982, 33». Zo blijft open hoe grote crises tot een einde
komen, wat de eenheid van een SSA bepaalt en waarom een SSA iiberhaupt in
een crisis geraakt.12 Andere vragen betreffen de relatie tussen ontwikkelingen
binnen een SSA en de algemene tendensen in het kapitalisme, zoals die door het

11 McDonough (1988) vormt hierop een uitzonderlDg, maar ook bij hem blijft de relatie tussen de
§M elLhet accumulati9!LQCC§ Q3~

11 Gordon (1980) probeert de levensduur van instituties naar analogie van CCODomischcredeneriugen
te verklarcn. Instituties worden opgevat ala duurzame investeringen met afnemende meeropbrengsten.
Instituties moeten volledig afgeschrcvcn worden voordat zij vervaagen laumcn worden.
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historiscb materialisme worden geponeerd en waar Gordon. Edwards en Reich
zelf naar verwijzen en de relatie van een nationale SSA ten opzichte van bet
kapitalistische systeem op wereldscbaal. De SSA-auteurs bebben deze vragen in
het algemeen links laten liggen. Katz (1988a) problematiseert wei de veronder-
stelde eenheid van een SSA door naar de centrale instituties te zoeken.
Zijn idee is dat wanneer een SSA duidelijker en op beperktere schaal is
gedefinieerd, het gemakkelijker wordt om de theoretiscbe problemen aan te
pallen. De aanpak van Katz is gevolgd door McDonough (1990). die ook
expliciet aandacbt besteedt aan de wijze waarop SSA's van de grond komen. Een
van zijn conclusies is dat als gevolg van de oadruk op historiscbe contingentie
in de totstandkoming van SSA's (Weisskopf. Bowles en Gordon 1988.3). bet
einde van de crisis en de duur van de crisis. de verklarende en voorspeUende
waarde van de SSA tbeorie zeer beperkt is. Net zoals in bet geval van de
regulatiebenaderiog Jean men zicb afvragen of bet Oberbaupt mogelijk is om van
een tbeorie te spreken (Salvati 1989).13 Naast de onduidelijkbeid over wat nu
eigenlijk de eenbeid van een SSA bepaalt, is de belangrijkste tekortkoming dat
de link tussen de SSA en bet accumulatieproces in dit stadium nog erg vaag is
geformuleerd. De Radicals zijn zich ook bewust van deze tekortkomingen en
bebben in de volgende fase het SSA kader ingrijpend veranderd (Bowles.
Weisskopt en Gordon 1986, 133).

4.2.2 De tweede fase: de naoorlogse pel en crisis vanuit ten SSA perspec-
tlef

De veranderingen in bet SSA kader bangen samen met de pogingen van de
Radicals om de vertraging van de arbeidsproduktiviteitsgroei in de Verenigde
Staten aan het eind van de jaren zestig te verklaren en zo de 'productivity puzzle'
oplossen. De Radicals willen aannemelijk maken dat deze vertraging voor een
belangrijk deel is toe te schrijven aan een van haar determinanten, namelijk een
ainemende arbeidsintensiteit of werkdruk. Zij bouwen bierbij voort op bun eerder
ontwikkelde conceptie van bet arbeidsproces als een 'contested terrain' vanwege

u Noll (1987, 310) vindt de analyse van de SSA onbcvredigCDd vanwcgc de afwczigheid van stri)j
causalc verklaringcD. Hij vCJWijt Gordon, Edwards CD Reich (1982) van 'mutually detenuiDiDg'
variabclcD CD van eeu 'multi-dimcusional' proa:s te sprekcD zonder de sl~VariabdCD tc
specificcreD. Jessop (l990a) spreekt van een speculaticvc bcDadcriDg.
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de belangentegenstelling tussen arbeid en kapitaal (Edwards 1979).14 Deze
opvatting van bet arbeidsproces wijkt zowel af van de mainstream opvattingen
waarin het produktieproces als een puur technisch proces van het combineren van
verschillende inputfactoren wordt gezien als van marxistische interpretaties
waarin de succesvolle onttrekking van meerwaarde als een gegeven wordt
beschouwd. De Radicals stellen dat de mate waarin kapitalisten erin slagen deze
onttrekking af te dwingen afhankelijk is van hun machtspositie en de effectiviteit
van de gehanteerde strategieen.15

Twee marxistische intuities spelen bierbij een belangrijke rol, namelijk bet
onderscheid tussen arbeidskracht en arbeid en de disciplinerende rol die aan het
arbeidsreserveleger wordt toegekend. Het onderscheid tussen arbeidskracht en
arbeid is van belang omdat de werkgever de arbeidskracht en zijn vermogen om
te arbeiden inhuurt waarbij echter de feitelijk te leveren arbeid Diet kan worden
vastgelegd c.q, gecontroleerd. In de praktijk bevat een arbeidsovereenkomst
daarom weI bepalingen omtrent de arbeidsduur maar niet over de arbeidsintensi-
teit. Deze arbeidsintensiteit is dus onbepaald en hangt volgens de Radicals af van
de factoren die de motivatie van de arbeiders beinvloeden aan de ene kant en de
effectiviteit van de controle door de werkgever anderzijds. De disciplinerende rol
van bet arbeidsreserveleger verwijst naar de dreiging van ontslag als het ultieme
middel van de kapitalisten om de arbeiders zowel op de werkplek als in de
loononderhandelingen te controleren. Want bij een relatief hoge werkloosheid is
ontslagdreiging een effectief middel om arbeiders te disciplineren. Omgekeerd
zorgt een gespannen arbeidsmarkt voor voldoende altematieve werkgelegenheids-
mogelijkheden, waardoor de arbeiders zich makkelijker kunnen weren tegen de

I pogingen van werkgevers om het werktempo en de arbeidsintensiteit te vergroten.
De Radicals stellen dat de werkloosbeid als maatstaf voor ontslagdreiging
onvolledig is omdat zij geen rekening houdt met het inkomen dat de ontslagen
arbeider ontvangt in de vorm van een uitkering of loon afkomstig van een nieuwe

(

dienstbetrekking. Hun vemieuwing bestaat uit de introductie van de notie 'cost
of job loss', die "measures the difference between a worker's income in her
current job, and what she will receive should she lose the job" (Schor 1987, 174).
Nauwkeuriger is deze gedefinieerd als (Schor 1987, 176):

•

14 Hct proccs van mcawaarde-onttrcklting cn zijn implicaties voor de politickc organisatic van bet
arbc.idsproccs is VOlgCDS GiDtis (1982) het slcutclstuk van een marxistischc cconomischc bcnadcring.
Dc arbcidswaardelccr wordt in dit vcrband ovcrbodig gcacht (Bowles, GiDtis 1985).

15 Dit lcidt ertoe dat de kapitalistcn bij de concrete organisatic van het arbcidsproccs en de iDtroduc::tic
van nicuwc tccbnickcn niet aileen met een maximalisatic van het sUJPlus maar ook met bet vcrzekcrcn
van dit surplus rckcning moctcn houdcn (Gordon 1976, Marglin 1974).
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w - (lib + (1 - u) wn)
y

w· = de tosten van baanverlies op jaarbasis. als percentage van bet totale
inkomen

w = jaarlijkse verdiensten in buidige baao
u = duur van de werldoosbeid
b = jaarlijkse iokomeosvervangende sociale oitkeriogen
WD = jaarUjkse verdiensten in nieuwe baao
y = totale jaarUjkse inkomen. gedefinieerd als de totale verdiensten uit

werkgelegenbeid en de waarde van inkomens vervangende sociale
oitkeriogen.

Een verklaring van de veranderingeo in de arbeidsproduktiviteitsgroei vanuit de
Ouctuaties in de arbeidsintensiteit stuit op bet probleem dat de arbeidsintensiteit
niet direct kan worden waargenomen," In bun 'sociale arbeidsproduktiviteits-
model' ondervangen Weisskopf. Bowles en Gordon (1983) dit door een indirecte
benadering van de arbeidsintensiteit via een kwantificeriog van de factoren die
de motivatie van de werknemers eo de effectiviteit van de controle door de
werkgevers bepalen. De motivatie is in bun model atbankeUjk van bet reeel
bescbikbare loon. de veiligbeid op bet werk en de waarderiog voor bet werk. De
effectiviteit van de controle wordt door de intensiteit van bet toezicht, de cost-
of-job-loss en de inkomensongelijkheid bepaald. Gecombineerd met economi-
scbe variabelen zoals de bezettiogsgraad en de kapitaal-arbeidcoefficient geeft
de regressievergelijking van de SSA-auteurs een statistiscb significaote
verklaring van de vertraging van de produktiviteitsgroei in de Amerikaanse
industrie. Een aaotal veronderstellingen van dit model zoals de veronderstelde
causaliteit tussen ongevallengraad en arbeidsintensiteit, zijn vervolgens ter

y De mcestc dirccte maatstaf van de arbeidsiDtcnsiteit is de E.ngelsc 'percentage utilization of labour'
(PUL) index. Dc index is afgeleid van de metingen van ubc.idsstudie-iDgenieurs in de &gelsc
industrie. Dcze iDgenieurl I1ellen voor gedctailleerde taken staDdaardtijdeD vast. die vervo1gens met
de daadwcrkelijk gebruitte tijdeD worden vergeleken. Omdat de standaudtijden wordeD aangepast
un tec1mische vcrandcringen en bierdoor voor teclmologische veranderingen worden gec:orrigeerd,
meet de PUL index impliciet hoe hard iemand werkt. Op basis van de PUL index komt Schor (1988)
tot de CODdusie dat voor Bngeiand iD de periodc 1970 - 1986 de cost of job loss un sigDlficante
poIitieve invloed op de ubc.idsproduktiviteit heeft gehad. Dc drie miljoen werklozen iD bet Thatcher
tijdperk hebben met andere woorden geleid tot grolere iDspann.iDgeD. Green (1990) wijst er op dat de
PUL index Dog Diet cdlt ODdeJzocht is. waardoor bet ODdWdelijkis of dcze iDdex daadwerkelijk meet
waar bij door Schor (1988) voor wordt gebruikt.
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discussie gesteld (Bubbe 1985, Grunberg 1986, Moseley 1986, Norton 1988). Als
_reactie hierop hebben de Radicals de meeste 'sociale' variabelen laten vallen en
wordt de cost-of-job-Joss als de centrale verklarende variabele beschouwd. Deze
variabele wordt dan als indicator van de machtsverhoudingen tussen kapitaal en
arbeid opgevat,"

De geschetste relatie tussen arbeidsproduktiviteitsgroei en machtsverhoudingen
wordt vervolgens ook gebruikt om de link tussen een SSA en het accumulatie-
proces te expliciteren. Dit gebeurt via een investeringstheorie waarin de winsten
de investeringen determineren en de winsten op hun beurt afhankelijk zijn van
de machtspositie van de kapitalisten ten opzichte van hun werknemers, de
buitenlandse concurrenten en de burgers:

"It may be illuminating, then, to consider profits as the spoils of a three front
war fought by capital in its dealings with workers, foreign buyers and sellers,
and the state (or indirectly with the citizenry). The military analogy is deliberate;
it is intended to stress the essentially political nature of the profit rate and the
strategic nature of the interaction involved in its determination. The representa-
tion of profits as the money measure of the power of capital bids us to explore
in detail the manner in which the institutions which make up the SS.4 regulate
the relative power of the contestants engaged in capital's three-front war."
(Bowles, Gordon, Weisskopf, 1986, 137).

Binnen deze optiek is de functie van een SSA bet garanderen van de machtsposi-
\ tie van de Amerikaanse kapitalisten in de verschillende arena's. Om deze
machtsdimensie tot uiting te brengen hebben de Radicals de invulling van het
SSA begrip veranderd. In plaats van een opsomming van elf noodzakelijke
instituties bevat een SSA nu een ordening rond een drietal centrale relaties in

!
kapitalistische economieen; arbeid-kapitaal, kapitaal-kapitaal (incl. intemationale
relaties) en de kapitaal-burgers verhouding. Later wordt Dog expliciet onder-
scheid gemaakt tussen nationale en intemationale concurrentieverhoudingen. Een
aantal van de 'noodzakelijke' instituties is zonder moeite in het nieuwe schema
terug te vinden, maar er zijn er ook zoals het geldwezen en de vraag- en

\
aanbodstructuur waarvoor dit aanzienlijk moeilijker is. Deze laatste structuren
verdwijnen dan ook uit beeld, waardoor een aantal structuren die van belang

17 De idccln ovcr de rclatic tusscn aJbcidsintcnsitcit CD de cost of job loss spclcn ook in bct ovcrigc
werk van de Radicals ccn bclangrijkc rol. VOlgCDS Urm (1986.73) Marglin (1990) CD Bowles cn
Boycr (l990a) zijn het ook de mccst vcmicuwcnde bijdragcn. Bowles cn Gintis (l990a) gcbrWkcn
dczc idccln als basis voor CCD microfundcring van de economic (zic Verhagen 1992).
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I (zouden kunnen) zijn in de crisis van de jaren zeventig en tachtig in het vervolg
buiten bescbouwing blijven. Een belangrijke karakteristiek van de tweede

fase van de SSA benadering is dat de concentratie nu bijna volledig op de
naoorlogse periode ligt. In deze periode werd de macbtspositie van de kapitalisten
gegarandeerd door de Pax Americana op het intemationale vlak. een kapitaal-
arbeidakkoord voor de arbeidsverboudingen, terwijl de relatie tusseD de
kapitalisten en de burgers in een zogenoemd 'kapitalist-burger akkoorcf werd
georganiseerd. Bowles, Gordon en Weisskopf (1984) geven een uitgebreide
beschrijving van de naoorlogse SSA maar vanwege de centrale plaats in de
analyse wit it bier kort stilstaan bij het kapitaal-arbeidakkoord.
De beschrijving van dit akkoord hangt samen met de wijze waarop de Radicals
tegen de relatie mssea politiek en economie aankijken (Bowles en Giotis 1982,
1986). In navolging van O'Connor beschouwen zij de kapitalistische maatschappij
a1s een articu1atie van een liberaal democratische staat en een kapitalistiscbe
economie. Beide structuren kennen een verschillende vorm van politieke
participatie want in een kapitalistische economie worden de 'spelregels' door de
bezitters van eigendom of hun vertegenwoordigers vastgesteld, terwijl een liberale
democratie de rechten aan personen, ongeacht hun eigendomspositie, toekent."

, Beide principes van rechten zijn Diet alleen verschillend maar ook potentieel met
elkaar in conflict. Het principe van vrije vereDiging van arbeiders staat
bijvoorbeeld tegenover bet principe van individuele contractvrijheid, terwijl anti-
discriminatie principes de vrije uitoefening van eigendomsrechten beperken. De
succesvolle articu1atie in de periode na de 1\veede Wereldoorlog tan volgens de

It Dczc opvattiDgeD zijn ODderdccl van CCIl grotcrc maatschappijthcoric. waarin de werkiDg van
stnac:tuml WOldt bclic:hl Dc dric bclangrijbte ItrUdu1'eD in de maatschappij. de economic. de staat
en bet geziD. IfJudurcrcn de maatschappclijk.c activitciten van iDdividucn en groc:pen. Ecn
maaWhappclijk.c activitcit is gcdcfinicerd a1s CCJl IIOciale iDterventie met het dod om CCJl bepaald
aspect van de sociale wertclijthcid te transformeren of te stabili.seren. Op basis van hUD objcctcn
geven Bowles en GiDtia de volgende typologie van adiviteiten. Produktieve ('appropriative')
activiteiten richten zic:h op de transformatie van de natuur. Diatributieve ac:tiviteiten ric:hten zic:h op
de verdcliDB van gcbruibwaarden binneD de gcgeven regcJ8. Politiek.c adiVitciteD ric:hten zic:h op de
transformatie of beateDdigiDg van "gela, terwijl culturele prattijk.cD tcnslotte zijn gcrichl op de
instnuneDten van bet 'diacours'. de symbolen en culture Ie uitingen op basis waarvan IOlidaritcit CD
fragmentatie tussen groepen tot ataDd tomeu. Belangrijt is nu dat de ac:tiviteiten en de structureD
('sia') met 141DCDvallenmaar dat biDDen elke stnu:tuur alle vier de IOOIten ac:tiviteiteD op CCJl

specifieb wijzc zijD georpniscerd. Een poging tot veranderiDg van de CODtroleover iDvestcriDgen
en de ubeidsdeliDB in CCIl kapitalistiaclle ODdememing is daarom Diet miDder 'politick' dan CCD
campagne VOOJ' de wijzi&iDI van de manier waarop in een liberaal demoaatiaclle staat besliuingeD
worden genomen.
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Radicals in termen van een kapitaal-arbeidakkoord worden geanalyseerd."
Hoewel dit akkoord uiteindelijk door de belangrijkste segmenten van kapitaal en
arbeid werd geaccepteerd lag er geen formele overeenkomst aan ten grondslag.
Het akkoord kwam vooral tot uiting in nieuwe instituties en vier belangrijke
stukken wetgeving, die ieder op zich bet resultaat van afzonderlijke strijd
waren.20 Als gevolg van dit akkoord beperkte het klassenconflict zich voortaan
tot verdelingsvraagstukken zoals loonhoogte en bet belasting- en uitgavebeleid
van de staat (Bowles 1981). De vraagstukken van de controle over de technologie
en de werkplek verdwenen bijna volledig naar de achtergrond, terwijl de

, Democratische Partij en de geallieerde vakbeweging de belangrijkste instrumen-
ten van de arbeidersbeweging werden, waardoor de gewone leden weinig meer
hadden in te brengen. In ruil voor hun eigen erkenning stemden de vakbonden
in met winstgevendheid als het belangrijkste criterium voor het ondememingsbe-
leid. In plaats van een revolutionair-socialistische en marxistiscbe idioom
overheerste voortaan een liberaal discours rond rechten (Bowles en Gintis 1986).
De grotere rol van de staat in de naoorlogse periode is een belangrijke
consequentie van bet kapitaal-arbeidakkoord. Naast de verdelende functies
probeerde hij via een keynesiaanse politiek van vraagmanagement cyclische
fIuctuaties te beperken en massa-werkloosheid te voorkomen. Daamaast nam de
staat via het stelsel van uitkeringen, gezondheidszorg en onderwijs, een groeiend
deel van de reproduktie van de arbeidskracht voor haar rekening.

In samenhang met de andere elementen van de naoorlogse SSA heeft het
kapitaal-arbeidakkoord volgens de Radicals tot de hoge naoorlogse economische
groei geleid. De naoorlogse SSA zorgde voor een hoge bezettingsgraad, lage

. loonkosten per eenheid produkt en lage grondstoffenprijzen. Deze factoren
droegen bij aan een hoge en toenemende winstvoet, die op haar beurt de

19 Het kapitaal-arbcidakkoord of het keYDesi~ compromis is in de AmcrikaaDsc gcschicdcnis
voorafgcgaan door Bowles en Gintis (1986. 330) door andere historisch specifiekc institutiooclc
'accomodations'. Zo onderscheidcn zij achterunvolgcns de l..ockiaanse praktijk waarin de politickc
participatic tot de bc:zittende klasse bcperkt blijft; de visic van Jefferson om bet eigcndom onder de
burgerij te verdelen; de strategic van Madison om 'deel' belangen onder burgers te bevorderen en zo
CCD collecticf optreden van de niet-bc:zittcrs te voorkomen.

lID Belangrijke wetgeviDg betreft de 'Social Security Act' als de belangrijkste ondcrbouwiDg van de
welvaartsstaat; de 'Wagner Ad die bet recht voor arbciders op onafbankelijke bonden regclt; de
'Taft-Hartlcy Ad legt de Macht van bonden aan banden door een vcrbod op secundaire boyeots, de
vcrwijderiDg van communistiscbc vakbondslcidcrs en een inpcrking van stakingsrccbten; de
'Employment Ad vcrplicbt de federalc overheid tot voeren van anti-dcpressic politick wannur nodig.
Volgcns Jeffcries (1986) cn Piore cn Sabel (1984) is bet niet mogelijk om van CCD kapitaal-
arbcidakkoord te sprekea cn guft dit een te positicf bccld van dc AmcrikaaDsc vcrhoudingcn.
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winstverwachtingen vergrootte. Zo ootstond een gunstig kJimaat voor toenemende
investeringen en economische groei (Bowles en Edwards 1985, 336).
Een koorzijde van de hoge groei is dat deze op tennijn de erosie van de SSA met
zich meebracbt. De intemationale dominantie van de Verenigde Staten kwam
onder druk te staan door de opkomst van Japan en West-Europa, in het bijzonder
West-Duitsland, aIs concurrenten op de wereldmarkt, het groeiende verzet van
de Derde Wereldlanden tegen de imperialistische politiek van de Verenigde
Staten en tenslotte bedongen de grondstoffenexporteurs hogere prijzen voor hun
grondstoffen (Bowles, Gordon, Weisskopf 1984, 79-84). Het kapitaal-arbeidak-
koord reflecteerde de duale structuur van de Amerikaanse economie met enerzijds
een scheiding tussen de grote, oligopolistische en kJeine ondememingen en
anderzijds de arbeidsmarktsegmentering. Het akkoord gold vooral voor de grote
ondememingen en de werknemers uit het primaire segment. Het akkoord werd

i in eerste instantie dHc. ondergraven door de 'uitgesloten' groepen arbeiders en
/" burgers, die zicb vanaf bet einde van de jaren vijftig begonnen te verzetten tegen

de toenemende inkomensverschillen tussen primaire en secundaire werknemers
en de groeiende discriminatie naar ras en sekse. Het akkoord werd ook op twee

J manieren van binnenuit ondergraveo. Ten eerste veranderden de opstelling en
/ opvattiogen van de werknemers, die als gevolg van de verminderde materiele

onzekerheid moor betrokken raakteo bij veiligheids- en gezondheidsproblemen
en wen sen op het vlak van democratisering en inhoudelijk en afwisselend werk
gingen stellen. Ten tweede leidde de dalende cost-of-job-loss tot een vermin-

,( derde controle over de arbeiders: de arbeidsintensiteit kon moeilijker vergroot en
de lonen moeilijker gedrukt worden (Bowles, Gordon en Weisskopf 1984, 91).
Het kapitalist-burger akkoord was gebaseerd op de rentabiliteit aIs het centrale
principe in de maatschappij. Oit principe als zodanig werd Diet aangevallen maar
de weI enkele consequenties van dit primaat zoals een toenemende radio-
activiteit en lucbtvervuiling, milieu-onvriendelijke produkten en een verslechte-
ring van de arbeidsomstandigheden. Dit verzet werd gedragen door talrijke
protest- en consumentenbewegingen en behaalde successen op het vlak van de
wetgeving en de recbtspraak.
De machtspositie van de Amerikaanse kapitalisten werd dus op drie fronten
langzaam maar zeker aangetast. De gevoIgen waren echter Diet direct zichtbaar
omdat de Amerikaanse economie in het midden van de jaren zestig een enorme
'boom' doormaakte. In de presentatie van bet cost-of-job-loss concept is de
werkloosheid als een belangrijke determinant van de kracbtsverhoudingen tussen
arbeid en kapitaal naar voren gekomen. Dit maakt het voor de betrokken partijen
interessant om de werkloosheid te beinvloeden. Zo zullen kapitalisten ter
bescheoning van bun macbtspositie geen langdurige situatie van volledige
werkgelegenheid nastreven (Kalecki 1943). Boddy en Crotty (1975) hebben dit
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Tabel 4.1: Enkele gestileerde feiten van de Amerilamnse economie

1948~ 1967-73 1974-79 1979-89
macro-eCQDomische indicatpren

1. Groei BNP 3,8 3,1 2,5 2,6
2. Accumulatievoet 3,6 4,4 3,5 2,6
3. Produktiviteitsgroei 2,6 1,8 0,5 1,2
4. Overheidstekort (in % BNP) -0,2 -0,6 -1,2 -2,5
5. Handelsbalans (in % BNP) 0,4 0,1 0,0 -1,8
6. Netto spaarquote (piekjaar) 9,6 10,8 8,5 3,2
7. Winstvoet na belastingen 6,9 7,0 5,6 6,0
8. Cost-of-job-loss 0,31 0,21 0,22 0,23
9. verandering relatieve importprijzen -1,4 -0,3 5,2 -1,7

10. bezettingsgraadll 0,98 0,99 0,96 0,94
11. reele rentevoet -0,3 1,7 0,8 4,8

niyeau pp pick yan cyclus 1966 1973 1979 1989

12. reeel bescbik. uurinkomen (in $) 8,07 8,75 8,33 7,73
13. uren gewerkt per boofd. 682 707 742 790
14. werkloosheid % 3,8 4,9 5,8 5,3
15. inflatie (consumptieprijzen) 3,5 8,7 13,3 4,6

IDdifdllPICDYaD PDSClijkhl3d
16. inkomen 5% rijkste / 40% armsten 0,87 0,89 0,94 1,12
17. % mensen in armoede 14,7 11,1 11,7 13,1
18. ratio inkomen zwart/wit Mannen 0,55 0,60 0,62 0,60
19. idem bij vrouwen 0,76 0,90 0,91 0,81
20. ratio zwart! wit werkloosheid 2,15 2,19 2,41 2,53
21. ratio vrouw/man inkomens 0,58 0,57 0,60 0,68

ODuktIhcidmlamlaYCD
22. % werklozen met een uitkering 39,3 41,1 42,2 32,6
23. scbulden part. sector / BNP 0,84 0,88 0,92 1,03
24. bypotbeek executie (per 10.000) n.b. 38 38 106
25. faillissementen (per 10.000 ondem.) 52 36 28 98
Bron: Bowles, Gordon, Weisskopf (1990: 141, 144, 149, 151)

21 Deze hoge cijfers zijn de ratio's van de werkclijke ten opzichte van de potcntillc output. De
potentillc output is door Bowles, Gordon en Wcisskopf ze1f gcschat, waarbij zij gebruik makcn van
de methode van de Council of Economic Advisers (Bowles, Gordon, Weisskopf 1988a. 132).
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1

verder uitgewerkt tot een theorie van politieke conjunctuurcycli, die veronderstelt
dat kapitalisten de zittende regering, indien oodig, zullen overtuigen van de
noodzaak een beleid te voeren dat de toenemende macht van de arbeidersldasse
bedwingt. Via een bezuinigings- of strikt monetair beleid zorgt de overheid dan
voor een toename van de werkloosheid. Dit herstel van de winstcondities leidt
op termijn tot een nieuwe boom. waardoor de werkloosheid weer afneemt. Omdat
de aldus ontstane conjunctuurcyc1us door de politiek wordt uitgelokt spreekt men
van de politieke conjunctuurcyc1ustbeorie.2Z

Gegeven deze theorie zou de Amerikaanse overbeid de boom van de jaren zestig

\

via een uitgelokte recessie hebben moeten onderbreken om zo de machtspositie
van bet kapitaal weer te berstellen. Omdat deze reactie uitbleef, spreken de
Radicals van een 'gemiste recessie'. Ret uitblijven van deze recessie wordt
toegeschreven aan de pressie van de burgerrechtenbeweging, de anti- Vietnambe-

, weging en verzet van de kapitalisten (Bowles, Edwards 1985, 342).
De gemiste recessie droeg ertoe bij dat de erosie van de machtspositie van de
kapitalisten zicb vanaf bet midden van de jaren zestig in een dalende winstvoet
en accumulatievoet vertaalde. De onderbouwiog van de SSA-auteurs bestaat uit
drie stappen. De eerste stap omvat voor elke centrale relatie een institutionele
analyse, waarin onderzocht wordt welke instituties bijdragen aan de stabiliteit van
bet accumulatieproces en de machtspositie van de kapitalisten ondersteunen. In
deze fase wordt ook aandacht besteed aan veranderingen binnen de institutionele
arrangementen en de wijze waarop de instituties eventueel in een crisis geraken.
Voor de naoorlogse periode komen Bowles, Gordon en Weisskopf (1990, 11) tot
de volgende fasering, terwijl tabel4.1 enkele gestileerde feiten ter onderbouwiog
van deze fasering geeft.

1948 - 1966
1966 - 1973
1973 - 1979
1979 - 1989

aanhoudende naoorlogse welvaart
eerste fase van de crisis: erosie van de naoorlogse SSA
tweede fase van de crisis: politieke patstelling
derde fase van de crisis: overwicht voor de kapitalisten

De tweede stap omvat pogingen om de institutionele ontwikkelingen in SSA
...~ indicatoren samen te vatten (Tabel 4.2).23 Dit kunnen speciaal ontwikkelde

D ID ecn later stadium zijn er ook andere interprctatics van politickc conjUDCtuurcycli gckomen.
waarin bijvoorbceld zittendc rcgcriDgcD probcrcn door een cxpansicf bclcid in bet vcrkicziDgsjaar de
vcrkiczingCD te wiDDcD omdat bet stcmgcdrag door de actuelc mac:ro-cconomische situatic wordt
bcpaald.

:D Katzncr (1990) wijst op de grate problcmcn om cconomischc variabclcn of indicatoren aIs proxic
voor iDstitutionclc ontwikkcliJJgcD te bcschOUWCD.
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indicatoren zijn zoals de reeds genoemde cost-of-job-Joss of bekende variabelen
zijn zoals de ruilvoet, die a1s indicator voor de intemationale machtspositie wordt
opgevat. De derde en laatste stap bestaat uit het gebruik van de SSA indicatoren

• \ in econometrische toetsingen om zo de ontwikkeling van economische grootbe-
den (winstvoet en arbeidsproduktiviteit) te verklaren. Op basis van de genoemde
fasering van de naoorlogse periode, verklaren de Radicals de verschillen in
economische grootbeden tussen twee verschillende fasen vanuit veranderingen in
de SSA indicatoren. Aangevuld met variabelen a1s de bezettingsgraad en de roole

, rente, zijn aIle SSA indicatoren statistisch significant in een verklaring van de
winstvoet (Bowles, Gordon, Weisskopf 1986, 1988a).24

Tabel 4.2: Indicatoren van de SSA en hun ef/ecten op de winstvoet

Dimensies van de SSA Indicatoren van macht van Effect op winstvoct
kapitalisten

1. Kapitaal-arbeidakkoord · cost-of-job-loss · reale loon (-)
index van arbeidersverzet arbeidsintensiteit (+)
(samengesteld wt stakings- · bezeUingsgraad (+)
activiteit, verloop onder · input/output coeffi-
arbeiders, doel van staking) citlnten (-)

2 Pax Americana · hande1smacbt (reate rente- · ruilvoct (+)
voet en militaire macht van
VS)

3. Kapitaal-burgerilloord · index van ovCl'beidsregule- winstbelasting-
ring van bet bedrijfsleven druk (-)
aandeel van kapitalisten in • bezeUingsgraad (+)
totale belastingen · input/output coeffi-

citlnten (-)~

4. Matiging van de con- · importpenetratie · reale loon (-)
amentie tussen kapita- · Jaapte op produktmarkten · ruilvoct (+)
listen onderling · bezeUingsgraad (+)

Bron: Bowles, Gordon, WClSskopf 1988a (vgl Bowles, Edwards 1985, 337)

~ Gordon (1989b) heeR recentelijk een geheel andere methode toegepast om het moment van
inwerkingtreding en het begin van de crisis van de naoorlogse SSA te bepalen. Het criterium is de
stabiliteit van de karaktCliserende winstvergelijking van de naoorlogse SSA Op basis Met behulp van
een 'rolling regressions backward' methode komt Gordon tot de couclusie dat de hoogtijdagen van de
naoorlogse in de periode 1951-19671agen.

~ De redeuering is dat toeuemeude wetgeving. de kapitalisten dwingt minder efficitlute produktietech-
nieken te hanteren.
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Het jaar 1979 markeert volgens de Radicals een omslag in de politieke
verhoudingen. De politieke patstelling werd doorbroken en er werd vanaf dan een
openlijke politieke strijd gevoerd, waarin de kapitalisten de aangetaste machtspo-
sitie probeerden terug te winnen. Omdat zij hierin ook slaagden wordt de derde

I fase van de crisis ook wei als de periode van 'business ascendancy' bestem-
peld.26 Vanuit de optiek van de Radicals zou dit tot economisch herstel hebben
moeten leiden. Het uitblijven van dit herstel heeft de Radicals ertoe gebracht om
hun theoretisch kader te verfijnen.

4.2.3 De derde fase: de contradlcties van het Reagan beleld onderzocht

Het Reagan beleid zoals dat in de jaren tachtig werd gevoerd kan volgens
Bowles, Weisskopf en Gordon (1990, 123) in vijf punten worden samengevat.

A Ten eerste werd er een restrictief monetair beleid gevoerd om een hoge rentevoet
" te krijgen. Zo kon voor de eerste helft van de jaren tachtig een recessie worden

geforceerd, en vervolgens een lage groei om te voorkomen dat de grote vraag
naar arbeid tot hogere lonen en inflatie zou leiden. Een tweede onderdeel was een
aanval op de vakbonden en het intimideren van werknemers door middel van een
hoge werkloosheid, een anti-vakbond beleid op het vlak van wetgeving en
overheidsbeleid met bijbehorende ideologie. Ten derde werd een dereguleriog
voor het bedrijfsleven doorgevoerd, waarin onder meer een deel van de
milieuwetgeving werd teruggedraaid. Ten vierde zorgde de belastingpolitiek voor
een inkomensverschuiving van de grote meerderheid naar de welgestelden en de
kapitalisten. Een vijfde en laatste onderdeel was uitbreiding van de defensie en
een agressieve 'gunboat diplomacy' om weer een intemationaal economisch
voordeel te verkrijgen.
Dit rechtse beleid dat expliciet op een versterking van de machtspositie van de
kapitalisten was gericht, zou vanuit bet SSA perspectief gezien, tot een herstel
van de winsten en vervolgens van de investeringen hebben moeten leiden. Maar
zowel de winsten als de investeriogen bleven in de jaren tachtig bij de
verwachtingen achter. Het bleek met andere woorden onmogelijk om de drie
belangrijkste determinanten van de investeriogen - de winstvoet na belastingen,

» De omslag wordt gcmarkccrd door de 'koude douche' fC(;CSSicam bet begin jarcn tachtig dic
vcrgczcld ging van CCD explicictc poging om de machtspositic van arbcidcrs en burgers te brctcn door
middcl van eea tcgcnofIcnsicf op de wcrtplck, 'union busting'. 'cona:ssion bargaining'. de vcrplaatsiDg
van de indusbic naar andere regia's cn eea tocnamc van de invcstcringcn in bet buitcnland (zic ook
Edwards, Podgursky 1986).
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de reele rentevoet, de bezettingsgraad - tegelijk ten gunste van de winstvoet te
sturen. Bowles, Gordon en Weisskopf (1990) verklaren deze onverenigbaarheid
eerst in de terminologie van de mainstream economen en vervolgens met behulp
van hun eigen kader. In het eerste geval is er sprake van twee afruilsituaties.
Tegenover de wenselijkheid van een hoge bezettiogsgraad om zo via een hoog
winstaandeel en daardoor hoge winstvoet de investeringen te stimuleren, staat
namelijk de wenselijkheid van een lage bezettiogsgraad om zo een hoge
werkloosheid te creeren, die via een hoge arbeidsdiscipline ook een hoog
winstaandeel met zich meebrengt. De tweede afruil betreft de keuze tussen een
lage reele rente om de investeringen te bevorderen enerzijds en een hoge reele
rentevoet om de waarde van de dollar op peil te houden en zo door middel van
een reele importprijsverlaging bij te dragen aan een hoog winstaandeel,
anderzijds. Als gevolg van deze trade-offs is een beleid gericht op verhoging van
het winstaandeel in bet algemeen moeilijk te combineren met een beleid gericht
op een hoge bezettingsgraad en een lage rentevoet.
Het rechtse beleid om de investeringen te stimuleren faalde omdat de ingezette
instrumenten, namelijk een hoge werkloosheid, rente en dollarkoers, weliswaar
hun individuele doelen bereikten, lage lonen, hoge arbeidsdiscipline en gunstige
ruilvoet maar een keerzijde in de vorm van een lage bezettingsgraad kende.
Terwijl aan de ene kant het winstaandeel werd vergroot, zorgde de lagere
bezettingsgraad aan de andere kant toch voor een lage winstvoet, die op haar
beurt de investeringen ontmoedigde.

{Deze bevindingen hebben de SSA-auteurs ertoe gebracht hun machtsconcept te
herformuleren. Zij onderkennen nu dat verschuivingen in de machtsverhoudingen
verschillende oorzaken kunnen hebben en dat machtsuitoefening kostbaar kan
zijn. Een versterkte machtspositie van de kapitalisten kan voortkomen uit een
verbod op vakbonden, een toename van etniscbe conflicten onder arbeiders maar
ook uit een toename van de werkloosheid. Maar een poging om de machtspositie
te versterken, bijvoorbeeld door een vergroting van de werkloosheid en tot een

1 toename van de cost-of-job-loss kan repercussies hebben op de andere
determinanten van de winstvoet zoals een lagere bezettingsgraad. De cost-of-
job-loss is op dat moment geen goede indicator voor de machtspositie van de
kapitalisten omdat daarin geen rekening gehouden wordt met de kosten van de
machtsuitoefening. Om de machtsverschuivingen die ten koste gaan van de
winstvoet te elimineren, maken de SSA-auteurs een onderscheid tussen
'waargenomen' en 'onderliggende macht'. De waargenomen macht is de aggregatie
van de indices van de machtspositie in de verschillende arena's in een samenge-
stelde index. Om nu verschuivingen in de waargenomen macht die voortvloeien
uit veranderingen van de bezettingsgraad en de reele rentevoet te elimineren,
wordt de waargenomen macht uitgaande van een constante bezettiogsgraad en
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rdle rentevoet opDieuw berekend. De aldus gevonden index wordt de onderlig-
gende machtspositie van de kapitalisten genoemd. Veranderingen in deze index
representeren macbtsverscbuivingen die de winstgevendbeid beinvIoeden. maar
die Diet uit (on)gunstige macro-economiscbe ontwikkelingen volgen," Een
empirische studie voor de naoorlogse periode laat zien dat de onderliggende
macht tot aan bet midden van de jaren zestig toenam, waama een langdurige
daling tot aan bet eind van de jaren 70 is opgetreden. In bet begin van de jaren
tacbtig was er sprake van een korte opleving. Tot aan bet eind van de jaren 70
gingen de waargenomen en onderliggende macht gelijk OPt maar vanaf die
periode nam de waargenomen Macht veel sterker toe dan de onderliggende
macht. bieruit kan worden geconcludeerd dat de sterkere machtspositie vooral
moet worden toegescbreven aan een lage bezettiogsgraad en boge rdle rentevoet.
De beerscbappij van bet conservatieve beleid na 1979 beeft de erosie van de
naoorlogse SSA Diet kunnen keren. Zij is er vooralsnog Diet in geslaagd de
structurele relaties tussen de macht van de kapitalisten, winstgevendbeid en
accumulatie te versterken. Maar vanwege bet ambitieuze karakter van de
conservatieve agenda en baar concentratie op institutionele verandering, is bet
volgens Bowles. Gordon. Weisskopf (1990) voor een definitief oordeel nog te
vroeg.

4.3 Evaluatie

De evaluatie van de SSA benadering kent de volgende opbouw. Allereerst
worden de vemieuwingen in bet SSA kader en de grote aandacht voor de macht
van de kapitalisten besproken. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de
Radicals hun bewering van een structurele crisis van de naoorlogse SSA hebben
kunnen waargemaakt. Een belangrijke rol in de crisisverklaring wordt door het
cost-of-job-loss effect gespeeld. Mede omdat sommige Radicals dit als hun
belangrijkste bijdrage zien wil ik bier wat langer bij stilstaan. Thema's die bierbij
aan bod komen zijn in hoeverre wordt rekening gehouden met sectorale en

r7 Dc:zclfde analyse kan ook geformulurd worden in termen van exogeae of endogene verklaring van
de machtscrosie. De onderliggende Macht dan verwijst naar ontwillilingen die exogecn zijn aan de
inteme dyDamiek van bet accllmuJatieregime, en dus bijvoorbeeld Diet wordt veroorzaakt door een
toename van de werkloosheid die voortkomt uit ecn daling van de bezc1tingsgraad. De Radicals
claimcn dat de daling van de winstvoet un gevolg is van de erosie van de onderliggende Macht van
de kapitalistcn, du.e was onatbanbilijk van de ontwillilingen in bet acc:umulatieproccs zelf.·
Whether we can eventually develop an analysis which treats that erosion of capitalist power as
endogenously generated by the internal contradictions of the postwar SSA remains to be seen"
(Gordon 1989b. 23)
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intemationale verschillen in institutionele arrangementen, de positie ten opzichte
van de mainstream economie en de spanning tussen algemene theorie en
historische uniciteit.

Bet SSA leader

Het SSA kader is ontwikkeld voor een verklaring van de afwisseling van
periodes van groei en crisis vanuit de opkomst en ondergang van historisch
unieke sociale structuren. In de ontwikkeling van dit kader valt op dat algemene
uitspraken steeds meer naar de achtergrond zijn verdwenen en in plaats daarvan
wordt de historische contingentie voor het uitbreken van de crisis, de duur van
de crisisperiode, het einde van de crisis en de dour van de groeiperiode benadrukt
(McDonough 1990). Hierdoor ontbeert het SSA concept voorspellende en
verklarende waarde en is zij in plaats van een theorie eerder tot een methodoIo-
gisch kader voor historisch onderzoek geevolueerd. In eerste instantie is
overigens weI degelijk geprobeerd om tot een theorie van de historische
ontwikkeling van het kapitalisme te komen. Toen echter de tekortkomingen en
hiaten, vooral met betrekking tot de relatie tussen ontwikkelingen in de SSA en
het accumulatieproces, te fundamenteel bleken hebben de Radicals het kader
geherformuleerd.
Deze vemieuwing heeft een aantal belangrijke voordelen met zich meegebracht.
Ten eerste wordt het door het verleggen van de aandacht van twaalf abstracte
instituties naar drie belangrijke relaties, nameIijk arbeid-kapitaal, kapitaal
onderling en kapitaal-burgers, mogelijk om de actoren te identificeren die in
staat zijn om institutionele arrangementen te veranderen. Er moet direct worden
aangetekend dat de Radicals deze ruimte nog niet hebben benut. Ben tweede
aspect van de vemieuwing is de explicatie van de relatie tussen de SSA en het
accumulatieproces. In plaats van het vrij vage idee van een noodzakelijke
stabiliteit om winstverwachtingen te creeren, wordt nu de winstvoet afhankelijk
gesteld van de krachtsverhoudingen, waarbij de SSA een dominante positie van
de Amerikaanse kapitalisten moet garanderen. De aandacht van de Radicals voor
de machtsdimensie moet als een positieve bijdrage aan de economische
wetenschap worden beschouwd. De Radicals proberen deze machtsdimensie
volledig in een economische analyse te integreren en gaan hiermee verder dan
ad-hoc opmerkingen dat macht een rol speelt. Ben tweede positief aspect is dat
zij het begrip macht operationaliseren en met behulp van speciaal geintroduceerde
variabelen ook proberen te kwantificeren. Ben derde en misschien weI belang-
rijkste bijdrage is dat macht geen vaststaand gegeven is maar dat machtsverhou-
dingen in de loop van de tijd kunnen verschuiven (Gordon 1990). Dit betekent
ook dat de macht van de kapitalisten zowel toe als af tan nemen.
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De grote nadruk op macht in bet SSA kader en de sterke koppeling van de
winstvoet aan de machtspositie van de kapitalisten beeft ook een keerzijde in de
zin dat de Radicals op dit punt vaak doorscbieten. De gekozen invalsboek,
bijvoorbeeld machtsongelijkheid of conflicten, is in het algemeen relevant maar
wordt vervolgens veralgemeniseerd waarbij andere mogelijke perspectieven
worden verwaarloosd (Norton 1988a). In bet verlengde biervan worden partiele
verklaringen gebruikt om macro uitkomsten te verklaren. Dit resulteert in
analyses waarvan de strekking redelijk plausibel is maar die niet volledig
overtuigen. Het blijft onduidelijk hoe andere potentiele crisisoorzaken uit de
marxistische crisistheorieen zoals overproduktie, onderconsumptie of een
tendentiele daling van de winstvoet aan macbtsverhoudingen kunnen worden
toegescbreven en in het SSA kader geintegreerd kunnen worden. Ook de
aandacht voor concurrentieverhoudingen is in dit verband problematisch. De
concurrentiepositie wordt mede door kwalitatieve (Schumpeteriaanse) aspecten
zoals produktvemieuwing, kwaliteit en de introductie van nieuwe, efficientere,
produktiemetboden bepaald. Achterstanden op deze gebieden kunnen tot een
daling van het marktaandeel leiden en via een lagere bezettingsgraad tot een
dalende winstvoet. Dit soort (produktiviteits) verschillen kunnen moeilijk tot
machtsverschillen worden berleid. Een derde probleem is dat wijzigingen in de
aard van het accumulatieproces, zoals de regulationisten met hun accumulatiere-
gime concept pogen te doen, niet geanalyseerd kunnen worden. De concentratie
op macht beeft er ook toe bijgedragen dat de oorsprookelijke vraagstelling
omtrent de lange termijn ontwikkeling en de daarin opgetreden kwalitatieve
veranderingen enigszins uit het zicht is verdwenen. In het verlengde biervan is
bet bovendien twijfelachtig of de concentratie op de Macht van de kapitalisten
een bruikbaar uitgangspunt voor een historische analyse is aangezien de Radicals
zelf al aangeven dat zowel een te sterke als een te zwakke machtspositie van de
kapitalisten tot een crisis kan leiden.21

Daarnaast is de machtsopvatting van de SSA-auteurs ook tweeslachtig. In het
algemeen wordt een nul-som opvatting van Macht gehanteerd waarin iedere
machtsverschuiving als winst voor de ene en verlies voor de andere partij wordt
opgevat. Macht wordt hier min of meer geidentificeerd met fysieke dreiging of
dwang en in samenhang met het uitgangspunt van vaststaande, liefst eng
geformuleerde, belangen van actoren vergemakkelijkt dit de analogie met de

]I Zie voor <tit ccrstc hun aualyse van de crisis van de jaren dertig (Weisskopt. Bowles. Gordon
1985).
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militaire strijdkunst (zie de verwijzing naar de drie fronten oorlog)." In deze
optiek is een compromis of positieve afruil uitgesloten. Dit in tegenstelling tot
de opvattingen over de naoorlogse akkoorden die enerzijds als een compromis
worden opgevat omdat de kapitalisten bepaalde concessies hebben gedaan, maar
anderzijds ook de machtsposities van de Amerikaanse kapitalisten garanderen.
Een voor de Radicals karakteristieke redenering is dan dat binnen deze akkoorden
in eerste instantie verschillende logica's naast elkaar kunnen bestaan maar er een
moment komt waarop deze vreedzame coCxistentie omslaat in een situatie waarin

, een van de twee effecten gaat domineren. Via een extern criterium (winstvoot)
wordt vervolgens een omslagpunt bepaald, dat vooral beschreven maar niet
verklaard wordt.30

De structurele crisis van het naoorlogse model

Een centrale claim in het latere werk van de SSA-auteurs is, dat de jaren
zeventig en tachtig als de structurele crisis van het naoorlogse SSA moet worden
beschouwd. In hoofdstuk drie zijn voor de beoordeling van deze bewering zes
criteria geintroduceerd. Vanwege hun algemene karakter en om een vergelijking
met de analyses van de regulationisten mogelijk te maken, kunnen deze criteria
worden aangepast en zou de analyse van de SSA-auteurs de volgende punten
moeten kunnen bevestigen:

1. De groeiperiode wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een
geheel van stabiele instituties. Ontwikkelingen binnen deze instituties of
politieke en economische evoluties hebben deze instituties zodanig
geerodeerd dat zij niet langer de accumulatie bevorderen.

2. Herstel en terugkeer naar de institutionele arrangementen van de gouden
jaren zijn onmogelijk.

3. Er is geen sprake van een vloeiende beweging naar een nieuwe institutionele
structuur. Een inventarisatie van veranderingen rond institutionele vormen
laat nieuwe en oude vormen, experimenten en mislukkingen zien.

4. Een nieuwe SSA kan slechts ontstaan indien de ontwikkelingen op de
verschillende gebieden enige coherentie vertonen en de arbeid-kapitaal,

:19 Elders crkenncn de SSA-autcurs dat macht geen ccnduidig concept is. Zo stcllcn Bowles en Gintis
(1986, 94): "Power is heterogeneous, wiclding a varicty of weapons, yiclding to a host of
countcrpressures, and obeying no singlc logic. Powcr is not an amorphous constraint on action but
rather a structurc of rules cmpowcring and restraining actors in varying degrees".

30 Ben bijkomcnd problccm is dat omdat winstgcvcndhcid aIs dc belangrijkstc indicator van macht
wordt bcschouwd, hct vcrschil tusscn macht cn rcntabilitcit onduidclijk blijft.
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kapitaal-burgerverhoudingen en de relaties tussen kapitalisten onderling op
elkaar zijn afgestemd.

5. Een verklaring geven voor de richting waarin de oplossingen worden
gezocht en aangeven waarom op een gegeven moment bepaalde vemieu-
wingen standhouden en anderen niet. En bierbij de ruimte voor politieke
keuzes en strategische beslissingen aantonen.

6. Recentelijk is duidelijk. geworden dat landen. regie's, branches en zelfs
ondememingen op uiteenlopende wijze en met wisselend succes op de crisis
hebben gereageerd. Een analyse moet de verschillen in succes en de
verschillen in gemaakte keuzes verldaren.

De SSA-auteurs hebben zich in hun crisisanaIyses vooral op bet eerste punt
geconcentreerd. Hun modellen hebben expliciet ten doel om de consequenties van
bet vastlopen van de SSA voor de accumulatie te analyseren en daamaast kunnen
de SSA-auteurs aannemelijk maken dat bepaalde instituties (een keynesiaans
beleid, werkloosheidsuitkeringen) bijdragen aan het voortduren van de crisis.
Weisskopf. Bowles en Gordon (1988) erkennen dat zij de erosie van de SSA
vooral beschrijven en niet zozeer verklaren. Wanneer de contradicties van bet
Reagan beleid geanalyseerd worden. verandert de argumentatie enigszins. De
verscberping van de crisis wordt dan niet verklaard vanuit de steeds verder
vastlopende sociale accumulatiestructuur maar vanuit de keuze van rechts om de
machtsverhoudingen te veranderen. Deze interpretatie voIgt meer bet gedachten-
goed van Kalecki dan bet concept van een 'grate crisis'. Een mogelijk.e
combinatie van beide redeneringen zou kunnen zijn dat bet Dietlanger functione-
ren van traditionele oplossingen, zoals uitgelokte recessies een signaal van een
structurele crisis is.31 In dit geval moet er meer aan de band zijn en de oorzaken
dieper liggen. De Radicals bebben geprobeerd dit te ondervangen door bet
onderscbeiden van 'waargenomen' en 'onderliggende' machtsposities van de
Amerikaanse kapitalisten. Problematisch bierbij is dat de notie 'onderliggende
macht' weliswaar tan worden gekwantificeerd maar als abstract begrip
onduidelijk blijft. .
Soortgelijke tegenstrijdigheden doen zich voor bij de bepaliog van bet structurele
karakter van de crisis waarbij zowel een theoretiscbe als een institutionele
invalsboek gehanteerd tan worden. In de theoretische argumeotatie wordt de
afnemende arbeidsproduktiviteitsgroei verklaard vanuit een dalende arbeidsinten-
siteit als gevolg van een dalende cost-of-job-loss. Vanuit de positie van de
kapitalisteo is een vergroting van de werkloosheid of verlaging van de sociale

31 Dit is prccies de dcfinitie van CCD non-rcproduaive cycle (zie 4.2.1).
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uitkeringen een voldoende oplossing zonder dat een institutionele herstructurering
noodzakelijk is. Deze opvatting wijkt af van de ideeen van Gordon, Edwards en
Reich (1982), die juist stellen dat bistorisch unieke structuren van arbeidsmarkt
en arbeidsproces aan hun contradicties ten ondergaan. Vanuit dit perspectief zou
de afnemende arbeidsintensiteit of produktiviteit een indicatie van een 'uitputting'
van het naoorlogse model kuonen zijn, en daarmee Diet als een conjunctureel
verscbijnsel moeten worden beschouwd. Deze redenering is vergelijkbaar met de
stelling van een crisis van bet fordistische produktieproces door de regulatioDis-
ten.
De vragen die bij de institutionele analyse open zijn gebleven zijn ten eerste in
hoeverre de aangevoerde ontwikkelingen ook een erosie van de Macht van de
kapitalisten betekenen en of de link met bet cost-of-job-Ioss model kan worden
gelegd. Ten tweede is er de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen een
structureel karakter kennen. De bescbrijviog van de naoorlogse kapitaaJ-
arbeidverhouding concentreert zich namelijk op het bestaan van een zogenoemd
'labor accord', die een specifieke dynamiek van de Amerikaanse economie met
zich meebracht. Het verzet tegen dit akkoord wordt in eerste instantie buiten de
betrokken groepen arbeiders gelokaliseerd. Het zijn de uitgesloten groepen
arbeiders die zich gaan roeren. Maar omdat deze groepen in de naoorlogse SSA
een secundaire rol speelden, blijft open hoe dit verzet tot een economische crisis
tan leiden. Een tweede bron van verzet is afkomstig van de arbeiders uit bet
primaire segment. Deze keren zich tegen de bestaande organisatie van het
arbeidsproces en krijgen meer oog voor gezondheid en veiligheid op bet werk.
Het inschatten van het structurele karakter wordt in dit geval bemoeilijkt doordat
de Radicals zich Diet uitlaten over de oorzaken van dit verzet. Is het een gevolg
van de veranderde machtsverhoudingen, tot uiting komend in een afnemende
cost-of-job-loss, of voIgt zij uit een diepere trend naar inhoudelijk, verantwoor-
delijk, gezond en veilig werk? Is er met andere woorden sprake van een
onomkeerbaar proces, waarin een nieuwe machtsverschuiving Diet tot een
verdwijning van deze eisen zalleiden? In dit laatste geval is er sprake van een
daadwerkelijke crisis en onmogeJijk herstel van het naoorlogse kapitaal-
arbeidakkoord.3z
Voor de punten 2 tot en met 6 geldt dat de SSA-auteurs bier minder aandacht
aan hebben besteed. De onmogelijkheid van een terugkeer naar de oude SSA
wordt onvoldoende onderbouwd. De inventarisatie van veranderingen in de SSA
is minimaal. In Gordon. Edwards en Reich (1982) worden drie fasen in de

:n De vraag is ook of altcmaticvc vcrklaringcn niet te gcmakkclijk wordcn ultgcslotcn. Bijvoorbccld
bet bcrciken van de endogene grcuzen van bet systccm cn opkomst van nicuwc mcthodcn. dic beter
rcnning boudcn met Itwalitcitsciscn cn noodzaak van snellere produktvcrnicuwing.
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ontwikkeling van een SSA onderscheiden, namelijk exploratie, bloei en verval.
De SSA-auteurs hebben zich vooral geconcentreerd op bet verval van de oude
SSA Ret zoeken naar en experimenteren met nieuwe institutionele vormen krijgt
incidenteel aandacht (Edwards, Podgursky 1986. Brown. Reich 1989) maar wordt
niet in een grotere analyse geintegreerd. De nadruk komt bijna volledig te liggen
op bet gevoerde macro-economische beleid, dat in de naoorlogse periode juist
een secundaire rol speelde. Het oorspronkelijke idee van politieke strijd en bet
belang van keuzen in een grote crisis komt Diet uit de verf. Gegeven deze
beperkte aandacht voor altematieve mogelijkbeden, ligt het voor de hand dat de
SSA-auteurs nauwelijks ingaan op de vraag welke veroieuwingen standbouden
en welke experimenter en zullen falen. Het vraagstuk van uiteenlopende sectorale
en nationale ontwikkelingen wordt tenslotte bijna volledig genegeerd. Er wordt
af en toe weI gesuggereerd dat hun analyse voor de belangrijkste OECD landen
opgaat maar dit wordt verder Diet uitgewerkt. Dit is jammer want een analyse in
deze richting zou de grote nadruk op macht kuonen nuanceren."

De analyses van de Radicals van de ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar laten
Diet alleen een aantal vragen onbeantwoord, maar stellen eigenlijk ook hun eigen
SSA kader ter discussie. Want boewel de naoorlogse SSA volgens hen al25 jaar
aan erosie onderhevig is, is er geen speake van een neerwaartse spiraal volgens
de gangbare maatstaven. De gemiddelde economiscbe groei ligt voor deze
periode eerder hoven bet naoorlogse niveau en hovendien kenden de jaren tachtig
de langste opgaande fase van de conjunctuurcyclus sinds 1945. Aangezien de
contouren van een Dieuwe SSA volgens de Radicals nog Diet zichtbaar zijn, kan
een economie kennelijk zonder een stabiele SSA groeien. Natuurlijk kan worden
gewezen op de grote onevenwichtigbeden in de Amerlkaanse economie, die in
de grote handels-. betalingsbalans- en begrotingstekorten en de schuldencrisis
tot uiting komen. Maar ook hiervoor geldt dat zij tot op beden nog steeds in
loom zijn gehouden. De problemen van de SSA-auteurs zijn niet uniek want in
feite hebben alle theoretiscbe benaderingen moeite om het samengaan van
fundamentele instabiliteiten en economische groei te verklaren. De SSA-auteurs
spreken bij voorkeur van een verval van de oude SSA zonder dat de contouren
van een nieuw model al zichtbaar zjjn. Dit roept de vraag op of structurele
veranderingen iiberbaupt in de modellen van de Radicals zichtbaar kunnen
worden. Gaat dit via een afnemende significantie of juist andere waarden van de
parameters? Door de macht van de kapitalisten als ijkpunt te nemen blijft
onduidelijk in boeverre andere vormen van machtsuitoefening tot uiting kunnen

n TocpassiDg van bet SSA-bdcr op Dict-Amcrikaansc cconomieln zou bijvoorbceld duidelijk makcn
dat kapital.istcn geen domiDante positic op de w~ldmartt nodig hcbben om wiDst te makcn.
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komen. Om in de termen van de discussie rond de arbeidsintensiteit te blijven,
in hoeverre wordt een groter gewicht voor hegemoniale strategieen ten koste van
cost-of-job-Joss zichtbaar. Het onbeantwoord laten van dit soort vragen draagt
ertoe bij dat het project van de Radicals om de stagoatie in de jaren zeventig eo
tachtig vanuit een stadia-theoretisch perspectief te analyseren vooralsnog in zijD
goede bedoelingen blijft steken.

De cost-of-job-loss, macht en de arbeidsintensiteit

De ideeen over de relaties tussen de cost-of-job-loss en arbeidsintensiteit en
produktiviteit spelen een belangrijke rol in bet werk van de Radicals. Het
vervangen van de werkloosbeid door de cost-of-job-loss a1s indicator van de
kracbtsverhoudingen tussen kapitaal eo arbeid geeft een preciezer beeld van de
individuele onderbandelingssituatie tussen arbeider en kapitalisten.34 Deze
onderhandelingssituatie wordt gedetermineerd door de altematieven die beide
partijeD hebben en cost-of-job-loss geeft een beter beeld voor de altematieven
van de individuele arbeider. Het is vreemd dat de vakbonden in dit concept geen
rol meer spelen maar dat kan samenbangen met het feit dat de cost-of-job-Ioss
de individuele onderhandelingssituatie moet reflecteren. Op dit punt beeft het
werk van de Radicals een stille maar ingrijpende verandering ondergaan. In de
oorspronkelijke formulering waarin de positie van de arbeiders mede werd
bepaald door de organisatiegraad en de onderlinge ongelijkheid in inkomen en
arbeidsmarktpositie is het kapitaal-arbeidconflict in het arbeidsproces verengd tot
een optimaliseringsprobleem voor de kapitalisten, waarbij de reacties van de
arbeiders a1s bekend gelden en het loon de strategische variabele is. In de meest
recente modellen is er feitelijk geen conflict meer omdat de arbeiders op basis
van het aangeboden 1000 een van tevoren bekend inspanningsniveau zullen
kiezen." De spanning tussen micro-economische redeneringen en macro
argumenten komt ook op andere plaatsen in het werk van de Radicals terug. In
de tbeorie van de politieke conjunctuurcyclus kunnen kapitalisten bijvoorbeeld
weI collectief optreden,

)4 VolgeDS van Riel (1989) guft de cost-of-job-loss ook betere empiriscbe resultatcn dan de
wcrklooshcid wannccr de winstvoct verklaard moct worden. De cost-of-job-loss index is in de jaren
zcventig constant gcbleven, net zoals de winstvoct. In dczclfde periode is bet werkloosbeidpcrccntage
wei aanzienlijk tocgenomcn. Dat de relatie tusscn bet werkloosbeidpcrccntage en de winstvoct in de
jareD zeventig Diet laager opgaat. blijkt ook uit de opkomst van 'non-reproductive cycles'.

]$ Deze modellen spelen op bet Divcau van de ondcmeming. Vakbonden en bcdrijfstakgcbonden
omstandighcdcn komen er Diet aan te pas.
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De Radicals beschouwen de cost-of-job-Ioss als de belangrijkste detenninant
van de arbeidsintensiteit, die op baar beurt als voomaamste determinant van de
arbeidsproduktiviteit wordt opgevat. Maar naar mijn mening geven zij weinig
theoretiscbe redenen en empiriscb bewijsmateriaal in de vorm van case-studies
om de centrale plaats van de arbeidsintensiteit te recbtvaardigen. Dit geldt in bet
bijzonder voor bun verldaring van de aisis van bet naoorlogse model. Andere
determinant en van de arbeidsproduktiviteit zoals de automatiseringsgraad.
atbeidsorgaaisatie, produktiviteitsreserves van specifieke rationaliseringstypen en
investeringen worden zonder duidelijke motivering terzijde geschoven, terwijl
deze determinanten op zicb ook geeudogeaiseerd kunnen worden (KUnzel 1986).

De aandacbt van de Radicals voor bet produktieproces en bun bevindingen
omtrent de lonen en werkloosbeid als determinanten van de produktiviteit
geenszins uniek is in de economiscbe wetenschap (Schor 1988). Binnen de
mainstream economie wordt meer en meer van bet Walrasiaanse model
afgeweken en de ondememing als een sociale organisatie opgevat. In dit verband
is vooral de 'efficiency wage' theorie van Akerlof. Yellen. Sbapiro en Stiglitz van
belang (zie Stiglitz 1987 voor een overzicht)." Deze theorie is een antwoord op
de vraag waarom ten tijde van grote onvrijwillige werkloosbeid in bet begin van
de jaren tacbtig de lonen Diet daalden (Rebitzer 1989). Deze theorie stelt dat bet
voor ondememingen onrendabel kan zijn om de lonen te verlagen omdat een
loonsverlaging een lagere produktiviteit met zicb mee brengt. De efficiency wage
theorie kent twee varianten, namelijk 'effort regulation' en 'shirking' modellen. In
de 'effort regulation' modellen, die vergelijkbaar zijn met de modellen van de
Radicals. wordt verondersteld dat de arbeidsruil ongedetermineerd is en de
feitelijk geleverde arbeid afbankelijk is van bet vermogen van de werkgever om
autoriteit uit te oefenen over de werknemer. De 'shirking' modellen veronderstel-
len dat de werlmemer zich in principe Diet zal inspannen maar dat ontslagdrei-
ging de centrale prikkel is om werknemers tocb aan bet werk te krijgen.
De veronderstellingen van 'shirking', 'free-riding' of 'malfeasance' in de
mainstream modellen zijn voor Bowles (1985) aanleiding om deze modellen als
'neo-Hobbesiaans' te bestempelen. Het centrale vraagstuk is voor deze modellen
de verenigbaarbeid van bet door eigen belangen gevoed gedrag van individuen
en bet collectieve of groepsbelang. De bierarcbiscbe organisatie van de
ondememing wordt dan als de oplossing voor dit Hobbesiaanse vraagstuk
opgevat. Het belangrijkste verschilpunt tussen de neo-Hobbesiaanse en

]Ii Bcn audere rclevante vemieuwende momiDg is de trausactiekostcnbenadering in de traditie van
Coale. Alchian. Demsetz. Williamson en North. Goldberg (1980) heeft al vroeg de overccnkoDlSten
tusseD de trausactiekostcnbcnadering en de idcUn van de Radicals onderkend.
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marxistische economen betreft volgens Bowles de 'eeuwigheidswaarde' van hun
bevindingen. Omdat arbeid als een onnut wordt opgevat suggereren de neo-
Hobbesiaanse modellen dat malfeasance een universeel menselijke eigenscbap is,
waardoor onvrijwillige werkloosheid een kenmerk wordt van ieder evenwicht
ongeacht het produktiesysteem. Marxisten benadrukken de klassenstructuur van
een kapitalistische maatschappij, waarbij de eigendomsverhoudingen van
produktiemiddelen verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie van het
produktieproces. Het is deze klassenstructuur die het arbeidersverzet en zo het
gebruik van controle-instrumenten verklaart (Bowles 1985, 28). De kapitalisti-
sche klassenstructuur is niet universeel, waardoor het conflict over de arbeidsin-
tensiteit op zijn minst gedeeltelijk het gevolg van een specifieke arbeidsorganisa-
tie en het resulterende vervreemde karakter van arbeid is (Edwards 1990, Green
1988).

In de abstracte formulering van de cost-of-job-loss model spelen instituties
alleen een rol voor zover zij het kapitalistische karakter definieren. Dit model
staat dan ook op gespannen voet met hun eigen bevinding van gesegmenteerde
arbeidsmarkten. Wanneer verschillende segmenten met hun eigen regels,
praktijken en werkgeversstrategieen moeten worden onderscheiden, is het
plausibel te veronderstellen dat de cost-of-job-Ioss effecten voor de verschillen-
de segmenten uit elkaar lopen en in sommige gevallen misschien Diet relevant
zijn. Voor de Amerikaanse industrie wordt deze hypothese door empirische
studies bevestigd (Green 1991). Omdat de cost-of-job-Ioss index slechts voor
een beperkt aantal gevallen is gespecificeerd, wordt in de meeste empirische
studies overigens alIeen de invloed van de werkloosheid op de arbeidsproduktivi-
teitsgroei onderzocht. Deze invloed, ook weI het arbeiderdiscipline effect
genoemd, blijkt niet voor alle industriele sectoren in de Verenigde Staten
significant te zijn. Het effect is het sterkst en significantst in die sectoren, waarin
geen langlopende werkgelegenheidsrelaties zijn (Rebitzer 1987, 1988) ofwaar de
arbeidsomstandigheden het zwaarst en gevaarlijkst zijn (Oster 1980; Green,
Weisskopf 1990). Deze studies bevestigen het bestaan van een gesegmenteerde
arbeidsmarkt. In 'secundaire' sectoren is de ontslagdreiging een belangrijk
instrument voor produktiviteitsverhoging en zijn de werkzekerheid en lonen
laag." Wanneer een hoog verloop echter teveel kosten voor recrutering, selectie

31 Rcbitzer ziet voor dit segmcnt veel ovcreenkomstcn mct de cfficicncy loonmodcllcn van Bowles,
Shapiro cn Stiglitz (zic p.).Dit gaat cchtcr lijmccht tcgcn de opvaUingcn van Bulow CD Summers.
Akcrlof en Yellen in. Dc.ze autcuJs mcncn dat bet joist primairc sector ondemcmingcD, met gocdc
bancn cn langlopcnde wcrkzckcrhcid, cfficicncy loncn gcbruikcn om de insplUlDingcn te vcrgrotcn.
Voor deze banen geldt dat de insplUlDingcn mocilijk of slcchts tegen hogc kosten tc controlcrcn zijn.
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en scboling met zieh meebrengt kan bet voor de ondememing voordeliger zijn
om op Iaoglopende werkgelegenbeidsrelaties over te schakelen. Laoglopende
werkgelegenheidsrelaties komen vooral in de 'primaire' sectoreo voor en de drie
belangrijkste vormen zijn vakboodscontracten, bureaucratiscbe controle en
impliciete contracten (Rebitzer 1989).
De empiriscbe bevindiog van uiteenlopende cost-of-job-Ioss effecten kao tot
vier verschillende reacties leiden. Men tao ten eerste een herformuleriog van de
index ooodzakelijk acbten omdat de huidige formuleriog de kosten van
baanverlies voor primaire werkoemers onderscbat (Tsuru 1984).38Toekomstige
loonstijgingen a1s gevolg van promotie, carrierepatronen en senioriteitsregels
worden namelijk Diet meegenomen. Hetzelfde geldt voor de kosteo van ontslag
voor de werkgever want bier geldt dat een toename van ontslagen zou betekenen
dat werkoemers hun primaire status verliezen. De tweede mogelijke opstelling is
de erkenning dat de relevantie van bet cost-of-job-loss model Diet zo groot is
omdat zij enerzijds voor bepaalde gevallen Dietopgaat en anderzijds te eenzijdig
is geformuleerd en andere vormen van motivering uitsluit. Het cost-of-job-loss
model is een eenzijdige formulering van de relatie tussen arbeidsmotivatie en
produktiviteit omdat alleen negatieve saneties in de analyse worden betrokken.
De mogelijkbeid van positieve prikkels of partitHe belangenovereenkomsten
tussen werkoemers en werkgevers wordt ten onrechte uitgesloten. Hierbij kao
gedaeht worden aan het gezamenlijke belang van contiouiteit van de ondememing
of aan een lange termijn afruil tussen looomatiging en een uitbreiding van de
sociale zekerheid of tussen invoeriog van Dieuwetechnologie die met een boge
arbeidsintensiteit gepaard gaat en bogere lonen. Ben derde opstelling bescbouwt
de verscbilleode werkgeversstrategieen als complementair. De redenering is dat
waoneer werkgevers gebruikUlaken van strategieen die Diet op expliciete
ontslagdreiging zijn gebaseerd, deze ontslagdreiging weI degelijk op de
achtergrond meespeelt. Dit is ook het argument van Bowles en Gintis (199Ob)in
hun reactie op Burawoy en Wright (1990). Deze laatsten aehten culturele
invloeden zoals normen en waarden over wat een redelijke inspaooing en een
rechtvaardige beloning is veel belangrijker dan saoeties. Ter illustratie verklaren
zij het feit dat arbeiders in het algemeen Dietvan hun bazen stelen uit het bestaao
van DOlmen en waarden hierover, terwijl Bowles en Giotis zieh Diet kuonen

Om op de supcrvisickosten te bcspucn gcbruikcn ondcrncmingcn hogc loonpremics met 1aDglopcndc
contrac:tcn.

11 TIUIU (1984) wijst er boVCDdi.cn op dat de nadrut teveel op factoren ligt dic de wcrkiDg van bet
aJbciducscrvc1cgc:r verzwakkcn en Diet op tegcngcstc1de krachten zoals de drciging voor primairc
arbcidcn vanuit de potcntielc oonaurentic of vcrvangiDg door ondcrbctaalde en wcrtloze atbcidcrs
in andere sectoren in de economic.
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voorstelleo dat eeo verzwaring van de saneties op diefstal geen effecteo op de
frequeotie van diefstalleo zou hebbeo. Op deze manier probereo Bowles eo Giotis
DOlmen eo waardeo, die oiet in hun model zijo opgeoomeo, weinig overtuigend
via de aehterdeur binneo te haleo. Hoe deze normeo eo waardeo dan funetiooereo
blijft boveodieo ooduidelijk. Dit is vreemd gezieo hun analyse van de rol van bet
ooderwijs in bet biJbreogeo van normeo eo waardeo (Bowles, Gintis 1976). De
vierde eo oaar mijo mening interessantste reaetie is het zoeken oaar eeo
verklaring eo de coosequeoties van de geconstateerde verschilleo in cost-of-job-
loss effecteo eo hun implicaties. Rebitzer (1989) laat bijvoorbeeld zieo dat
langlopende werkgelegenheidsrelaties ertoe bijdrageo dat eeo situatie van
volledige werkgelegenheid tot hogere 10Deo, eeo lagere arbeidsproduktiviteits-
groei eo dus hogere loonkosteo per eenheid produkt leidt. Aan de andere kant
geldt dat de effecteo van de werkloosheid op de looeo eo de arbeidsproduktivi-
teitsgroei beperkter zijo, naarmate eeo sector meer langlopeode arbeidscootraeteo
keot (Rebitzer 1989).39 Gegeveo deze eigenschappeo coocludeert Rebitzer
(1988, 393) dat langlopeode arbeidscootraeteo relatief duur zijo in periodeo van
hoge werkloosheid eo relatief goedkoop tijdeos perioden van lage werkloosheid.
Langdurige period eo van hoge werkloosheid zullen derhalve het anders zo
stabiele systeem van langlopeode arbeidscootraeteo onder druk zetteo.

De analyses van de Radicals prikkeleo de oieuwsgierigheid naar de geldigheid
van hun bevindiogen voor oiet-Amerikaanse situaties (Edwards, Nolan 1984).
Gegeven de variabiliteit van het cost-of-job-loss effect in de Amerikaanse
industrie, voortkomend uit verschillen in institutiooele vormgeving, zou eeo
intematiooaal vergeJijkend onderzoek eeo soortgelijk beeld moeten lateo zieo.
Weisskopf (1987) ooderzoekt hiertoe ooder meer de relatie tussen de hoogte van
de arbeidsproduktiviteit eo de arbeidsmarktsituatie. Weisskopfs hypothese luidt
dat eeo toeoame van de werkloosheid in geval van eeo antagooistische kapitaal-
arbeidverhouding eeo positieve invloed op de arbeidsproduktiviteitsgroei heeft,

" De aanwezigheid van vakbonden met expliciete contracten leidt nameliJk tot een grotere
werkzekcrbeid en vcnnindcrt zo bet effect van arbcidsmarktomstandighcden op lonen, Omdat de
werlcgevcr niet met ontslag tan drcigen om de intensiteit te vergroten, is bet effect van de wcrkloos-
held op de arbcidsprodulttiviteitsgroci beperkt, Burcaucratische controle is een vergeliJlcbarc strategic
voor grote ondcmcmingen. die vakbonden expliciet buiten de dcur willen boudcn. Promotie en ontslag
vindcn bier plaats volgens niet pcrsoonsgcbonden vastgcstelde patronen. Werkloosheid hccft dan
weinig effect omdat de loyaliteit van de werkncmcrs gebaseerd is op bet vertrouwen dat de
ondcmemingen zicb aan bun beleid bowlen. In bet geval van impliciete contracten bicdt de
ondememing baar wcrknemcrs langlopcnde contracten met pcriodieke loonsverbogingen aan. In de
context van efficiency lonen verminderen ziJ de gevocligheid van de loonkosten ten opzicbte van de
wcrkloosheid.
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terwijl in geval van een coOperatieve kapitaal-arbeidverbouding een werkloos-
beidstoename tot een afnemende produktiviteitsgroei leidt (vgl. Christiansen en
Naples 1986). De empirische resultaten bevestigen de hypothese want bet
verband tossen een werldoosheidstoename en arbeidsproduktiviteitsgroei is sterk
positief voor de Verenigde Staten en in mindere mate voor bet Verenigd
Koninkrijk en Italic. Voor Canada, Frankrijk en Japan ontbreekt ieder verband,
terwijl Weisskopf voor West-Duitsland en Zweden zelfs een negatief verband
vindt (vgl. Peaucelle, Petit 1987).
Hoewel Weisskopf in zijn studie wei verschillende karakteriseringen van de niet-
Amerikaanse economieen hanteert, tan geconcludeerd worden dat de Radicals in
bet a1gemeen weinig oog bebben voor bet feit dat andere kapitalistische
economieen uiteenlopende institutionele arrangementen en ervaringen (sociaal
democratie, corporatisme). Aan de ene kant wekken ze de indruk dat hun
modellen een kapitalistiscbe werkelijkheid beschrijven, die in alle ecoaomieen
terug te vinden is waardoor hun modellen een a1gemene waarde hebben. Zo
stellen Bowles, Weisskopf en Gordon (1984, 273) bijvoorbeeld dat hun
crisisanalyse toch voor de meeste grote kapitalistische landen opgaat. Anderzijds
stellen zij dat hun produktiviteitsmodel, dat de kern van hun crisisverklaring
vormt, niet voor alIe landen toepasbaar is (Bowles, Weisskopf en Gordon, 1985,
264). Dan wordt plotseling weI gewezen op Zweden en andere Noord-Europese
landen die een hoge arbeidsproduktiviteitsgroei hebben gekend met arbeidsver-
houdingen, waarin werkloosheid en andere marktdreigingen nauwelijks een rol
speelden,"

Deze discussie over bet cost-of-job-loss model illustreert DaM mijn mening de
spanning tussen enerzijds de wens om tot a1gemene theorievorming te komen en
anderzijds oit te gaan van de historiscbe uniciteit van instituties. Het voordeel van
bet cost-of-job-Ioss concept is dat het abstract is en daardoor in a1gemene
modellen gebruikt kan worden. Een nadeel ervan is dat zeker de recente

.. De bruikbaarhcid VID de idcctn van de RadicaIJ voor uiet-Amcrikaanse ccoDOmi~n is geenszins
duidelijk. Hun analyse van onlWikkclingcn VID de wcrcldcconomic is bijvootbccld bijna gcheel
tocgcspitst op bet vcrlics VID de Amcrikaanse dominantic.De SSA-auteurs makcn ook gebruik van
ad-hoc vcrwijzingcn naar de crvaringcn in Europcsc landen ter ondcrbouwing van hun cigen analyse.
Zo worden bet mislukkcn van bet Mittcrrand experiment en het fcit dat reehtse rcgcringcn geen
cxpansicf beleid vocrden aangchaald om bet profit-squcczc karakter van de crisis van de jucn en
zcvCDtig aaD te toocn. Ter ondcrbouwing van bun politicke idecb. bijvoorbceld over de incfficifDtie
van ceo groot defCDSicapparaat gcbruiken de SSA auteurs grug grafickjcs waarin voor vcnchi1lende
1aDdcn lWee variabelen (groci en omvang defensic) zijn afgcbceld. De richting van de raaJdijn die
vcrvolgcns a1s 'bcwijs' VID hun stelling.
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fonnuleringen weinig recht doen aan specifieke fase gebonden instituties." De
gehanteerde machtsopvatting is om een aantal redenen problematisch. Ik heb al
gewezen op de onmogelijkheid om met gezameolijke belangen rekening te
kunnen houden. Andere vonnen van machtsuitoefening die worden uitgesloten
zijn ideologische Macht d.w.z. invloed op de wijze waarop actoren zeit hun
belangen definieren (Norton 1988a). Het uitgangspunt van autonome vaststaande
belangen houdt geen rekening met mogelijke wijzigingen in de oorsprookelijk
gedefinieerde belangen. Deze veranderingen kunnen enerzijds het gevolg zijn van
leerprocessen waardoor actoren zich ontwikkelen en hun doelen beter mnnen
bereiken en anderzijds een gevolg zijn van veranderingen van de doelen zeit. Zo
kan er bijvoorbeeld een verschuiving optreden naar eisen op het vlak van de
organisatie van de arbeid ten koste van financiele doelen (vraag naar inhoudelij-
ker werk, scholing en betrokkenheid, democratisering of medezeggenschap).
Gechargeerd weergegeven is er bij de Radicals geen verschil in Amerikaanse
arbeiders anno 1950 en anno 1990.42

Gegeven deze kanttekeningen kan het cost-of-job-Joss model moeilijk a1s een
basis voor een microfundering van de politieke economie worden beschouwd.
Daarvoor is het model te eenduidig en valt er voor de arbeiders en kapitalisten
feitelijk weinig meer te kiezen (Salvati 1990). De agenten worden bepaalde
belangen en nutsfuncties toebedeeld, op basis waarvan zij worden geacht
strategisch te handelen. De keuze voor deze oorspronkelijke belangen wordt
echter Diet toegelicht, terwijl dit juist een taak zou moeten zijn voor een micro-
funderiog van de politieke economie.

Slot

De SSA benadering kan als een marxistische variant van de groeiende aandacht
voor de rol van instituties en de exacte werking van markten worden beschouwd.
Zij onderscheidt zich van andere institutionele benaderingen door haar expliciete
aandacht voor de interactie tussen instituties en economische processen. Naast
een kwalitatieve institutionele analyse probeert zij de institutionele veranderingen
in SSA indicatoren samen te vatten, die vervolgens in een econometrische

41 Een bijkomcnd probleem is dat de fiuctuaties in de cost of job loss index mocilijk te intctpretCTCn
zijn, omdat dczc index Diet alleen uiling is van de kapitaal arbcidvcrhouding maar ook van de
kapitaai-burgcr vcrhouding (socialc zckcrhcid) cn bet gevoerde macro-cconomisch beleid is.

41 Problcmatisch voor een bcoordeling van de Radicals op dit punt is dat zij op andere plaatscn bicr
wcl uitvocrig op zijn iDgcgaan. Zo latcn Bowles en Gintis (1986) zien hoc het discours van
democratic zijn eigen dynamick kcnt waarbij burgcrs zullcn proberen de gcldighcid van democratischc
principcs uit te breiden,
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analyse geintegreerd kunnen worden. Dit stelt de Radicals in staat om, geheel in
lijn met de Amerikaanse traditie, tot een empirische onderbouwing van hun
stellingen te komen. Ten opzichte van beaaderingea die de relatie tassen
instituties en economische processen in vetbale term analysereo, is een van de
aantrekkelijke kanteD van de Radicals dat zij beldere coDtroleerbare uitsprakeD
doen. Tegelijkertijd moet gecoostateerd worden dat in de overgang van
beschrijving naar kwantificering de nodige DUancesverloren gun en men zich
kan afvragen in hoeverre de geformuleerde variabeleDdaadwerkelijk meteDwat
ze volgeos de SSA-auteurs geacht worden te meten, De link tussen instituties en
economische processen wordt door de SSA-auteurs vooral op macro-economisch
niveau gelegd. Hoe de instituties op micro-niveau functioneren bUjft open omdat
vaak volstaan wordt met een verwijziog naar bet effect. In de relatie tussen de
cost-of-job-loss en de arbeidsinspanoingen worden de arbeiders als hyper
rationele actoren voorgesteld, die direct op wijzigingen in de omstandigheden
reageren. Vragen over de wijze waarop de arbeiders dit doen of waarom er geen
stapsgewijze ontwikkeling of slechts reactie op grote veranderingen plaats zullen
vinden blijven buiten beschouwing.

I Gegeven deze beperkte aandacht voor de werking van instituties is het niet
verbazingweklceod dat ook institutionele veranderingen en de totstandkoming van
nieuwe instituties niet die aandacht krijgen, die zij gezien de ambities van deze
SSA benadering zouden moeten krijgeD.43Stellingen als 'the rules transform the
people and the people transform the rules' verwijzen naar het aloude probleem
van de relatie tussen handeling en structuur. Het gaat bierbij om de bepaling van
de relatieve gewichten tussen individuele handelingeD (keuzen) en de context
(structuren) waarbinneD dit handelen zich afspeelt. Bij de Radicals lijkt de
structurele invalsboek te overheersen, & wordt uitgegun van vaste abstracte
belangen, die volgen uit de specifieke kapitalistische omgeving zoals meer loon,
sociale zekerheid, autonomie op de werkplek en hogere winsten. Het zijn
veranderingen in de omgeving, in het bijzooder gewijzigde machtsverhoudlngen,
die tot aanpassingen van het gedrag leiden. De analyse draait om vaststaande
belangen en sterke en zwakke posities van actoren maar de veranderingen van de
context waarbinneD dit zich afspeelt blijven onverklaard, Zo ZijD voor de
naoorlogse periode een aantal compromissen geexplicheerd zonder dat hun
specifieke ontwikkeling en reproduktie verklaard wordt. Soortgelijke problemen
gelden voor het SSA concept: Hoe worden structuren gereproduceerd1 Hoe
structureren de bandelingsmogelijkbeden van subjecten zicb en hoe verloopt hun
transformatie (Scherrer 1988)1

4J Zo is bet jammer dat de Radicals bet idee van Bowles CD GiDtis dat bet diSQO\UI van democratischc
rccbtcn zijn cigcD dynamict tent Diet vcrder hcbbcn uitgcwcrkt.
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Wanneer het gaat om de afbraak van oude institutionele structuren en de keuze
voor nieuwe institutionele arrangementen bestempelen de Radicals dit proces
meestal als politieke strijd (Verhagen, Elshout 1986). Maar omdat een verdere
invulling van politieke strijd ontbreekt, is deze verwijzing een loos gebaar. In de
praktijk vallen de Radicals dan ook terug op bescbrijvingen van historische
ontwikkelingen. In de analyse van de jaren zeventig en tacbtig, zoals bijvoorbeeld
bij de karakterisering van bet tegenoffensief van de kapitalisten in Bowles,
Gordon en Weisskopf (1984), krijgen vooral de kapitalisten en de conservatieve
politici veel aandacht. De praktijken van arbeiders, bonden en burgerrechten
bewegingen blijven onderbelicht, waardoor de argumentatie onevenwichtig wordt.
De acties van deze groepen hebben tot een crisis geleid maar a1s deze crisis
eenmaal is uitgebroken verdwijnen zij van het toneel. Ze worden slacbtoffers
zonder te reageren. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er een onvermijdelijk-
heid van gebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden, wordt gesuggereerd terwijl
verklaard zou moeten worden waarom bepaalde strategieen weI en anderen Diet
met succes doorgevoerd kunnen worden. De SSA-auteurs stuiten dus op dezelfde
problemen als de regulationisten: institutionele veranderingen spelen een
belangrijke rol maar tegelijk ontbreekt ook een kader om deze veranderingen te
analyseren. Dit maakt het mogelijk om deel III van dit proefschrift beide
benaderingen samen te voegen en te laten zien dat zij impliciet wei een aantal
aanknopingspunten voor een verdere uitwerking hebben gegeven.

4.4 Een vergelUking tussen de regulatle- en de SSA benadering

Na de uitgebreide besprekiogen van beide benaderingen, wil ik in deze paragraaf
beide benaderingen kort met elkaar vergelijken. De aanleiding om beide
benaderingen in een proefschrift te combineren was de gemeenschappelijke
problematiek. Beide gaan ervan uit dat de ontwikkeling van het kapitalisme geen
regelmatig en gelijkmatig groeiproces is geweest maar dat zij wordt gekarakte-
riseerd door afwisselingen van perioden van economische groei en perioden van
stagnatie of crisis. Beide benaderingen verklaren deze afwisselingen vanuit de
opkomst en neergang van bistoriscb unieke institutionele structuren. Daamaast
waren er ook gemeenschappelijke uitgangspunten zoals de band met de
marxistische traditie, een kritische houding ten opzichte van de mainstream
economie en het nastreven van een combinatie van theorievorming en historisch
en empirisch onderzoek.
Van de twee benaderingen heeft de regulatiebenadering tot op heden de meeste
weerklank gevonden. Dit bangt niet alIeen samen met de reeds gememoreerde
ruimte voor eigen interpretaties binnen de regulatiebenadering, maar ook met de
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promotionele activiteiten van de regulationisten en hun aanhangers. Hoogtepunt
hierbij was de 'International Conference on Regulation Theory' in Barcelona in
juni 1988. Met ongeveer driebonderd papers was dit een van de grootste
politiek-economische conferenties in de afgelopen tien jaar. Achteraf blijlrt deze
conferentie ook bet boogtepunt van de regulatiebenadering te zijn geweest omdat
door de grote aandacht ook vele hiaten en tekortJromingen van de regulatiebena-
deringen duidelijk werden. In vergelijking tot bet regulatiekader. beeft bet SSA
concept binnen bet werk van de Radicals een minder dominante ro1. De Radicals
bebben ook meer op andere deelgebieden een bijdrage aan de marxistiscbe
politieke economie geleverd zoals de segmentering van arbeidsmarlrten (Gordon.
Edwards en Reich 1982). bet arbeidsprocesmodel van Bowles (1985) de
contradictoire verbouding tussen kapitalisme en democratie (Bowles. Gintis 1982)
en de profit-squeeze tbeorie (Weisskopf 1979). De laatste jaren ligt de nadruk
meer op bet lAPSUS model van Gordon en de microfundering van Bowles en
Gintis (1990) dan op bet SSA werk.
Gegeven de vele overeenkomsten in hun werk lijkt het vreemd dat beide
benaderingen zolang onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In eerste instantie
zijn er nauwelijks verwijzingen naar elkaars werk. Gordon (1980) ziet weI
overeenkomsten met bet werk van de Japanse auteur Uno maar is dan nog niet
bekend met bet werk van de regulationisten, terwijl in Gordon, Edwards en Reich
(1982) wordt slechts in een voetnoot op het fordisme concept van Aglietta
gereageerd. De laatste jaren is er echter sprue van een groeiende samenwerking
en uitwisseling van ideeen (Boyer 1985a, Gordon 1989b, Kotz 1988b, Peaucelle,
Petit 1987). Dit geldt in bet bijzonder voor Samuel Bowles en Robert Boyer
(1990) met hun modellen, waarin het cost-of-job-loss model van Bowles met
een vraagdimensie is uitgebreid. Deze modellen liggen echter niet direct in de lijn
van bet SSA- of regulatieconcept.
Maar naast een aantal overeenkomsten, zijn er ook grote verschillen tussen beide
benaderingen en zijn zij in de loop van de tijd in verschillende ricbtingen
geevolueerd, De SSA heeft zicb ontwikkeld tot een tbeorie van bet naoorlogse
Amerikaanse kapitalisme, waarbij bet idee van stadia in bet kapitalisme bijna
volledig naar de achtergrond is verdwenen. De regulatiebenaderingen beeft steeds
meer de status van een onderzoekprogramma gekregen, waarin de geintroduceer-
de concepten vooral een ordende rol spelen. Binnen dit onderzoekprogramma
komen nieuwe vragen op zoals het thema van nationale divergenties, die om een
verfijning van de bestaande concepten vragen.
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Accumulatietheorie

Een gezamenlijk uitgangspunt is dat de kapitalistische accumulatie geen
evenwichtig proces is maar interne contradicties en onevenwichtigheden kent of
in een contradictoire relatie met andere elementen van de maatschappij staat. Op
dit punt zijn de Radicals veel eenduidiger dan de regulationisten omdat zij de
onevenwichtigheden vertalen naar de machtsposities van de kapitalisten en andere
klassen en sociale groeperingen en daarnaast de problematiscbe verhouding
tussen kapitalisme en een liberale democratie benadrukken. Zij hanteren een
simpele accumulatietheorie waarin de accumulatie afhankelijk is van de
gerea1iseerde winsten. Deze winsten worden op hun beurt afhankelijk veronder-
steld van de machtspositie van de kapitalisten. Deze machtspositie tan van vier
kanten worden betwist en daarom is het SSA kader geformuleerd in termen van
de (machts) relaties tussen kapitalisten en arbeiders, tussen Amerikaanse
kapitalisten onderling, tussen kapitalisten en burgers en tenslotte de relaties tussen
Amerikaanse kapitalisten en hun buitenlandse concurrenten. Deze benadering ligt
vooral in de lijn van de profit-squeeze theorie, waarin de inkomensverdeling
centraal staat. Dit betekent weI dat andere potentiele crisisoorzaken zoals
onderconsumptie, disproportionaliteiten en de tendentiele dating van de winstvoet,
maar ook de consequenties van grote technologische veranderingen moeilijk
binnen dit kader kunnen worden geanalyseerd.
De grotere nadruk op potentiele crisisoorzaken, in het bijzonder machtsverschui-
vingen, in het werk van de Radicals heeft er ook toe geleid dat zij binnen het
gemeenschappelijke lange termijn perspectief meer aandacht aan de over gang van
een groeifase naar een crisis besteden. De regulationisten zijn meer geinteresseerd
in het tegenover elkaar plaatsen van verschillende groeiperioden (bijvoorbeeld
extensieve versus intensieve accumulatie). Een soortgelijke methode wordt bij de
crisisanalyses gehanteerd want ook daarin worden twee fasen (groei en crisis)
tegenover elkaar geplaatst en krijgt de overgang tussen deze twee fasen weinig
aandacht.

Empirische onderbouwing

Op het vlak van de empirische onderbouwing zijn er grote verschillen. Geheel
in lijn van de Amerikaanse traditie vinden de Radicals empirische onderbouwing
erg belangrijk. Zo onderzoeken zij zeer nauwkeurig de ontwikkeling van de
winstvoet en de arbeidsproduktiviteit en proberen met behulp van multiple
regressie de ontwikkeling van deze grootheden te verklaren. Een ander voorbeeld
is de introductie van de begrippen 'reproduktieve en niet-reproduktieve
conjunctuurcycli' om de effecten van het arbeidsreserveleger te meten. De
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regulationisten, en in het bijzonder Boyer en Lipietz zelf. hebben een voorkeur
voor theoretisch geinspireerde verhalen rond abstracte concepten, die moeilijk
gekwantificeerd kwmen worden. Empirische relevantie lijkt voor hen ook geen
argument in de beoordeliDg van de geiotroduceerde concepten. Voor zover zij
pogingen in deze richting doen, zijn de resultaten mager. Zo wordt het bestaan
van verschillende accumulatieregimes zowel in Boyer 1979a als Boyer 1988a met
dezelfde voor meerdere interpretaties vatbare tabel ondersteund.- Typerend is
ook dat pas met Glyn e.a (1990) de crisis van het fordisme statistisch wordt
aangetoond. De verschillen in empirische onderbouwing worden nog duideliJker
wanneer naar de invloed van de instituties op het accumulatieproces wordt
gekeken. Binnen de regulatiebenadering ontbreekt iedere poging hiertoe, terwijl
de Radicals op dit punt Juist vemieuwende bijdragen hebben geleverd. Via de
ontwikkeling van nieuwe variabelen zijn zij in staat om institutionele ontwikke-
lingen te kwantificeren en vervolgens in een econometrische analyse te
integreren. Dit geldt in feite ook voor macht omdat de Radicals instituties vooral
als reflecties van machtsverhoudingen zien. De wens tot empirische onderbou-
wing dwingt de Radicals ook tot een explicitering van hun stellingen. Zij poneren
meer causale verbanden en dit is zeker een verfrissing ten opzichte van de vaak
ondoorzichtige analyses van de regulationisten.

Instituties en aandachtsgebieden

In dit proefscbrift worden beide benaderingen als institutionele benaderingen
opgevat. Bij de integratie van institutionele ontwikkelingen in een economische
analyse, banteren de SSA-auteurs een meer individualistische opvatting. Bij hen
spelen instituties vooral een rol bij het vormgeven van het gedrag van individuen
of ondememingen en dit sluit aan bij hun verlangen naar een microfundering
voor de politieke economie. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in hun
cost-of-job-loss concept waarin bet bestaan van bepaalde instituties (sociale
zekerheid) de altematieven van individuele arbeiders beiovloedt. Bij de Radicals
overheersen redeneringen waarin de macro uitkomsten worden verklaard vanuit
de gedragingen van de 'gemiddelde' kapitalist, de 'gemiddelde' arbeider en de
'gemiddelde' regering. Collectief optreden speelt in hun analyse slechts een
beperkte rol maar dit tan debet zijn aan de Amerikaanse situatie. De hang naar
microfunderingen sluit natuurlijk ook goed aan bij hun eigen mainstream
achtergrond. Zo heeft Bowles (1971) meegewerkt aan een boek over problemen
van de micro-economie. De regulationisten banteren een meer 'structuralistische'

44 Het bcstaan van acaunulatiCJcgimcs is vooral door andcrcn ondcJZOCht (Bertrand 1979. Juillard
1988. Mazier 1984).
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opvaUing aangezien bet bij hen vooral gaat om de wisselwerking tussen de
verschillende instituties en de gevolgen voor de macro-economische dynamiek.
De microfundering van ontwikkelingen speelt bij hen op zich geen rol maar zij
hebben weI de wisselwerking tussen structuren en individuele gedragingen
geproblematiseerd. De term regulatie moet bet problematische karakter van de
reproduktie van structuren aanduiden, maar zoals in de evaluatie naar voren is
gekomen komt dit aspect tot op heden DOgniet echt uit de verf.
Wanneer gekeken wordt naar welke instituties in de analyse worden betrokken,
dan blijken in beide gevallen de instituties op bet vlak van de kapitaal-
arbeidverhouding dominante posities in de analyses in te nemen. Alvorens bier
nader op in te gaan, komen eerst de andere terreinen aan bod. Het is opvallend
dat hoewel veranderingen in de concurrentieverhoudingen a1s een belangrijke
factor in de naoorlogse crisis worden gezien, de concurrentieverhoudingen en met
name recente ontwikkelingen daarin maar weinig aandacht krijgen. Op dit punt
wreekt zich ook de eenzijdige nadruk op de kapitaal-arbeidverhouding. Het
vastlopen van het naoorlogse model van kapitaal-arbeidverhoudingen verklaart
voor een groot deel de crisis maar dit sluit niet uit dat in de crisis andere relaties
belangrijker zijn geworden. Zo is het voorstelbaar dat de concurrentiepositie van
een land tegenwoordig niet meer in eerste instantie door de organisatie van de
kapitaal-arbeidverhouding wordt bepaald maar door de relatie tussen het
financiele en industriele kapitaal of beheersing van nieuwe technologieen, die
steeds grotere investeringen en subsidies vereisen. De mogelijkheid van dit 800rt

veranderde gewichten komen binnen beide benaderingen nauwelijks aan bod. De
regulationisten hebben op dit punt meer opties omdat zij in tegenstelling tot de
Radicals weI aandacht aan het monetaire systeem besteden.
De contradictoire verhoudingen in de maatschappij komen bij de Radicals het
duidelijkst naar voren. Zij spelen ook een rol in hun staatsopvatting, die verre
van eenduidig is (Verhagen, Elshout 1986). Enerzijds wordt de staat opgevat als
een politieke arena waarin burgers veel te winnen hebben, anderzijds verdedigt
de staat de belangen van de kapitalisten en lokt en wanneer dat nodig is een
recessie uit. De cruciale vraag is dan natuurlijk of er iets te zeggen valt over
wanneer welk element overheerst. De theoretische onderbouwing van het
staatsoptreden beperkt zich tot opmerkingen dat dit optreden als uitkomst van
'geinstitutionaliseerde compromissen' moetworden opgevat (Verhagen 1991). Het
staatsoptreden wordt bij hen vooral beschreven en zij maken zich niet druk om
een algemene theorie van het staatsoptreden.
Bij de intemationale relaties beperken de Radicals zich tot de dominante positie
van de Verenigde Staten in de naoorlogse periode en de gevolgen daarvan voor
de Amerikaanse economie. De regulationisten richten zich meer op de gevolgen
van deze dominantie voor de stabiliteit van het intemationale systeem. Als gevolg
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van de verschillende antwoorden en ervaringen in de crisis en bet intemationale
bereik van de regulatiebenadering, is de thematiek van nationale variaties van het
kapitalisme de afgelopen jaren binnen de regulatiebenadering in het middelpunt
van de belangstelling Iromeo te staan. Deze thematiek is in de SSA benadering
bijna volledig afwezig eo het is ook onduidelijk zij binnen de recente formulerin-
gen geintegreerd zouden kunnen worden. Men tan zieb afvragen in boeverre de
eeozijdige concentratie op de Amerikaanse situatie een cultureel probleem is
omdat de Radicals en ook andere linkse Amerikaanse sociale wetenschappers zieb
voor hun politieke ideeen vaak op Europese ervaringeo orienteren.

De crisis van het 1UIOOrlogsekapitaal-arbeidakkoord of compromis

De kapitaal-arbeidverhoudingen spelen in beide benaderlngen de belangrijkste
rol. Dit geldt in het bijzonder voor hun analyses van de naoorlogse periode, die
op het eerste gezicht ook erg op elkaar lijken. Beide spreken van een naoorlogs
akkoord of compromis. De kern van deze akkoorden was dat de kapitalisten de
vrije hand hadden in de organisatie van het produktieproces en via een
voortdurende technische vemieuwing een boge arbeidsproduktiviteitsgroei wisten
te bewerkstelligen. In ruil hiervoor kregen een deel van de arbeiders bogere lonen
of uitbreiding van de sociale zekerheid. Bij nadere bestudering blijken de
interpretaties van de SSA-auteurs en de regulationisten van deze akkoorden te
verschillen (Van Riel 1989). Dit wordt vooral duidelijk als de werking van bet
arbeidsreserveleger in ogenschouw wordt genomen. De SSA-auteurs stellen dat
tijdens bet akkoord de werkloosbeid haar disciplinerende functie vervulde en dat
de erosie van dit akkoord tot uiting komt in een daling van de cost-of-job-loss
en het ontstaan van 'non-reproductive cycles', waarin de werkloosheid haar
disciplinerende werking heeft verloren. De regulationisten benadrukken
daarentegen dat het akkoord en bet nieuwe systeem van collectieve onderhande-
lingeo en regelingen de marktinvloeden op de loonvorming aanzienlijk bebben
teruggedrongen. De vermindering van het arbeidsreserveleger effect is volgens
hen geen signaal van de erosie van bet akkoord maar juist zijn gevolg (Tsuru
1988).
De interpretatie van de SSA-auteurs van een samengaan van een constante
disciplinerende werking van het arbeidsreserveleger en het bestaan van een
kapitaal-arbeidakkoord is problematisch omdat het belang van de vakbonden om
met een dergelijk akkoord in te stemmen afwezig is. De SSA-auteurs verklaren
de instemming van de vakbonden als voIgt: "... the continuing threat of cyclical
unemployment was the stick sustaining capital's take-it-or-leave-it offer. Four
cyclical downturns between the late 1940s and the early 1960s periodically
boosted unemployment rates and reminded workers that they should be grateful
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to have a job. Carrots and sticks combined to effect a steady movement towards
labour cooperation" (Bowles, Gordon en Weisskopf 1984, 73). Op dit punt blijkt
dus dat de Radicals een zeer specifieke invulling van het begrip akkoord
hanteren, want hun interpretatie is alleen te bandhaven door het akkoord tussen
kapitaal en arbeid als een vorm van kapitalistiscbe dominantie te beschouwen.
Deze dominantie is gebaseerd op de permanente dreiging van werkloosbeid. Als
deze dreiging wegvalt, wordt de dominantie ter discussie gesteld en valt bet
akkoord uit elkaar. Kunzel (1988, 212) heeft deze interpretatie bekritiseerd want
"since capitalist' leverage over workers rest on their monopolistic ownerships of
the means of production, specific institutional or legal provisions for the
regulation of the exercise of power on this basis should be thought of as a
limiting rather than securing the dictational powers of capital". De bier
aangebaalde interpretatie door de Radicals van bet 'capital-labor accord' staat
volgens mij ook op gespannen voet met hun eerdere analyses in Gordon,
Edwards en Reich 1982 waarin ook de totstandkoming van dit akkoord aan bod
komt en de interpretatie van Bowles en Gintis (1982) die stellen dat dit akkoord
de termen van de klassenstrijd in de naoorlogse periode definieerde.

Ook voor de verklaringen van de crisis van het naoorlogse model geldt dat deze
op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, maar uiteindelijk tocb van elkaar
verschillen en uiteenlopende consequenties hebben. In beide benaderingen is de
daling van de arbeidsproduktiviteitsgroei de belangrijkste factor. De Radicals
banteren een 'profit-squeeze' verklaring, waarin de dating wordt toegeschreven
aan de versterkte machtspositie van de arbeiders die zo hun arbeidsintensiteit
bebben verminderd. De regulationisten verklaren de vertraging van de arbeids-
produktiviteitsgroei vanuit de uitputting van de fordistiscbe principes in bet
arbeidsproces, waarbij de versterkte machtspositie van de arbeiders een
secundaire rol spelen. Beide verklaringen hebben verscbillende consequenties. In
de vorige paragraaf heb ik er al op gewezen dat vanuit de positie van de
kapitalisten een vergroting van de werkloosheid of verlaging van de sociale
uitkeringen een voldoende oplossing is zonder dat een institutionele herstructure-
ring noodzakelijk is. Deze opvatting wijkt at van de ideeen van Gordon, Edwards
en Reich (1982), die juist stellen dat historiscb unieke structuren van arbeids-
markt en arbeidsproces aan hun contradicties ten ondergaan. Vanuit dit
perspectief zou de afnemende arbeidsintensiteit of produktiviteit een indicatie van
een 'uitputting' van het naoorlogse model kunnen zijn, en daarmee niet als een
conjunctureel verschijnsel moeten worden beschouwd. Deze redenering gaat in
de richting van de opvattingen van de regulationisten, die uitgaan van een crisis
van het fordistische produktieproces. Mede vanwege de vele inconsistenties in bet
werk van de Radicals zijn de regulationisten naar mening overtuigender in het
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aannemelijk maken van een crisis van bet naoorlogse model van arbeidsverbou-
dingen.
In hun analyse van de grote crisis van bet naoorlogse model stuiten beide
benaderingen op vergelijkbare problemen. Beide hebben grote problemen bij bet
inschatten van recente trends, waarbij de Radicals een sceptischer standpunt over
de berkenbaarheid van de contouren van een eventueel Dieuw model innemen. De
Radicals besteden ook minder aandacht aan mogelijke innovaties en zo besteden
zij ook nauwelijks aandacht aan de ontwikkelingen in Japan. Binnen 'bet
laboratorium van de crisis' gebruiken de regulatioDisten de transitie naar een
Dieuwe technologisch paradigma steeds meer als houvast in hun analyses.

Slot

De ontwikkeling van de regulatie- en de SSA benadering en hun benadrukken
van bet structurele crisiskarakter van de huidige ontwikkelingen kan Diet los
worden gezien van de ontwikkelingen binnen hun land van oorsprong, respectie-
velijk Frankrijk en de Verenigde Staten. De stelling van een crisis van naoorlogse
institutionele arrangementen is niet voorbehouden aan de regulatioDisten en de
Radicals. Chaskiell (1989), Davis (1984), Halberstam (1986). Katz (1986).
Kochan e.a (1986) en Moody (1988) komen met vergelijkbare argumenten voor
de Amerlkaanse arbeidsverhoudingen en de ineenstorting van het geinstitutionali-
seerde bouwwerk van collectieve onderhandelingen, waarbij vooral de situatie in
de automobielindustrle goed is gedocumenteerd. Harris (1989). Kesselman
(1984), Noblecourt (1989). Ross en Jenson (1988) en Sellier (1986) doen
betzelfde voor de crisis in de Franse arbeidsverhoudingen en de teloorgang van
de communistiscbe vakbonden. Veel meer dan in andere landen is de vakbewe-
ging, die al een zwakke positie had. de laatste decennia in Frankrijk en de
Verenigde Staten nog verder structureel verzwakt. Ook qua arbeidsverhoudingen
kenden beide landen een aantal overeenkomsten zoals een sterke institutionalise-
ring en vasUegging in regels of wetgeving. Waarbij in de Verenigde Staten de
institutionalisering voortlcwam uit de strijd tusscn vakbonden en werkgevers en
in Frankrijk vooral door de staat werd opgelegd. Na de Verenigde Staten is
Frankrijk bovendien bet land waar de fordistische principes in bet arbeidsproces
het verst zijn doorgevoerd. Voor wat betreft de veranderde concurrentieverhou-
dingen als belangrijke factor in de crisis geldt, dat beide economieen relatief
gesloten waren. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom de toegenomen
intemationale concurrentie deze economieen voor grote problemen stelden.
Deze opmerkingen bevestigen dat de opkomst van beide theoretiscbe benaderin-
gen Diet los gezien kan worden van de ontwikkelingen in de landen van
berkomst. waarbij de 'theorie' vooral een veralgemenisering van een nationale
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situatie is. In die zin kunnen zij geplaatst worden in de lijn van bet monopolie-
kapitalisme van Baran en Sweezy in de Verenigde Staten, de Stamokap theorie
uit Frankrijk en West-Duitsland en de profit-squeeze benadering uit Engeland.
Van Nederlandse politiek-economen kunnen we dan op termijn een theorie van
bet christen-democratiscb kapitalisme verwacbten.





Deel ITI

Politiek en institutionele transformatie
in een grote crisis
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Politiek en institutionele transfonnatie in een grote crisis:
aanzetten voor een analysekader

De regulatie- en de SSA benadering zijn pogingen om de relevantie van
instituties voor het economisch proces te laten zien. Zij willen aangeven dat bet
uitmaakt hoe actoren zoals mensen, ondememingen. groepen en organisaties met
elkaar omgaan. Hun belangrijkste onderbouwing biervoor was de analyse van de
opkomst en ondergang van de 'gouden jaren van bet kapitalisme'. Praktijken die
in eerste instantie de groei ondersteunden bleken vervolgens een belemmering
voor verdere groei te vormen. De hierdoor ontstane grote crisis stelt de oude
praktijken ter discussie en dwingt actoren uitwegen uit de crisis te vinden. In de
voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat beide benaderingen zich
vooral op het vastlopen van het oude model hebben geconcentreerd en dat zij
moeite hebben om de richting van recente ontwikkelingen in te scbatten. In bet
algemeen worden deze ontwikkelingen als uitkomsten van politieke strijd
opgevat. Hoe deze politieke strijd of met andere woorden bet proces van een
grote crisis verloopt blijft open. De concepten grote crisis. politieke strijd en
institutionele transformatie blijven alhoewel ze een cruciale rol in bet analytiscbe
kader spelen, 'zwarte dozen'. Deze opvattiog wordt zowel door Boyer (1986e) en
Lipietz (1985c) als door anderen gedeeld (Boismenu, Drache 1990. HUbner 1988.
Jenson 1989. Kotz 1988a. Mahnkopf 1988b. Noel 1987, 1990. Verhagen 1991a).
Het doel van dit hoofdstuk is te onderzoeken in hoeverre de concepten grote
crisis. politieke strijd en institutionele veranderingen nader ingevuld kunnen
worden. Mijn stelling is dat beide benaderingen een aantal aanknopingspunten
hebben gegeven, die met elkaar gecombineerd tot een specifieke logica van
institutionele verandering kunnen worden uitgewerkt. Het is dit element van
verandering dat in de recente heropleving van institutionele benaderingen naar
mijn mening te weinig aandacht beeft gekregen (vgl. Hodgson 1988. Eggertsson
1990). Centrale kenmerken van de bier gepresenteerde invulling van institutionele
verandering zijn ten eerste dat instituties in een crisis kunnen geraken. Een
tweede kenmerk is dat instituties zicb Dietgeleidelijk aan veranderde omstandig-
beden aanpassen. Instituties kunnen vastlopen en hun aanpassing vedoopt via
crises waardoor bet mogelijk is om van breuken in institutionele ontwikkeling te
spreken. Een laatste karakteristiek is dat politieke factoren op verscbillende
manieren dit institutionele transformatieproces beinvloeden. Anders dan beide
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benaderingen wi! it echter benadrukken dit politieke element minder via
openlijke politieke strijd maar meer op een indirect manier van invloed is. De
pretentie van dit hoofdstuk is Diet om een algemene theorie van instituties en hun
veranderingen te leveren maar om vanuit de onderzoekprogramma's van de
regulatioDisten en SSA-auteurs enkele aanzetten te geven voor de formulering
van een Iogica van institutionele verandering, namelijk de logica die voortkomt
uit bet vastlopen van instituties. De twee benaderingen worden bier dus als
inspiratiebronnen gebruikt.
Een reflectie op institutionele veranderingen vanuit hovenstaand perspectief beeft
te kampen met het dilemma van enerzijds een institutie als een duurzaam iets te
beschouwen en tegelijkertijd de mogelijkbeid van een crisis van een institutie
open te bouden. Daamaast zou zij de volgende vragen moeten kunnen beant-
woorden: Waarom ontwikkelen actoren regelmatige gedragspatronen? Waarom
worden deze patronen geinstitutionaliseerd en in de loop van de tijd versterkt?
Hoe funetioneren instituties1 Waarom passen aetoren hun gedrag Diet direct aan,
als de omstandigheden zieh wijzigen? Waarom moet de aanpassing via een crisis
verlopen? Als instituties uitkomst zijn van politieke strijd, waarin verschillende
belangen tegenover elkaar staan, waarom is deze politieke strijd dan Diet continu
en eindeloos (vgl. Lipietz 1988a)1
In de vorige delen van dit proefscbrift is geconstateerd dat beide benaderingen
op bet punt van instituties DOgveel vragen openlaten. Dit belemmert natuurlijk
een verdere uitwerking en ter ondervanging worden in dit hoofdstuk nog weI
eens ad-hoe veronderstellingen gemaakt, die meer de richting van bet antwoord
dan een antwoord zelf geven. Om te voorkomen dat de analyse te abstraet wordt
beperk ik mij tot de instituties die mede een invulling aan de kapitaal-arbeidver-
houding geven en haal regelmatig voorbeelden uit de naoorlogse Franse en
Amerikaanse kapitaal-arbeidverhoudingen. Dit hoofdstuk is verder als voigt
opgezet. De relatie tussen institutionele transformatie en grote crises staat in
paragraaf 5.1 centraal. Naar aanleiding van de gehanteerde opvatting van politiek
en politieke strijd wordt de wenselijkheid van een uitwerking toegelieht en wordt
voorgesteld om in de analyse twee lagen te onderscheiden. De eerste laag omvat
de transformatieprocessen van individuele instituties, terwijl de tweede laag
verwijst naar de pogingen om het totaal van transformatieprocessen te sturen. In
de uitwerking voor de eerste laag in paragraaf 5.2 wordt een institutie als
regelmatig terugkerend patroon van interaetie tussen meerdere actoren opgevat.
De omslag in bet handelen van aetoren en daarmee van instituties ligt in het
verschijnen van problemen die Diet binnen de gebruikelijke kaders en met
beproefde middelen kunnen worden opgelost. Na een inventarisatie van mogelijke
problemen wordt in paragraaf 5.3 een fasering van het veranderingsproces
aangegeven, waarbinnen ook verschillende patron en worden onderscheiden.
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Hierbij komt ook bet door Menger gemaakte onderscheid tussen organische en
pragmatische instituties aan de orde. Dat de politiek bij zowel de totstandkoming
van organische als pragmatische instituties een rol speelt wil ik in paragraaf 5.4
illustreren aan de hand van de opkomst van flexibiliseringspraktijken in de Franse
arbeidsverhoudingen.

5.1 Grote crises en instltutlonele veranderlna: de noodzaak van een verden
ultwerklna

De talrijke verwijzingen en definities van grote crises in het werk van de
regulationisten en de SSA-auteurs geven een duidelijk beeld van de veronder-
stelde sameohang tussen institutionele veranderingen, politieke strijd en grote
crises:

" Periods of economic crises are without exception periods of political conflict
and institutional innovation. Nature of political conflicts and the likely outcomes
differ radically, depending not only on the political organization of the
contending parties and the ideological environment, but also on the nature of
economic crisis itself." (Weisskopf, Bowles, Gordon, 1985, 260)

"Regimes of accumulation and modes of regulation are chance discoveries made
in the course 0/ human struggles and if they are for a while succesful; it is only
because they are able to ensure a certain regularity and a certain permanence
in social reproduction." (Lipietz 1987, 15)

"But the manner in which the ensuing crisis is resolved is not fully endogeneous,
for the crisis exacerbates conflict over the structural reforms that are necessary
for a recovery, and the resolution of this conflict involves unpredictable political
elements. " (Gordon, Edwards en Reich 1982, 26)

" The construction of a ~ requires explicit and self-conscious actions by
leading political actors. By emphasizing these conscious acts we do not intend
to suggest a purely conspiratorial; behind the scenes process that is hidden from
the public ~ view until it is unveiled as an accomplished fact. Instead, we see this
process as occuring quite openly and as involving first the development and then
the mobilization of a consensus supporting the new institutional structure."
(Gordon, Edwards en Reich 1982, 38)
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"Capit4list$, worken, and other socioeconomic groupings will acquire an
increasingly structural orientation in their activities and struggles as crisis
continues and deepens. " (Gordon 1980, 23)

" L'invention et la mise en place d'un mode de reguliltion permettant d 1111 regime
donne de se reproduire n'es: done pas ta rialis4tion d'une necessiti fonctionna-
liste transhistorique. Le IIfOdele de developpement est le produit involontaire de
luttes sociales, comme de conflits idiologiques, OPPOSQntnon seulement les
classes sociales entre elles; mais flU sein de cJuzCll1lede celles-ci des courants
d'opinion divergents quant tIUX but$ les plus souhaitables pour "" societe, ou
quant tIUX compromis les plus interessant$ avec le reste de la societe. " (Lipietz
19868, 14)

" Structural crisis is any episode during which the very functioning of reguliltion
becomes contradictory with the existing institutional forms, which in fact are
abandoned, destroyed or passed around. More precisely three features:
- within the given mode of regulation, there exist no self correcting mechanisms
for the profit decline.
- most of the institutional forms are destroyed
- way out of the trouble is not obtained by letting the economic mechanisms to
play their role, since they are precisely coming into contradiction one with the
other. Thus some strategic choices, made by leading firms, unions, governments
are necessary to promote a new mode of development. H (Boyer 1986c, 15)

Uit deze definities blijkt dat economische en technologisch deterministische
verklaringen van de uitkomst van de crisis worden verworpen terwijl het politieke
karakter van het institutionele transformatieproces wordt benadrukt. De notie
grote crisis lijkt een analytisch helder concept te zijn. Het is duidelijk gedefi-
nieerd wat er in een grote crisis gebeurt (geen endogeen winstherstel, afbraak
oude structuur, zoeken en vervolgens installeren van een nieuwe structuur) en er
worden enkele verklarende factoren voor de afloop van de crisis genoemd. Hoe
de politieke strijd verloopt, hoe strategische keuzes worden gemaakt en hoe
institutionele innovatie plaatsvindt wordt niet ecbter verbelderd. De concepten
grote crisis, politieke strijd en institutionele transformatie blijven alboewel ze een
cruciale rol in bet analytiscbe kader spelen, 'zwarte dozen'.
Een nadere invullingen van deze noties is naar mijn mening om meerdere
redenen wenselijk. Voor grote crises geldt dat zij een cruciale rol in de
conceptuele kaders spelen. Wanneer cruciale perioden (en omslagpunten) niet
bevredigend geanalyseerd kunnen worden, verzwakt dit de waarde van lange
termijn benaderingen aanzienlijk. Ook vanuit historisch perspectief zijn bet
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belangrijke perioden. De huidige grote crisis duurt al minstens twintig jaar,
terwijl de vorige crisis mede als gevolg van de Tweede Wereldoorlog ook zo
lang beeft geduurd. Dat betekent dat minstens 40 jaar van deze eeuw als tijden
van crisis moeten worden bescbouwd. In de vorige hoofdstukken heb ik
bovendien voorgesteld om de absoluutbeid van bet concept grote crisis voor de
jaren zeventig en tachtig te nuanceren. Altematieve karakteriseringen als
economische stagnatie en institutionele instabiliteit zijn pas zinvol indien het
oorsprookelijke concept is verhelderd. Een andere reden is tenslotte de claim dat
grote crises perioden zijn die meer 'open' zijn dan anderen. Dit kan empirisch
aileen maar onderbouwd worden indien ook de onderdrukte bistorische
altematieven worden geschetst. Het gevaar van oppervlakkige analyses is
namelijk dat wat heeft plaatsgevonden ook a1s de normale (noodzakelijke of
meest waarscbijnlijke) ontwikkeling wordt gezien. Daamaast zien we op vele
terreinen verschuivingen, discussies en veranderingen. Dit roept de vraag op in
hoeverre bier bepaalde patron en in zijn te ontdekken.
Een geheel ander argument voor een reflectie van grote crises is dat bij de
huidige formuleringen de nodige kanttekeningen te plaatsen en biaten te
constateren zijn. De nadruk op politieke strijd en conflicten zorgt voor een
eenzijdige visie op institutionele veranderingen. Andere mogelijkbeden zoals een
belangenbarmonie of een directe overeenstemming over noodzakelijk geachte
veranderingen en compromissen via onderhandeliogen worden uitgesloten, terwijl
bovendien wordt gesuggereerd dat institutionele veranderingen vooral het
resultaat zijn van expliciet gevoerde strategieen ten behoeve van deze verande-
ringen. Institutionele veranderingen die niet expliciet gepland zijn of buiten de
politiek tot stand zijn gekomen blijven buiten beschouwing. Recente voorbeelden
van organische of spontane institutionalisering zijn de opkomst van flexibele
arbeidsrelaties zoals uitzendarbeid en de ontwikkeling van de eurodollarmarkt.
Een mogelijke hypothese zou kunnen luiden dat politieke strijd vooral relevant
is voor de afbraak van wettelijk verankerde institutionele vormen en minder voor
de ontwikkeling van nieuwe institutionele arrangementen.
Ondanks de vele verwijzingen naar politieke strijd, wordt er weinig inzicht
verschaft over de wijze waarop deze strijd verloopt en wat de rol van de diverse
actoren daarbinnen is. De nadruk op politiek suggereert de aanwezigheid van
altematieven, die ook in de presentatie van mogelijke scenario's naar voren
komen. De vraag waarom bepaalde scenario's weI en anderen geen werkelijkbeid
zijn geworden, wordt achteraf bijna nooit gesteld.
De gehanteerde invullingen van een grote crisis maken het mogelijk deze te
combineren met opvattingen waarin politiek als bewuste strategie wordt opgevat.
De formuleringen van de radicals gaan regelmatig die richting uit, maar zij
komen vooral voor bij marxistische politicologen (Hirsch, Jessop, Overbeek, Van
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der PijI) die gebruik maken van de ideeen van de regulationisten. In deze optiek
wordt uitgegaan van verscbillende politieke bewegingen zoals politieke partijen,
kapitaalfracties. vakbonden en sociale bewegingen, die elk een eigen politiek
programma ontwikkelen over de ricbting waarin en de wijze waarop de aisis
opgelost moet worden en de structuur die bun belangen bet beste vertegenwoor-
digt" De Amsterdamse school van Ovetbeek (1989) en Van der Pijl (1984)
gebruikt biervoor de term 'bebeersconceptie' of 'comprehensive concept of
control', die verwijzen naar een " potentially hegemonic project intended to win
both bourgeois and popular support aDd grounded in an accumulation strategy"
en die " seek to unify the strategies adopted in labour relations, competition,
socio-economic policies, ideological matters, international politics" (vgl.
Fennema, Rbijnsburger 1986, Roobeek 1988, Van Tulder, Baven 1990).2 De
totstandkoming van een nieuwe regulaticwijze is bij ben de expliciete inzet van
een politieke strijd en zij veronderstellen bierbij relatief coberente strategieen.
Afhankelijk van de kracbtsverhoudingen worden coalities gevormd, waarvan de
overeenkomst als basis voor een nieuw ontwikkelingsmodel dient, dat vervolgens
geimplementeerd tan worden. Institutionalisering is in deze opvattingen de
algemeen erkende inzet van politieke strijd.
8ovengenoemde opvattingen zijn om een aantal redenen problematisch. Het
eerste probleem betreft de status van regulatiewijzen en sociale accumulatiestruc-
turen. Dit zijn namelijk theoretische constructies en a1s zodanig in de realiteit niet
zicbtbaar. Een kenmerk van deze constructies is bun multidimensionaliteit en
complexiteit. Qua vorm lopen de instituties die tot een regulatiewijze worden
gerekend uiteen van instituties in de gebruikelijke betekenis van gevestigde
organisaties, wetten, impliciete en expliciete normen en waarden, conventies tot
specifieke economiscbe verbanden. Relevante actoren zijn ondememingen,
organisaties van kapitalisten, arbeiders, de staat, vakbonden, andere economiscbe
belangenorganisaties (boeren, middenstand), pressiegroepen, sociale bewegingen
en intemationale organisaties. Vaak worden deze actoren ook weer onderverdeeld
in verscbillende groepen, bijvoorbeeld primaire en secondaire arbeiders. Tenslotte
spelen tenminste vijf niveaus een rol, namelijk de ondememing, de bedrijfstak,

1Ben van de disalssicpuuten J'ODIl dcze benadcriDgcn is inboeverre bet onderscbeid in kapitaalfractiCi
relevant is (Stoop 1988). VolgeDs GOUICvik:b(1986) IrunDen dcze programma's worden opgevat a1s
verta1ingeD van uitceDlopeudc idcologicln zoals bet h"beralisme, soc:ialisme, sociaal-democ:ratie en
bet christelijke gedacbtcngoed.

1 Jessop en Hinch spreken vooral van hegemoniale projec:tcn en accumulatiestratcgicln.
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de regio, de natie en het intemationale niveau.' Oegeven de multidimensionaliteit
is het plausibel te veronderstellen dat de totstandkoming van een nieuw
institutioneel systeem als een 'chance discovery' moet worden beschouwd, waarbij
complottheorieen en andere voluntaristische opvattingen van politiek met de
nodige argwaan moeten worden bekeken. Want wanneer nieuwe regulatiewijzen
als uitkomst van politieke programma's worden gezien veronderstelt dit op het
moment van formulering van programma's inzicht in toekomstige ontwikkelingen,
een inschatting van exteme omstandigheden zoals de strategie van de concurren-
ten. Bovendien veronderstelt dit een ex ante geplande coherentie op de
uiteenlopende terreinen van de institutionele structuur," In navolging van
McDonough (1990) kan gesteld worden dat deze veronderstellingen de rol van
politieke programma's enorm overschatten. In de praktijk zijn deze programma's
zelden allesomvattend en volledig coherent. Het zijn vaak meer opsommingen

1 Deze multidimensionaliteit maakt het streven naar eea algemene theorie van de opkomst.
verspreiding en afbraak van instituties weI erg ambitieus. Waarom zou de organisatie van een systeem
van wisselkoersen bijvoorbeeld op dezelfde principes tot stand zijn gekomen als een systcem van
sociale zekerheid of un consumptiepatroon? Daamaast is het ook Diet noodzakelijk om te melten
naar een universele organiserende kracht in de wereld, die een soortgelijke positie inneemt als de
martt in de ueo-klassieke theorie (Hodgson 1988). De multidimensionaliteit van een regulatiewijze
roept tenslottc ook vragen op over de synchroDiciteit van de ontwildcelingen van de verschillende
institutionele vormen. Historisch ondelZOCk huft laten zien dat instituties. die als ondcrdeel van
dczelfde regulatiewijze worden besehouwd, een Diet synchrone of zelfs een tegengestelde
ontwildceling kunnen doormaken. Een voorbeeld is de afname van de intemationale dominantie van
de Verenigde Staten die samenvalt met de uitbouw van het stelsel van sociale zekerheid. De centrale
vraag is dan of de eenheid van een regulatiewijze eea noodzakelijkheid of un historisch toevallig
contingentie is (vgl. Becker 1988. Gordon 1980). Uitgaande van de sterke veronderstelling van
Gordon (zie par. 4.2). is de vraag langs welke mechanismen de regulatiewijze uit elkaar valt. Gaat
dit via bet wegvallen van economische groei omdat het functioneren van un aantal instituties is
gebaseerd op (de veldeling van de) groei (vergelijk bijvoolbeeld de materifle basis van een
complomis). institutionele arrangementen gebaseerd op economische voorsprong (dollar als
slcutelvaluta)? Of is het omdat de institutionele vormen in relatief korte periode zijn geconsolidcerd.
en derhalve op vergelijltbare machtsvelhoudingen zijn gebaseerd? Een verschuiving in dcze
verhoudingen zet dan meerdere instituties onder druk. Instituties ontstaan Diet in vacuQm, maar in un
context van andere instituties. De:t.e context bepaalt melle de uiteindelijke vorm, en daardool WOldt
het mogelijk dat un verandering in de institutionele context un individuele institutie in de problemen
brengt. Instituties 'ovedeven' ook omdat ze bijdragen aan economische groei, dcze groei tan ook de
materifle basis van de institutionele vorm, bijvoorbeeld un compromis. vormen. Vemaging van groei
verzwakt dan de institutie. De:t.e factoren malten het aannemelijk dat un crisis binnen Un van de
instituties repercussies huft VOOI andere instituties. Cruciale vraag is in hoeverre deze institutie tot
de 'kem' instituties behoort en dit tan slechts op basis van historisch onderzoek worden bepaald.

4 Daamaast veronderstclt un deze opvatting dat de afzonderlijke processen vanuit Un centrum
kwmen worden beburst en waar bet plan wordt geadoptceld en vervolgens gelmplementecrd.
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van wensen of zij geven slecbts zeer algemene principes aan. Daamaast kampen
delen van het politieke programma met verzet en blokkades en worden zij
aangetast door de acties van andere klassen, groepen of fracties. Ondertussen kan
de strijd over andere onderwerpen, die buiten bet berstructureringsprogramma
vallen, toch effect hebben op bet accumulatieproces. Een ander, reeds aangebaald,
probleem is dat binnen deze opvattingen slecbts een Diveau wordt benadrukt. Het
algemene politieke Diveau staat centraal maar de interactie met ontwikkelingen
in de economie oftewel de gedragingen van de ondememingen (en vakbonden)
worden Diet geproblematiseerd. De reacties van de ondememingen worden
opgevat a1s uitkomst van de regulatiewijze en de overbeidspolitiek en Diet a1s
consequentie van door ondememingen genomen beslissingen,"
In dit boofdstuk wit ik bet gefragmenteerde wakter van de ontwikkeling van
nieuwe regulatiewijzen benadrukken. Hierbij wordt uitgegaan van diverse actoren
die ieder voor zicb bun problemen moeten oplossen en daarbij Diet de coherentie
van bet gebeel in bet oog hoeven te houden. Politieke programma's en coalities
zijn slechts een van de factoren die bijdragen aan de totstandkoming van Dieuwe
regulatiewijzen.6 In mijn uitwerking wil ik vooral het bestaan van keuzemomen-
ten en leerprocessen als belangrijke facetten voor het veranderiogsproces van
instituties belichten. Dit is ook een verschil ten opzichte van mainstream
benaderingen, waarin de opkomst van Dieuwe instituties vooral vanuit nutsmaxi-
maliserend of (transactie) kostenminimaliserend perspectief wordt geanalyseerd.

S In dit vcrband moct gcwczcn worden op eea bclangrijtc cigcnscbap van bet naoorlogse 'labor
accord' of fordistischc compromis, namclijt dat kapitalistcn aIlc autonomic omtrcnt invcstcringsbc-
slissingcn hcbbcn bchoudcn. Om te rcagcrcn op de crisis bchocfden de kapitalistcn Diet ccrst de oudc
atJcoorden af te brcken. 'lIJ )conden zij gcmakltclijt de industric naar lagc lonen landen vcrplaatscn
of zich in tocncmcndc mate op buitenlandsc muJctcn ricbtcn. Dczc rcacties hcbbcn mcdc gclcid tot
Dicuwc patronen in de wcrcldcconomic. Het ondcrschcid tusscn dczc politickc en cconomischc
hcrstrw:turcrin maatt bet ook mogclijt om ~ rclaties tusscn dczc twu vormcn te analyscrcn. Ecn
mogclijJc intcrprctatic van de buidigc crisis zou Jewmen zijn dat in de strijd om de politictc
hegemonic, bcpaalde srocpCD vooral de vrijhcid van de kapitalistcn willen vcrgrotcn door de oudc
iDatitutiODClc strw:turen af te brcken. Daarnaast twmcn bcide vormcn tegcnstrijdig zijn (vgl. de
disaJasic over de voordclcn van bet Thatchcrismc voor de Engclsc industric).

, Achteraf tan un gcheel van afsprakcn, rcgcls en instituties als un 'compromis' worden bcschouwd.
Dit gcldt bijvoorbccld voor bet naoorlogse 'labor accord' in de Vcrenigde Staten. Dit aktoord bcstaat
uit vijf vcrsc:hillcnde wetten, dic iedcr afzonderlijt tot stand zijn gekomen (fomlins 1985). Het
contiDgente tuattcr tomt oot tot uitiDg in het feit dat de totstandtoming in twce fascn gcbcurde
(Gordon, Edwuds en R.cich 1982). In eerste inslantic verstcrkte de wctgcving de positie van arbciders
en vaJcbonden, teIWijl in ccn later stadium de werkgevcrs weer dominecrden. Het is in iedcr geval
onmogclijt om bet uiteindclijke resultaat tot un vooropgczct plan te hcrlciden. Voor bet fordistiscbc
compromis in Frantrijk gcldt hctzclfde, voor zover cr Clbcrhaupt van een compromis gesprotcn tan
worden (zic parasraaf 5.4).
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Gekoppeld aan het afwijzen van een economistisch en technologisch detenninis-
me en het benadrukken van het politieke karakter van het transfonnatieproces
moet de analyse zijn geconcentreerd op de handelingsruimte van individuele en
collectieve actoren.
Concreet kunnen twee lagen in dit transfonnatieproces worden onderscheiden. De
eerste laag omvat de transfonnatieprocessen van individuele instituties, terwijl de
tweede laag verwijst naar de pogingen om bet totaal van transfonnatieprocessen
te sturen. De achterliggende gedachte bierbij is dat een regulatiewijze in eerste
instantie beschouwd moet worden a1s bet geheel van afzonderlijke instituties
waarvan de onderlinge (versterkende) relaties Diet onnen worden verondersteld
maar moeten worden aangetoond. Deze positie heeft een aantal voordelen. Ten
eerste maakt het een onderscbeid .tussen functionerende en Diet functionerende
elementen van de regulatiewijze mogelijk en leidt een crisis in cen institutie Diet
automatisch tot een algemene crisis. Op deze Manier tan misschien worden
voorkomen dat voor een periode van groei de stabiliteit en coherentie van een
regulatiewijze en ten tijde van een crisis instabiliteit en chaos teveel nadruk
krijgen. Ten tweede schept deze stellingname de mogelijkheid om voor elke
institutie de relevante actoren, hun belangen en hun strategieen en de krachtsver-
houdingen te specificeren en het precieze proces van institutionele transfonnatie
te analyseren, waarbij de overige institutionele context als een gegeven wordt
beschouwd. Een derde voordeel is dat zo een eventuele samenhang tussen
verschillende institutionele veranderingen en de mogelijke coherentie van een
Dieuw model beter kunnen worden geproblematiseerd.
In deze optiek zijn actoren vooral bezig hun eigen problemen op te lossen,
waarbij het vasthouden aan oude patronen tot een verergering van de problemen
leidt en zij zo gedwongen worden om hun gedragingen aan te passen en nieuwe
wegen in te slaan. Bijvoorbeeld de crisis van het fordisme uitte zich in een
afname van de produktiviteitsgroei, wat uiteindelijk in een 'profit squeeze'
uitmondde. Via afnemende investeringen zet dit de werkgelegenheid onder druk.
De overheid probeert via een keynesiaans beleid de werkloosheid terug te
dringen, maar omdat zij daar Diet in slaagt heeft zij ook nog eens te kampen met
een stijgend fmancieringstekort. De verschillende actoren hebben met hun eigen
problemen te kampen en zoeken daar ook oplossingen voor. Ondememingen
proberen nieuwe technologieen uit en trachten Dieuwe markten aan te boren,
arbeiders proberen hun werkgelegenheid en hun inkomen te beschennen. De
overheid verleent steun aan noodlijdende bedrijven, voert een bezuinigingspoli-
tiek en probeert een industrlalisatiepolitiek te voeren. Banken concentreren zich
op de eurodollarmarkt, terwijl sommige burgers zich van massaprodukten afkeren
en meer milieubewuste produkten zoeken. Het doel van dit voorbeeld is om aan
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te geven clat de verschillende adoren ieder op hun eigen manier proberen bun
p:oblemen op te losseo.
De enige plaats waar actoren het gebeel van bun handelingen bnnen proberen
te cOOrdineren en pogingen bnnen ondememen om bet veranderingsproces rond
instituties waar ze niet direct bij betrokken zijn te belnvloeden. is bet politieke
niveau. Hier speelt zicb de tweede laag van bet transformatieproces at. Op dit
politieke niveau zijn de verschillende sociale groepea, kapitaalfracties, vakbon-
den, de bureaucratie en politieke partijen verwikkeld in een strijd om de
formulering en het tot uiting doen komen van de belangen, die als de centrale
belangen van de natie worden beschouwd c.q, gepresenteerd.
In deze opvatting gaan het proces van institutionele verandering en de strijd om
de politieke hegemonie gelijk op. De strijd om. de hegemonie gaat niet vooraf aan
c.q. het bestaan van een politieke hegemonie kan alleen worden atgelezen uit de
feitelijke institutionele veranderingen. De strijd om een nieuwe reguJatiewijze
wordt daarom niet in termen van de keuze uit verschillende blauwdrukken
gevoerd maar indirect via de vormgeving van afzonderlijke instituties. Oat neemt
niet weg dat er weI intellectuelen, technocraten en politici kunnen zijn die
blauwdrukken voor de toekomst ontwikkeleo.

5.2 IDstituties en hun transformatie

Voor een verdere uitwerking is bet ooodzakelijk om het begrip institutie at te
bakenen. Boyer heeft een institutionele vorm gedefmieerd als een codificatie van
cen of meerdere sociale verboudingen (zie paragraaf 2.3). Uit de definitie van een
regulatiewijze komt naar voren dat eeo institutionele vorm ook het accumulatie-
regime 'meebestuurt'," Gegeveo het uitgangspunt van eeo handelingsperspectief
voor actoreo definieer it een institutie als een regebnatig terugkerend patroon van
interactie tussen verschillende actoreo.' In deze defioitie verwijst een institutie
naar bet gedrag van actoren, bijvoorbeeld bet mateo van eeo centraal akkoord
tussen werkgevers- eo werkoemersorganisaties. en niet oaar de institutie als
organisatie (in dit geval de Sticbting van de Arbeid). Een institutie tan enerzijds
bet gedrag van actoreo precies voorschrijven of anderzijds de grenzeo eo

1Gordon, Edwards cn Rcic:b (1982) sprckcn van iDstituties die bet accumulaticproc:cs bcInvlocdcn.

• Ecn iDstitutic vCJWijst naar bet dominantc model van de intcraaic. Het bcstaan van CCD iDstitutic
dult Diet ult dat er tcgclijkcrtijd oot andere vonncn kwmcn bcstaan. Collcaicvc loonondcrbandcliD-
gcn all iDstituut kwmcD bijvoorbccld voor 80% VID de wcrtncmcrs gelden, tcrwijl de lODCDvan de
ovcrisc 20% op uitccnlopcndc individudc wijzen bcpaald worden.
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detenninanten van dit gedrag definieren. Een voorbeeld van bet eerste geval is
een stakingsverbod tijdens een lopende CAO. Voorbeelden van bet tweede geval
zijn de afspraak om bij loononderhandellngen rekening te houden met de
werkloosheid en de winstpositie van het betrokken bedrijf en de gewoonte om
nieuwe machines volgens tayloristische principes in de organisatie in te passen.
Instituties kenmerken zich door hun duurzame karakter, Maar tegelijkertijd
moeten de mogelijkheden van crisis en verdwijning van een institutie open
gehouden worden. Actoren worden derhalve verondersteld op ieder moment twee
opties te hebben. Zij kunnen volgens bet oude patroon handelen en daarmee de
institutie reproduceren of zij kunnen daar van afwijken. Als velen afwijken
verdwijnt de institutie. De reproduktie van een institutie veronderstelt dus dat er
een aantal factoren zijn die de keuze voor de eerste optie waarschijnlijker maken
of misschien zelfs bet keuzemoment masteren. Factoren die hierbij een rol
onnen spelen zijn normen en waarden, dwang, de gebondenheid aan een
compromis, contract, wetten en afspraken. Andere mogelijke verklaringen voor
het voortbestaan zijn bet feit dat de institutie in bet verleden goed heeft
gefunctioneerd en een positieve bijdrage aan economiscbe groei beeft geleverd.
Deze groei kan ook de materiele basis van een institutie, bijvoorbeeld een
compromis, vormen. Daarnaast worden instituties door actoren gereproduceerd
omdat actoren vaste patron en van bandelen nodig hebben om zich naar hun
achterban en hun tegenstanders te profileren (Jenson 1989). Mogelijke belemme-
ringen voor verandering zijn de hoogte van de kosten die verbonden zijn aan het
onderzoeken en eventueel overgaan op altematieven of de zekerbeid van bepaalde
inschattingen tegenover de onzekerheid bij verandering,"
Op een abstract niveau kunnen twee bestaansvoorwaarden voor een institutie
worden geformuleerd. Voor een institutie geldt dat haar exacte inhoud mede
wordt bepaald door de verscbillende opstellingen en de onderlinge kracbtsver-
houdingen van de betrokken actoren op het moment van institutionalisering (vgl.
North 1990). De eerste conditie boudt in dat een institutie een zekere afspiegeling
van maatschappelijke opstellingen en krachtsverhoudingen moet vormen.
Daarnaast tan verondersteld worden dat een institutie alleen van de grond komt
als zij voor bepaalde groepen een positieve bijdrage aan bet accumulatieproces
levert. Deze bijdrage kan uiteenlopen van bet garanderen van een boge
bezettingsgraad, een stabilisering van conflicten tot het waarborgen van de Macht
van de kapitalisten. De tweede bestaansvoorwaarde stelt daarom dat een institutie
een positieve bijdrage aan het accumulatieproces moet leveren.

, Vanuit dit laatstc pcrspccticf analyscrcD Edwards CDPodgunky (1986) bijvoorbccld de optics van
de Amcrikaansc vakbondcn om zicb aan de crisis aan te passeD.
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Het duurzame karakter van een institutie betekent ook dat zij niet 'flexibel' is
waardoor veranderingen in de omgeving niet automatisch tot veranderingen in bet

. gedrag van de betrokken actoren leiden. Dit laatste is aileen bet geval indien
genoemde veranderingen leiden tot (of zicb voordoon als) problemen. die niet
binnen de bestaande Oders en met beproefde praktijken opgelost blijken te
kunnen worden. to Het aanknopingspunt voor eea analyse van bet gedrag van
adoren is de verschijoing van (nieuwe) problemen. Actoren zullen in eerste
instantie proberen deze problemen binnen de bestaande leaders en op de
gebruikelijke manier proberen op te lossen, waarbij eventueel de institutie wordt
verbeterd of geperfectioneerd. Wanneer dit geen oplossing van de problemen
betekent, tan een actor een nieuwe oplossing buiten de bestaande institutie om
zoeken (bijvoorbeeld de inschakeling van nieuwe groepen arbeiders of de
verplaatsing van de produktie), waardoor de oude en nieuwe praktijken naast
elkaar kunnen bestaan. Maar wanneer dergelijke altematieven ontbreken zal eerst
de bestaande institutie ter discussie moeten worden gesteld voordat nieuwe
vormen kunnen worden uitgeprobeerd.
In dit leader is bet de wil om de problemen op te lossen wat een eventuele
transformatie verklaart. In aansluiting op de twee bestaansvoorwaarden kuonen
drie verscbillende soorten problemen worden onderscbeiden. Een eerste groep
komt voort uit wijzigingen in de oorsprookelijke krachtsverhoudingen. Als gevolg
van een toenemende organisatiegraad of een situatie van bijna voUedige
werkgelegenbeid, tan de actor die zijn positie heeft versterkt een berziening van
de oorspronkelijke afspraken nastreven. Het kan hierbij zowel om een van de
betrokken actoren (vakbonden) als om oorsprookelijk uitgesloten groepen
(secundaire arbeiders) gun. Een tweede groep problemen betreft een verandering
in politieke opsteUing, waarbij actoren hun oorspronkelijke belangen hebben
geherformuleerd en de nieuwe belangen Diet via de bestaande praktijken
nagestreefd kunnen worden. Wanneer vakbonden zicb bijvoorbeeld gun ricbten
op een democratisering van de werkplek zijn de bestaande kaders (CAO's)
onvoldoonde en nieuwe arrangementen binnen de ondememing voor de
uitoefening en controle van de democratisering noodzakelijk. Een ander
voorbeeld is de opricbting door de ondememingsleiding van bedrijfsbonden om
de belangenharmonie tussen werkgevers en werknemers te benadrukken. De
opkomst van nieuwe belangen bangt vaak samen met de opkomst van nieuwe
actoren, zoals de milieu- en vrouwenbeweging. Een derde groep problemen zijn
bet resultaat van een afnemende economiscbe effectiviteit van de institutie. Drie
belangrijke soorten problemen zijn in dit verband de 'uitputting' van een institutie,

10Dit staat tcgcnover de visie van Giddens over de dualitcit van structureD.
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de opkomst van concurrenten met 'efficientere' instituties en veranderde
economische omstandigheden zoals bet wegvallen van economische groei. De
voorbeelden van uitgeputte instituties in de crisis van het naoorlogse model zijn
legio: de lage kwaliteit en opeenboping van voorraden in de fordistische
organisatie van het arbeidsproces, de uitputting van goedkope grondstoffen of de
beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten, de verzadiging van kernmarkten
en verschijning van nieuwe problemen zoals milieuvervuiling. Het is ook
mogelijk dat instituties in feite nog goed functioneren maar voorbij worden
gestreefd door 'efficientere' instituties die beter zijn toegerust voor de (gewijzig-
de) omstandigheden. Dit is vooral het geval bij een intensivering van de
concurrentie, waarbij lage loonkosten per eenheid produkt of een hoog
technologisch niveau de determinerende factoren zijn. Een ander voorbeeld
betreft de opkomst van nieuwe arbeidsprocessen waarin gebruikmakend van de
kennis van de werknemer een hogere kwaliteit en een grotere produktdifferentia-
tie geleverd kunnen worden." Het wegvallen van economische groei lean
problemen opleveren omdat de economische conjunctuur waarin instituties zijn
ontwikkeld de aard van deze instituties za1 beinvloeden. Zo kan de overgang van
groei naar langdurige crisis het op groei gebaseerde sociale zekerheidsstelsel in
moeilijkheden brengen. Een vergelijkbaar voorbeeld is een grote afhankelijkheid
van buitenland omdat in geval van een intemationale crisis ook de binnenlandse
instituties onder druk kunnen komen te staan.

5.3 Een fasering van institutionele transformatie

De volgende stap is dan om te kijken hoe deze problemen tot institutionele
verandering kunnen leiden. In dit veranderingsproces kunnen de volgende
elementen worden onderscheiden, die vanwege de vele onderlinge samenhangen
niet per definitie de chronologische volgorde aangeven:

A. De opkomst van nieuwe problemen en via het tevergeefs toepassen van oude
.praktijken ontdekking van de grenzen van de oude institutie.
B. De afbraak van de oude institutionele vorm
C. Uitdokteren en experimenteren met nieuwe praktijken
O. Consolidering van nieuwe praktijken. De opkomst van nieuwe institutionele
vormen.

11 Ecn lcgiticmc waag is natwulijt waar deze (buitcnlandsc) cfficifntcre institutics op ceDi vandaan
tomcn. Dit valt buitcn bet bcstct van dit boofdstuk. omdat hicrin bet vcrandcriugsproccs van
bcstaandc institutics ccntraal staat.
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Fase A: De opkomst van nieuwe problemen en via het tevergeefs toepassen van
oude praktijken ontdelcldng van de grenzen van de orule institutie

Wanneer de veranderingen op het politieke vlak tot uiting komen in nieuwe eisen
voor inkomensniveUering, afscbaffing van eentonig werk of aandacht voor
milieubehoud, dan komen de grenzen van de oude instituties duidelijk naar voren.
Het benadrukken van de grenzen is vaak een belangrijk middel voor de
presentatie van nieuwe politieke actoren. Maar als de veranderde verhoudingen
zieb vooral in sociale onrust, sabotage of absenteisme uiten, vergt het meer tijd
om te achterhalen wat de oorzaken van deze onrust zijn en in hoeverre zij via
een institutionele herstructurering weggenomen kunnen worden.12

Bij economische problemen is het verband tussen oorzaak eo gevolg in het
algemeen niet direct zichtbaar. Er van uit gaande dat economische problemen in
een verslechtering van economische variabelen tot uiting komeo, blijkt bet als
gevolg van de complexiteit van een economie bijzooder mooilijk te zijo om de
verslechterde economische prestaties vanuit institutionele omstandigheden te
verklaren. Dit roept de vraag op hoe veranderingen in ecooomische groothedeo
zoals een daling van de winstvoot, eeo toeoame van de werkloosheid, een afname
van de produktiviteitsgrooi, een betaliogsbalansverslechtering of een stijging van
inflatie worden geinterpreteerd. Deze ecooomische groothedeo zijn de uitkomsten
van een ecooomisch systeem als gebeel. Gegeven de talrijke interdepeodenties
in bet economische systeem kuonen zij niet mono-causaal verklaard worden.
Op dit punt speelt de exacte inhoud van een institutie een rol. Het maakt uit of
de institutie ondersteund of vergezeld (deel uitmaakt van) wordt door eeo
interpretatiekader (paradigma). Instituties kunnen ondersteuod worden door een
ideologie die het probleemoplosseode karakter van de institutie beoadrukt,
waarbij de institutie methoden omvat om op afwijkingen en verstoringeo te
reageren. Het keynesianisme en taylorisme zijn duidelijke voorbeelden waarin de
oplossing respectievelijk door een stimuleringsbeleid en eeo verdere opsplitsing
van taken wordt gezocht. Een signalering van problemen leidt in deze gevalleo
tot een versterking van de institutie (voorzien van 'neo' label). Wanneer de
institutie zelf onderdeel van de problemen vonnt, kan verwacbt worden dat de
problemen zich verergeren. Eeo kenmerk van probleem-oplosseode paradigma's
is dat zij het denken in termeo van een crisis van zichzelf uitsluiten. Uiteindelijk

12 Oit leidt dan tot de vraag hoe bet disfunctioncfCn van de oudc institutics zieb vcrtaalt in problcmcn.
De dcfinitic van problcmcn is DlUIlClijtDiet objcdief. cn kaD per actor verschillen. Soma is zij inzct
van een polilich: disaJssic bijvoorbceld over hoogte van aanvaardbare werklooshcid en financieri.ngs-
tetorten. Ben andcr voorbecld is de optomst van de milieubcweging die Diet alleen vcrklaard kaD
worden vanuit un tOCDlUllCvan de milicuverontreiniging.
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moet de omvang van de problemen erg groot worden en tot uitdrukking komen
in bijvoorbeeld langdurige massawerkloosheid, een explosie van faillissementen
of grote overheidstekorten om de institutie te ondermijnen. Dit verklaart mede
waarom het actoren tijd kost om de grenzen van een institutie te onderkennen en
te 'leren' dat hun belangen misschien Diet langer gediend zijn met het voortduren
van de institutie.
De interpretatie van wijzigingen in de economische omstandigbeden en de
consequenties hiervan voor het gedrag van actoren heeft binnen de economische
wetenschap tot op heden weiDig aandacht gekregen. In het algemeen wordt
volstaan met een micro-economische fundering waarin actoren volgens een
bepaald winst- of nutsmaximaliserend principe worden geacht te handelen. Deze
principes zijn echter te abstract om iets over het feitelijke handel en te zeggen,"
De Vroey (1991) heeft er in dit verband op gewezen dat economen zelfs omtrent
het functioneren van markten en het reageren op prijssignalen weinig inzicht
hebben. In samenhang met de keuze om de wil tot probleemoplossingen te
komen als bron van institutionele transformatie te beschouwen, lijkt het zinvol
om 'leerprocessen' te veronderstellen (Ha111989, Heclo 1914, Jacobs 1988). Dit
houdt in dat vanwege de maatschappelijke complexiteit en onzekerheid de doelen
en strategieen van actoren op het moment dat de institutionele transformatie aan
de orde is niet volledig vastliggen. Actoren worden verondersteld van hun
ervaringen te kunnen leren door deze te verwerken en hun doelen en strategieen
aan te passen. Opgemerkt moet worden dat actoren ieder hun eigen leerproces
kennen en dat de wi! en het vermogen om te leren kunnen vaneren."

Fase B: De afbrQ(l/c van de Dude institutie

Als de grenzen van de oude institutie zijn onderkend, wordt de vraag naar Dieuwe
oplossingen voor de problemen relevant. Het gemak waarmee alternatieven
kunnen worden uitgeprobeerd is afhankelijk van de 'reikwijdte' en verankering

U Het blijft vaak bij algemcne rcdcneringen. AIs rclatieve prijzcn (bijvoorbccld kapitaallo.v. arbcid)
verandcren vindt substitutie plaats. Er worden in feite macro rcdeneringen gehanteerd, die met bet
gcdrag van ccn 'gemiddcldc' actor worden ondeJbouwd. Ecn vcrwijzing naar een selectiepreces onder
druk van de concurrcntic is in dit vcrband ook Diet verhclderend.

14 Dc term 'leerproees' suggcrccrt dat actoren altijd zullen leren en zicb zullen aanpasscn aan de
gewijzigde omstandighcdcn. Dit hocft cchter Diet bet geval te zijn want er kunnen grotc verschillen
in bet 'lurvermogen' en de wit tot leren zijn. Actorcn lamnen bijvoorbccld zeer innovatief zijn zoals
de Zwccdsc vakbonden (Mahon 1989) of juist blijven vasthoudcn aan de oude opstelling zoals de
communistische vakbond COT in Frankrijk. Het Diet-leren draagt dan vervolgens bij aan de Ianszamc
wegkwijning van een institutie of zclfs van ccn actor.
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van de institutie. In bet ene uiterste moet de institutie volledig afgebroken
worden voordat un altematieven kan worden gedacht, terwijI in bet andere
uiterste verschillende praktijken naast eJkaar kunnen bestaan, waarbij de oude
institutie in belang afneemt en op den duur mogeJijk verdwijnt.1S Een voorbeeld
van 'harde' institutionalisering is uniforme wetgeving over naleving van CAO
afspraken tegenover de mogelijkheid om nieuwe groepen werknemers in dienst
te nemen, die niet onder de wetgeving vallen (vrouwen in deeltijdbanen,
gastarbeiders), of de verplaatsing van de werkzaamheden naar meer ondeme-
mingsvriendelijke regio's (verschuiving in de Verenigde Staten van bet Noord-
oosten naar bet Zuiden).16
Het spreekt voor zicb dat de afbraakfase vooral voor 'taaie' instituties van belang
is. In dat geval kan een institutie niet gemakkeJijk genegeerd worden (North
1990, Scharpf 1984). In tegenstelling tot bet zoeken naar nieuwe praktijken is de
atbraak van oude instituties een tamelijk zichtbaar proces. De uitkomst van dit
atbraakproces is mede afhankelijk van de krachtsverhoudingen en de opstellingen
van de betrokken actoren. De afbraak van oude instituties tan vaak moeilijk
vanuit bet perspectief van bet algemene belang worden geanalyseerd omdat de
identiteit van een actor met deze institutie tan samenbangen en de opbeffing van
de institutie in bet uiterste geval ook bet einde van een actor tan betekenen. De
uitkomst van dit atbraakproces wordt mede beinvloed door de beschikbaarbeid

15 Als de iDstitutic is verautcrd in wet- cn rcgclgeving of specificte adorcn bij de uitvocring crvan
zijn bctrokkcn, dan is de afbraat van de iDstitutic allcen door doclgcricht handelcn mogclijk. In dit
geval moetcn wetteD, rcgels en organisatics worden veranderd of worden opgcheven en spcelt de
politick een bclangrijke 101Er vanuit gaandc dat wetten gcrcspectcerd moctcn worden, CD Diet zomaar
gcnegccrd tunnen worden. Voorbceldcn hiCJVanzijn: socialc zekcthcid, stakingsrccht. coUccticve
ondcrhandclingcn. Gcbccl anders ligt de situatic wannccr mcerdcrc praktijkcn (iDstitutics) naast cJkaar
kwmen bcstaan. In dit gcval bocVCD de oudc institutics Diet cent afgcbrokcn te worden voordat de
ontwikkcling van altcrnatieve vormcn mogclijk is (ecn Nedcrlands voorbceld is bet DUSt cJkaar
bcstaan van de commissic Wagner en anderc dcskundigcncommissics naast de Soc:iaal &:onomischc
Raad). Nicuwc praktijkcn tamen op cn in de loop van de tijd vcrandcrcn de gewichtcn tusscn de
diverse vonncn (op ecn gegcven moment mogclijk om van ecn Dicuwe institutie tc sprekcn). Vccl van
de flcxibiliscringstendcnsen vallen hicrondcr.

16 Kart samcngcvat komt het cr op DCct dat oudc iDstitutionclc vormcn Diet altijd ce1St afgcbrokcn
moetcn worden alvorcDJ Dicuwc tot stand tomen. Een alternatief is namclijk het naast cJkaar bcstaan
van vcrschillcndc institutionclc vonncn en I of tocnadcring zoeken tot anderc attorcn (bijv.
ongcorganisccrde arbcidcJs). Binnen de kapitalistischc produkticwijze bcschikkcn vooral kapitalistcn
over de mogclijkheid om nicuwc wegcn tc meten. (d.m.v. invcstcringcn, vcrplaatsing van produktic)
Voorbcclden zijn de vctplaatsing van Amcrikaanse industric van bet oostcn naar bet westen, de
ontwikkcling curodollar markt, groei aantal flcxibclc arbeidsc:ontractcn. Hier tan aan worden
toegcvoegd dat bet kapitalismc is gcbascerd op grOO en vcrvanging dit schept continue mogclijkhcdcn
voor kapitalistcn om naar Dicuwc wcgen tc zockcn.
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van altematieven of gunstige ervaringen van experimenten. Dit onderstreept Dog
eens hoe de verschillende fasen in feite met elkaar samenhangen. De duur van
het afbraakproces hangt natuurlijk samen met de vorm van de institutie. Een
institutie die bestaat uit regeJmatig terugkerende vrijwillige overeenkomsten Un
eenvoudig worden beeindigd door het wegblijven van een van de partijen. Veel
institutionele vormen zijn echter vastgelegd in wetten en andere vaak bindende
en langlopende afspraken en overeenkomsten. De verandering van deze wetten
en regels kost vanuit technisch oogpunt al de nodige tijd. De tot nu toe
aangehaalde vormen of elementen van instituties kunnen door actief ingrijpen van
actoren worden veranderd. Dit is veel moeilijker in geval van normen, waarden
en andere vormen van intemalisering. Intemalisering is een langdurig proces en
Un Diet zomaar stopgezet of in een andere richting worden gestuurd.

Fase C: Uitdo1cteren en experimenteren met nieuwe praktijlcen

De afbraak van oude instituties betekent nog niet dat de problemen uit de wereld
zijn. Een volgende stap is namelijk het zoeken naar Dieuwe manieren om de
problemen op te lossen. Gegeven de complexiteit en onzekerheid leren de actoren
bier via een 'trial and error' proces tot een oplossing te komea." Omdat Diet elk
altematief uitgeprobeerd kao worden. moeten de actoren een keuze maken van
de richting waario zij een oplossing deoken te vinden. Deze richting wordt mede
door de volgende drie factoren bepaald.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de evaluatie van de oorzaken van
de gesigoaleerde problemen een rol speelt. Nieuwe problemen moeten immers
een oplossing voor dit probleem verschaffen. 8eleidsvoorbereiders en weten-
schappers kunnen bier van invloed zijn. Hun ideeen kunnen eventueel toegepast
en getest kunnen worden. Een tweede factor is wat ik de 'basisorientatie' van een
actor zou willen noemen. Ervan uitgaande dat de crisis van de oude institutie Diet
betekent dat de betrokken actoren al hun orientatie met betrekking tot hun
centrale doelen en daarbij te gebruiken instrumenten kwijtraken. zal deze

17 Het volgcnde citaat van Heclo (1974. 304) illustJccrt het 'puzzling' cffect van de politick: "Tradition
teaches that politics is about conflict and power. Politics finds its sources not only in power but also
in uncertainty - men collectively wondering what to do. Governmcnts not only "power" they also
puzzle. Policy-making is a form of collective puzzlement on society's behalf; it entails both deciding
and knowing. The process of making pension. unemploymcnt. and superannuation policies has
cxtended beyond deciding what "wants" to accomodatc. to includc problcms of knowing who might
want something, what is wanted. what should be wanted. and how to turn even the most swcct-
tempered gencral agrccmcnt into concrete collective ac:tion. This process is political. not because all
policy is a by-product of power and conflict but because somc men havc uudertakcn to act in the
name of others."
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basisorientatie ook de nieuwe keuzes beinvloeden. Deze keuzes vinden niet in
een vacuUm plaats en actoren moeten ergens van uitgaan. Voorbeelden biervan
zijn de anti-vakbondsopvattingen van AmerikaaDse ondememingen. de
solidaristiscbe opvattingen van Zweedse vakbonden. bet grate vertrouwen in
staatstecbnocraten in Frankrijk en de weinig innovatieve opstellingen van Neder-
landse ondememingen en vakbondeD. Deze basisorientaties onderstrepen bet grote
belang van culturele en historische erfenissen. Een derde factor die de ricbting
van bet trial-and-error proces mede bepaald is de evaluatie van ervaringen van
actoren die in een vergelijkbare situatie verkeren. Hierbij zullen vooral
succesvolle actoren (ondememingen, regie's, landeD) de aandacbt krijgen. Een
voJgende stap is dan de discussie in hoeverre elementen van succesvolle
oplossingen op de eigen situatie kunnen worden toegepast. Dit noodzaakt een
studie naar de bestaansvoorwaarden van specifieke instituties en de vraag in
hoeverre bepaalde oplossingen slecbts binnen specifieke culturele contexten
levensvatbaar zijn. Op dit vlak zijn er talloze voorbeelden zoals de produktivi-
teitsmissies naar de Verenigde Staten in de jaren twintig en dertig, bet ideaal van
de 'American way of life'. bet Japanse of just-in-time model van bet produktie-
proces, bet kortstondige werkgelegenheidswonder van Massacbussetts, de
werkgelegenheidspolitiek in Zweden en Oostenrijk. privatisering als middel om
de financieringstekorten van overheden te reduceren. Hoewel deze succesverhalen
door de media vaak nog eens opgeblazen en vervolgens weer onderuit worden
gehaald, wil ik bier de positieve rol benadrukken. De vergelijking met de
ervaringen van anderen speeIt namelijk een belangrijke rol in bet interpreteren
van de eigen situatie en bet acbterbalen van de eigen tekortkomingen.

Pase D: De consolidering van nieuwe praktijken: de opkomst van nieuwe
instituties

Een laatste fase in bet transformatieproces is de uiteindelijke institutionalisering
van effectief gebleken oplossingen voor de gerezen problemen. De nieuwe
instituties zijn in overeenstemming met de maatscbappelijke verhoudingen en de
totale institutionele structuur.18 Deze institutionalisering kan langs verschillende
patronen verlopen. Het door Menger gemaakte onderscheid tussen pragmatiscbe
en organiscbe instituties heeft de laatste jaren bemieuwde aandacbt gekregen

U IDstitutionclc innovatics Iwnncn ook te vrocg koIDen. Boyer vcrwijst in dit vcrband vaak naar bet
vOOIbceld van Otroen in de jaren demg. GeInspircerd op de Amcrikaansc auto-industric ging Otrotn
over op massaproduktic zondcr dat de institutics die de vraag op peil mocstcn houden. ruds gcvcstigd
waren.
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(Schotter 1986, Wagener 1990).19 Pragmatische of constructivistische instituties
zijn doelbewust ontworpen om het individuele gedrag te kanaIiseren in de
richting van een verwachte optimaIe staat. De vestiging van een pragmatische
institutie veronderstelt een idee van het optimaliteitstekort, een vaag idee van
nieuwe optimaIe staat en een vaag idee van hoe van bier naar daar te komen
(Wagener 1990). Organische instituties zijn voIgens Menger "das unreflectierte
Ergebniss der auf die Erreichung wesentlich individueller Zwecke gerichteten
menschlichen Bestrebungen (die unbeabsichtigte ResuItante dieser letzteren)"
(aangehaaId in Wagener 1990,33). De opkomst van zulke instituties is evolutio-
nair en zij vatten post op basis van hun prestaties.
Dit onderscheid kan naar mijn mening ook gebruikt worden voor het verande-
ringsproces van instituties.20 Het belangrijkste verschil lijkt te zijn in hoeverre
het veranderingsproces door doelbewust politiek handelen door actoren wordt
gekenmerkt. Pragmatische en organische instituties zijn feitelijk twee extremen
want in de praktijk is er veelaI sprake van wederzijdse beinvloeding. De afbraak
van oude instituties kan bijvoorbeeld op centraaI niveau gebeuren, terwijI het
experimenteerproces vooraI op een lager niveau plaatsvindt. Het zijn dan de
geslaagde experimenteren op microniveau of organische instituties die vervolgens
via de politiek aangepast of gelegitimeerd worden. Een andere vorm van
wisselwerking is dat pragmatische instituties in de praktijk op een andere manier
gaan functioneren dan zij oorspronkelijk ontwikkeld zijn. Zelfs strak geformu-
leerde pragmatische instituties krijgen dan organische trekjes. De wisselwerking
tussen politiek en organische institutionaIisering staat in de volgende paragraaf
centraaI. Wanoeer pragmatische institutionaIisering door vooropgezette doelen
wordt gekarakteriseerd, ligt het voor de hand dat de meeste pragmatische
institutionaIisering in de politiek plaatsvindt. Maar politiek is niet per definitie
pragmatisch, er kunnen ook instituties uit voortkomen die niet gepland zijn of
expliciet inzet van politieke onderhandelingen of strijd zijn geweest (regeJmatig
terugkerend ad-hoc beleid).
Uiteindelijk kunnen de volgende patron en van institutionaIisering worden
onderscheiden, die niet naar hun efficientie gerangscbikt kunnen worden.
Organische instituties komen voort uit een diffusieproces waarin de individuele

19 Bij Menger ging dit gcpaard met een normatieve opstclling. Hij had un stcrke voorkcur voor
organischc institutics en de politick mocst zich zo min mogelijk met institutionaliscring bczighOUdcD.

10 In analogie met pragJDatische CD organischc opkomst van institutics, Jean men ook eea pragJDatisclle
en organische wijzc van vcrdwijDing oDderschciden. Waarbij pragJDatische vcrdwijuiJlg samcnvalt met
hevige politiekc strijd waarin bclanghcbbcndcn van de oudc orde zich verweren. In geval van
organische verdwijnin& gaat het meer om het Daast clkaar bcstaan van verschillcnde institutics,
waarbij de onderllnge rclaticvc gewichtcn in de loop van de tijd ingrijpcnd verandercn.
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oplossing van actoren op microniveau ook door andere actoren wordt opgemerkt
en overgenomen. Pragmatiscbe instituties kunnen voortkomen uit voluntaristiscbe
acties van de staat of andere actoren. Een derde patroon voIgt oit een onderhan-
deliDgsproces of strijd tossen verschillende actoren waarbij de staat niet direct
betrokken is geweest.21 In de volgende paragraaf wil ik aan de band van een
case-study van de Franse arbeidsverboudingen in de periode 1974 - 1989, Jaten
zien dat dit ideaal-typen zijn omdat bet in de praktijk om de wisselweddng
tussen deze vormen gaat.

5.4 De opkomst .an flexlbele arbeldsrelaties in Frankrijk ala .oorbeeld .an
institutiODele transformatie

In deze paragraaf wi! ik bet geintroduceerde schema van institutionele transfor-
matie gebruiken in een analyse van een zeer klein onderdeel van de veranderin-
gen in de naoorlogse regulatiewijze, nameJijk de opkomst van flextbele
arbeidsrelaties in Frankrijk in de periode 1973-1989. Op basis van een
literatuurstudie zijn drie ontwikkelingen geselecteerd die ieder een specifiek
patroon van institutionele veranderingen en politieke bemoeienis kennen. De drie
ontwikkelingen zijn de opkomst van nieuwe flexibele werkgelegenheidsrelaties
zoals uitzendarbeid en tijdelijke contracten, de pogingen van de socialisten om
via de Auroux wetgeving onder meer collectieve onderhandelingen te stimuleren
en de medezeggenschap voor de werknemers te vergroten en tenslotte bet
Mitterrand experiment en de ommezwaai in het beleid van de socialisten. Deze
drie ontwikkelingen worden geplaatst tegen de achtergrond van de crisis van de
fordistiscbe arbeidsverhoudingen zoals die in de hoofdstuk drie is gepresenteerd.
Maar omdat die presentatie tamelijk algemeen was en de karakteriseringen van
de regulationisten op een aantal punten bijstelling behoeven, komen in paragraaf
5.4.1 eerst de bijzonderheden van het Franse fordisme aan de orde.

5.4.1 Fordlsme op zijn Frans: HO aangepast beeld

De Franse naoorlogse regulatiewijze wordt volgens Lipietz (1987d,1988a) vooral
gekarakteriseerd door een domiDante rol van de staat. Voor de arbeidsverhoudin-

11 Ecn variant hicrvan is bet biDncn de rcgulaticbenadcriDg vaak aangchaalde gcJDstitutionalisccrdc
compromis (Delorme 1984). In dit gcval zijn vcrschillcndc socio-coonomischc groepcn bctrOllCD in
CCD politicb strijd. maar bumcn zij Diet tot ovcrccnstcmming komcn. Om de politickc spanningcn
te vcnnindercn lcgt de staat CCD oplossing op.
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gen komt dit tot uiting in gecentraliseerde stelsels van arbeidsverhoudingen en
sociale zekerheid. Anders dan in de Verenigde Staten en West-Duitsland waar
de institutionalisering uit de diffusie van succesvolle innovaties voortkwam, is de
Franse regulatiewijze onder leiding van een 'bloc developpementiste' op een
voluntaristiscbe wijze tot stand gekomen. Dit heeft onder meer geresulteerd in
een grote staatsinvloed op de prijsvormiog, terwijl de staat via de bebeersing van
bet kredietvolume, nationalisaties en grote subsidies ook een belangrijke rol in
het produktieve systeem speelt.
De Franse economie is gespecialiseerd in de assemblage van technologiscb
laagwaardige massaprodukten (Lipietz (1984a) spreekt van een 'koopjeshal'
fordisme). Franse ondememers maken bij voorkeur gebruik van ongeschoolde
arbeiders die uit de landbouw komen, vrouwen en immigranten. In het verlengde
hiervan zijn de relaties tussen ondememingen en gespecialiseerde toeleveranciers
weinig cooperatief want deze laatsten worden als wlgaire onderaannemers
behandeld. Dat het Franse fordisme toch een gunstige positie in de intemationale
economie wist te verwerven is een gevolg van de grote publieke orders en bet
optreden van de staat als handelsreiziger voor tecbnologisch hoogwaardige
produkten (bewapeningsindustrie) en enkele luxe consumptiegoederenindustrie
zoals de mode industrie. De afzet van laagwaardige produkten werd bovendien
gestimuleerd door regelmatige devaluaties om de infJatieverschillen met andere
landen te corrigeren.
De interpretatie van de Franse arbeidsverhoudingen door de regulationisten heeft
een aantal problematische kanten. Deze interpretatie staat op gespannen voet met
de bevindingen van andere auteurs. Flanagan, Soskice en Ulman (1983)
benadrukken juist bet instabiele karakter en de late institutionalisering van de
arbeidsverhoudingen (Flanagan e.a. 1983). Dit maakt het onmogelijk om voor
Frankrijk van een 'fordistisch' kapitaal-arbeid compromis te spreken of te
veronderstellen dat debestaande institutionele arrangementen functioneerden alsof
er een compromis aan ten grondslag lag (vgl. Boyer en lipietz). Frankrijk wordt
in het algemeen eerder beschouwd als een voorbeeld van uitsluiting van de
georganiseerde arbeidersbeweging van de politieke macht (Jenson 199Ob). Dit
wordt toegeschreven aan bet bestaan van zwakke vakbonden en de strategie van
de COT, de grootste (communistische) vakbond die zich aan de politieke doelen
van de Franse communistiscbe partij (PCF) had onderworpenf" Een andere

:rz De PCF was bang dat wannecr de CGT in 'pcrmanentc onderbandcling' zou geraken, dit zoo leiden
tot haar onafhankclijltheid van de partij. De CGT ton dan met gebruikt worden om de contradicties
van bet Pranse monopolie kapitalisme aan te tonen. Het zoo ook ecn aantasting betekenen van bet
geloof in de futiliteit van hervormingen binnen bet systcem en de mogelijkbeid van een systecmver-
andering die enkel onder lciding van de communistcn zoo tunnen plaatsvinden.
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belangrijke factor is de vijandigheid van de werkgevers ten opzicbte van de
vakbonden. Deze vijandigheid wordt verJdaard door bet overwicbt van (kleine)
patemalistische familiebedrijven met bun afkeer van innovatie ('immobilisme') en
bet ontbreken van een noodzaak om wen met vakbonden te doen omdat deze
Diet in staat zijn om bun leden te controleren.
De antagonistiscbe verbouding tussen bonden en werkgevers leidt er ook toe dat
de meeste veranderingen in bet stelsel van arbeidsverboudingen door de staat zijn
geiniticerd en ontwikkeld. Deze staatsinterventies kunnen moeilijk als uitkomst
van de druk van werkgevers en vakbonden worden bescbouwd maar eerder
worden toegescbreven aan de wens om de instabiliteit te beperken. In plaats van
stabiele arbeidsverboudingen was er sprake van een cumulatie van klacbten die
vervolgens in perioden van grote sociale onrust tot uiting kwamen. Deze sociale
onrust leidde vervolgens tot reele loonstijgingen en ingrijpen van de staat wat
resultcerde in institutionalisering en wetgeving (Flanagan e.a. 1983. Petit 1986.
Sellier 1984).

Het door de regulationisten geschetste beeld blijkt eigenlijk aileen van toepassing
voor de periode 1968-1973. oftewel het einde van de 'boom' periode. Collectieve
onderbandelingen vonden voor 1968 nauwelijks plaats en voor zover er overeen-
komsten op centraal niveau werden afgesloten lagen deze buiten de loonsfeer."
Het ontbreken van collectieve onderbandelingen droeg ertoe bij dat de minimum-
loonpolitiek (via de SMIG) een belangrijke rol speelde omdat op deze manier een
bodem onder de afspraken tussen individuele werknemers en werkgevers werd
gelegd." De institutionalisering van de collectieve onderbandelingen kwam
eigenlijk pas na de gebeurtenissen in 1968 en de daaropvolgende akkoorden van
Grenelle ecbt van de grond. Deze institutionalisering had betrekking op de
indexering van de lonen, de werktijden en vakantiedagen en de koppeling van de
lonen aan de produktiviteitsontwikkeling. In de praktijk werden de nieuwe
overcenkomsten gedictcerd door de werkgeversorganisaties. die bovendien
frequent gebruik maakten van de mogelijkbeden om onderbandelingen te

1) In 1957 CD1958 werden akkoordeD gesloten over respcctievelijk peusiOCDenen werklooshcidsuit-
teringen. CoIlcctievc ondcrhandcliDgen speclden wei CCD rol in de grafische industrie en daamaast
werd in 1955 bij Renault cen overcenkomst met de vakbonden gesloten waario vooral de lonen
werden geJegeld. Dit voorbc:eld werd door 50 andere grote ondernemingen gevolgd, maar raakte een
paar jaar later aI weer in onbruik (Harris 1989.92).

:M SMIG staat voor Salaire Minimum Interprofcssionncl Garanti. In 1970 is de SMIG vervangen door
de SMIC (Salaire Minimum InterprofessiODCl de Csoissancc) waarbij de jaarlijbe verboging naast
de reeds bestaaDdc toppcliDgcn am de inflatie CD de gemiddclde loonstijging in bet voorafgaandc jaar
oot CCD door de rcgering vutgestclde autonomc: component tent.
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weigeren. Onderbandelingen op ondernemingsniveau waren in de meerderbeid
van de ondememingen afwezig (Flanagan e.a. 1983. 573).
In bet systeem van collectieve onderbandelingen dat toen is onstaan en in grote
lijnen formeel nog steeds bestaat, onnen de onderbandeIingen op drie
verscbillende niveaus plaatsvinden, te weten bet 'interprofessionnel' niveau, bet
niveau van de bedrijfstak en bet niveau van de ondernemingen (Faugere 1988.
Ginsbourger en Potel 1984). Voor de 'interprofessionnel' en de bedrijfstakonder-
bandelingen geldt dat deze zowel op nationaal, regionaal en lobal niveau onnen
worden afgesloten. De onderbandelingen vinden plaats tussen werkgeversorgani-
saties en vakbonden, die a1s representatief worden bescbouwd. De onderhande-
Iingen op ondernemingsniveau vinden plaats tussen de werkgever en de
vakbondsvertegenwoordigers ('delegu6s) van de in de onderneming aanwezige
vakbonden. Werknemers vallen onder een collectieve overeenkomst of akkoord
wanneer hun werkgever deze mede beeft ondertekend of lid is van een van de
ondertekende werkgeversorganisaties. Daamaast tan de minister bepaalde
overeenkomsten voor de gebele bedrijfstak of regio verbindend verklaren.
De belangrijkste werkgeversorganisatie is de CNPF (Ie Conseil national du
patronat fran~is)(Bunel. Saglio 1984. Weber 1986). De vijf belangrijkste
vakbondsfederaties zijn de COT (Confederation Generele du Travail). de CFDT
(Confederation Fr~se Democratique du Travail. de FO (Force Ouvriere), de
CFI'C (Confederation Fran~ise des Travailleurs Cbretiens) en de CGC
(Confederation Generale des Cadres) (Goetscby. Rojot 1986). Een overeenkomst
tussen vakbonden en werkgevers was geldig zodra een van de vijf bonden met
de werkgever tot overeenstemming was gekomen. Dit stelde 'revolutionaire'
bonden als de COT in staat vergaande eisen te stellen en de bereikte onderhan-
delingsresultaten af te keuren. In plaats van een patstelling konden dan toch aIle
werknemers, inclusief de COT leden, van bet afgesloten akkoord profiteren. Dit
stelde de COT in staat om de volgende keer dezelfde strategie tehanteren. Deze
vrijblijvendheid kwam ook tot uiting in bet stakingsrecbt, want zelfs de
vakbonden die een nog lopende overeenkomst badden ondertekend, bebielden bet
stakingsrecht.
Voor de grote meerderheid van de Franse werknemers was hun individuele relatie
met de werkgever in de naoorlogse periode in een 'contract typique' vastgelegd
(Caire 1989). Dit contract was in het algemeen van onbepaalde duur, ging uit van
een volledige werkweek en een vaste baan bij een werkgever, die eventueel ook
carrieremogelijkheden bood. De condities van dit contract werden binnen
collectieve onderhandelingen vastgesteld. In de Franse ondernemingen was de
arbeidsdeling strak georganiseerd. Interne flexibiliteit werd bemoeilijkt door een
omslacbtig systeem van functieclassificatie en het feit dat de Franse werknemers
relatief laag gescboold waren (Lane 1989).
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In de eerste belft van de jaren zeventig kende de Franse economie een hoge
economische groei, die onder meer in een aanzienlijke werkgelegenheidsgroei
resulteerde. Deze boom was mede een gevolg van de Grenelle akkoorden die via
een verhoging van bet minimumloon en uitkeringen en de koppeling van de
lonen aan de produktiviteitsstijging een aanzienlijke stimulering van de
consumptie betekenden. Het zijn vooral ontwikkelingen in bet buitenland,
waaronder de eerste olieaisis, geweest die de Franse economie in een recessie
bebben getrokken. De recessie in 1974nS trof vooral de industrie maar ook voor
de economie als geheel gold in de periode 1974-79 een structureel lagere
groeivoet dan in de 'trente glorieuses'. De oorspronkelijk hoge groei en bet
externe karalder van crisisoorzaken maken bet plausibel dat de belangrijkste
actoren (ondememingen, vakbonden en de overheid) de aisis niet direct
interpreteerden als een structurele crisis als gevolg van het vastlopen van het
oude model. Zij probeerden zich ecbter weI aan de gewijzigde omstandigbeden
aan te passen. Voor de ondememingen was vooral de verminderde vraag een
probleem omdat de fordistische arrangementen geen mechanismen bevatten om
hierop te reageren. Van alle produktiekosten leken de loonkosten op korte termijn
het gemakkelijkst vedaagd te kunnen worden. Maar omdat het ontslaan van
werknemers aan strenge regels was gebonden, kwamen de werkgevers met
voorstellen voor loonmatiging, namen zij maatregelen voor korter werken, en
vroegen zij overheidssteun aan. Deze reacties bleken Diet voldoende om de
winsten te berstellen, wat uiteindelijk ook tot verminderde investeringsactiviteiten
en werkgelegenbeidscreatie leidde (Boyer 1987b). Toen de ondememingen toch
werknemers gingen ontslaan en de werkloosheid begon toe te nemen, leidde dit
onder druk van de vakbonden en linkse politieke partijen tot een tegenreactie in
de vorm van een versterking van de ontslagbescherming (Lane 1989).
Anders dan bij het zittende personeel bebben de ondememingen bij bet
aantrekken van nieuw person eel meer mogelijkheden om met de gewijzigde
omstandigbeden rekening te houden. Als reactie op de problemen om personeel
te ontslaan en de toenemende onzekerheid in de economie, maakten de
werkgevers voor bet aantrekken van nieuw personeel in toenemende mate gebruik
van a-typische contracten (Caire 1989). De twee belangrijkste vormen van a-
typische contracten waren uitzendarbeid en contracten voor bepaalde tijd, in bet
vervolg als tijdelijke contracten aangeduid. Beiden zijn geen nieuwe fenomenen
maar zoals tabel 6.1 en 6.2 laten zien is hun omvang in de tweede belft van de
jaren zeventig aanzienlijk toegenomen.25

lS Inde jarcn tacbti,g WOldt duidclijt dat de groci van dit IOOrt amtradCD sterk amjunc:turccl bcpaald
is.
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Tabel 6.1: De ontwik/celing van uitzend - en deeltijdtubeid in de jaren zeventig
en tachtig

uitzendarbeid
,

aantal contracten
,

in mensjaren

1974 502.674

1975 U)04.802 97.819

1976 1.368.062 140.150

1977 1.479.652 158.438

1978 1.669.836 189.657

1979 2073.002 205.176

1980 2.374.230 237.782

1981 2.189.271 198.098

1982 2.046.938 142.157

1983 2139.729 113.425

1984 2.220.904 101.988

1985 2.776.473 123.585

1986 3.314.480 120.479

1987 4.003.421 183.603
Bron: Caire (1989, 79)

Tabel 6.2: De ontwiklceling van aandelen van uitzend - en tijdelijke contracten
in de totale werkgelegenheid

soort contract I 1977 , 1980 I 1982-83 I 1987-87 I 1989

4,3

1,8

tijdelijke contracten

uitzend contracten

1,4

1,1

3,0 3,8

1,1

2,3

1,6 0,9
Bron: OECD (1990)

De toename van deze a-typische contracten is een duidelijk voorbeeld van (een
uitbouw van) van ongeplande institutionalisering van nieuwe praktijken omdat
zij volgde uit de afwegingen van individuele werkgevers. Deze ontwikkeling was
Diet politiek gepland, want binnen de politiek werd juist aan een verdere
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ontslagbescberming gewerkt. Politiek is weI het feit dat het vooral vrouwen,
immigranten en jongeren waren dit soort banen kregen. De vakbonden droegen
aan deze segmentering van de arbeidsmarkt bij doordat alleen de CFDT voor de
werknemers met a-typiscbe contracten oplcwam (Noblecourt 1990, 153).
De belangrijkste vakbonden waren in de periode 1975 - 1980 vooral politiek
georienteerd op de ontwikkeling van een 'program commun' a1s basis voor een
samenwerking van de verschillende linkse groeperingen in Frankrijk (Lange,
Ross, Vannicelli 1982). Deze nadruk op de politieke strategie leidde er ook toe
dat de economische crisis nauwelijks in andere opstellingen heeft geresulteerd
(Jenson 1990). De crisis werd dan ook op uiteenlopende wijzen geinterpreteerd.
De COT ging uit van een crisis van bet staatsmonopoJiekapitalisme, waarbij de
staat voor de kosten van de crisis moest opdraaien en deze kosten vervolgens
afwentelde op de arbeiders. De CFDT volgde qua interpretatie meer de Jijn van
de regulationisten en zag bet bestaande model van arbeidsverhoudingen a1s een
belangrijke oorzaak. Volgens de CFDT konden sIechts nieuwe vormen gericht op
democratisering en zeltbestuur een uitweg uit de crisis betekenen (Mouriaux
1984). De tijdeJijke breuk van de 'Union de la Gauche' tussen de communisten
en socialisten in september 1978 betekende ook een breuk tussen de CFDT en
de COT. Via een strategie van 'recentrage' probeerde de CFDT een verschuiving
van politieke activiteiten naar collectieve onderhandelingen tot stand te brengen,
De COT weigerde opnieuw in de ontwikkeling van collectieve onderhandelingen
te participeren, en ook de regering en de werkgevers steunden de uitbouw van
collectieve onderhandelingen Diet. Er was eerder sprake van minder onderbande-
tingen en minder overeenkomsten. Ginsbourger en Potel (1984) wijzen in dit
verband ook op de werkgeversstrategie om onderhandelingen binnen de
institutionele kaders op bedrijfstakniveau te voorkomen omdat de vakbonden op
dat niveau bet sterkst waren.

Ook op politiek niveau werd de recessie in eerste instantie a1s een tijdeJijk
verscbijnsel beschouwd. Het macro-economisch overbeidsbeleid van president
Giscard d'Estaing en zijn eerste minister Jacques Chirac was traditioneel
Keynesiaans. Ook bier gold dat politieke omstandigheden een belangrijke rol
speelden omdat er een einde was gekomen aan de duidelijke rechtse meerderheid
in bet parlement en de presidentsverkiezingen. Chirac probeerde daarom
compromissen te sIuiten, maar deze politiek leidde Diet tot een economisch
berstel. Zijn opvolger Barre maakte gebruik van het verlies van de linkse partijen
en de demoralisering van de sociale bewegingen en begon in 1976, hoewel veel
gematigder dan Thatcher, met bet ter discussie stellen van de principes van bet
Franse Fordisme. In plaats van volledige werkgelegenbeid of een intern sociaal
evenwicbt benadrukte Barre bet herstel van het bedrijfsleven. De politiek van een
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sterke franc betekende echter een verwakking van de concurrentiepositie en een
stimulering van de investeringen in het buitenland. De achterliggende gedachte
was om slechts op de 'creneaux' (gaten in de markt) in te spelen.26 Vanwege het
nog steeds aanwezige arbeidersverzet tegen de fordistische organisatie van het
arbeidsproces, stelde de overheid de commissie Sudreau in, die met aanbevelin-
gen voor een hervorming van de ondememing kwam (Harris 1989). Van
werkgeverszijde waren er echter weinig initiatieven in deze richting. Rond 1978
speelden zich ook de eerste discussies over flexibilisering at, die vooral op de
werktijden betrekking hadden. Premier Barre wilde de collectieve onderhandelin-
gen stimuleren en zocht daartoe mogelijke belangenovereenkomsten tussen
werkgevers en vakbonden. Werkgevers wilden een langere werkweek, om de
inzet van hun werknemers gemakkelijker at te stemmen op veranderingen in de
vraag. Vakbonden met in het bijzonder de CFDT zagen een mogelijkheid voor
arbeidstijdverkorting in bet licht van de hoge werkloosheid. De onderhandelingen
mislukten echter omdat vanwege de strikte wetgeving flexibilisering pas mogelijk
zou worden na deregulering. Barre durfde op dit punt de confrontatie met de
linkse partijen Diet aan. Daarnaast wilden vakbondssecties in de bedrijven enige
controle over de manier waarop de flexibilisering zou worden toegepast.
Werkgevers wilden echter niet op deze eisen ingaan (Noblecourt 1990). Hoewel
de werkloosheid in de periode 1975-1980 langzaam begon toe te nemen, was er
over het geheel genomen geen sprake van een duidelijke neerwaartse spiraal (zie
tabel 6.3).

Tabel 6.3: De ontwikkeling van enJcelemacro=economische indica/oren in de
periode 1975 - 1981 (in jaarlijkse groeivoeten)

jaarlijkse groeivoeten 1981

vaste bpitaalgoederen -3,2 3,8 -0,8 105 3,7 3,2 -1,1

BNP 0,2 5,2 3,0 3,8 3,3 1,1 005
industriille produktie -7,1 8,3 2,0 2,4 4,6 -0,2 -1,4

werkgelegenbeid -1,1 0,7 0,8 0,1 -0,1 0,0 -1,0

4,1 4,4 4,4 5,2 5,9 6,3 7,6

» Dit werd tegelijkcrtijd tegengewerkt door een vennindering van de uitgaven voor tcclmologisch
onderzoek en voor industrille herstructurering (Lipietz 1984a).
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De politieke ontwikkelingen bleven in deze periode echter de economische
ontwikkelingen domineren. Nadat de communisten en socialisten de verkiezingen
van mei 1978 net badden verloren concentreerden de verschillende politieke
partijen zicb meer op electorale doelen dan op economiscb berstel. Voor de
socialisten en communisten wierp deze strategie in mei 1981 eindelijk zijn
vruchten at toen zij de presidentsverkiezingen WODDen.

5.4.2 Bet Mitterrand experiment en de Auroux wetgevlng

Het programma waarmee de communisten en socialisten in mei 1981 de
verkiezingen WODDen was in feite een uit electorale overwegingen bijeen
gevoegde waslijst aan plannen, die in de voorgaande jaren door uiteenlopende
linkse groeperingen naar voren waren gebracbt. Op economisch vlak was dit
programma zeer 'developpementistisch' van aard en werd vooral via een
verboging van de consumptie voorgesteld de economie te stimuleren. Hiertoe
werden bet minimumloon en de uitkeringen verhoogd en werd bet aantal
ambtenaren sterk uitgebreid. Door middel van een industriepolitiek en national i-
saties werd getracht de nationale concurrentiepositie te versterken. Omdat de
richting van dit beleid tegen de overbeersende neo-liberale klimaat inging. werd
dit beleid ook weI a1s bet Mitterrand experiment bestempeld.
Op bet vlak van de arbeidsverhoudingen werden vooral een bervorming van bet
systeem van arbeidsverhoudingen en een beperking van a-typiscbe contracten
nagestreefd. Dit beleid ten aanzien van fleXlbilisering komt in de volgende
paragraaf aan bod. De bervorming van de arbeidsverhoudingen werd aangekon-
digd in de Auroux planaee, genoemd naar de minister van arbeid Jean Auroux.
De beoogde bervorming van de arbeidverhoudingen moest gestalte krijgen door
een versterking van de positie van vakbonden, bet (tegen de algemene trend in)
bevorderen van collectieve onderhandelingen, oieuwe bevoegdbeden voor de
ondememingsraden en de toekenning van extra recbten voor werknemers om zich
op hun werkplek te uiten. De plannen kenden zeer uiteenlopende invloeden
(Harris 1989. Moss 1989). Invloedrijk waren de 'Nouvelle Societe' ideeen van
Delors en de CFDT. waarin collectieve onderhandelingen zonder staatsinmenging
a1s bet belangrijkste middel van sociale vooruitgang worden beschouwd. Dit
veronderstelt sterke vakbonden met een verantwoordelijke opstelling tijdens de
onderhandelingen en de naleving van de overeenkomsten." Een tweede meer
diverse groep invloeden betreft de ideeen van de commissie Sudreau over een

17 Hiertoc moestcn wcrbemcrs CCD betel iDzicht ill de ccooomischc CD fiuauciQ.c situatic VID de
oDdcmemiDg Itrijgeu.
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bervorming van de ondememing en de zelfbeheer stromingen binnen de
socialistische partij en de CFDT, die met elkaar een micro-corporatistiscbe
opvatting van de ondememing gemeen hebben. Binnen deze opvattiog wordt in
plaats van conflietueuze van harmonieuze en gelijkwaardige relaties tussen
werknemers en management uitgegaan. Deze ideeen komen naar voren in
formuleringen als de 'ondememing als gemeenscbap' en 'Dieuw burgerschap in de
ondememing'.
Na de aankondiging van de Auroux plannen in september 1981 wierp de CFDT
zich op als hun belangrijkste verdediger. De CFrC en in mindere mate de COT
stonden positief tegenover de plannen, terwijl de FO en de CGC de plannen
afkeurden (Noblecourt 1990, 121).28 De meeste oppositie kwam echter van de
werkgevers die vanwege hun vijandigbeid ten opziehte van bonden juist vormen
van werknemersinspraak probeerden te vinden waarin de bonden Diet als
vertegenwoordigers van werknemers optraden. Deze oppositie kon niet
verhinderen dat de Auroux plannen uiteindelijk in vijf wetten werden vastgelegd.
De twee belangrijkste wetten waren 'de wet op de werknemersvertegenwoordi-
gingen van 28 oktober 1982' en 'de wet op de collectieve onderhandeliogen van
13 november 1982'. De eerste wet geeft de ondememingsraden meer bevoegdhe-
den en faeiliteiten. Zij moeten voortaan geconsulteerd worden bij besluiten op het
vlak van de organisatie van het werk, omvang werknemersbestand, arbeidsduur,
ontslagen, inhuren, arbeidsomstandigbeden, introduetie van nieuwe technologieen,
en belangrijke financiele beslissingen. Tegelijkertijd worden ook de faeiliteiten
voor de vakbonden uitgebreid en krijgen vakbondsvertegenwoordigers bijvoor-
beeld bet recht om in wecktijd aetief te zijn en contributie te innen en krijgen zij
ook bescherming in kleine ondememingen. De wet op de colleetieve onder-
handelingen bevat de verpliehting tot jaarlijkse onderhandeliogen (maar Diet tot
overeenkomst) op bedrijfstak en ondememingsniveau voor alle ondememingen
met meer dan een vakbondssectie. Onderhandeliogen op ondememingsniveau
moeten gaan over reele lonen en arbeidstijden. De ondememingsovereenkomsten
mogen 'afwijken' van wetgeving en nationale en bedrijfstakovereenkomsten
zolang de vakbonden die meer dan 50% bij de laatste verkiezing voor de
ondememingsraad behaalden geen veto uitspreken. Aan de andere kant kan de
minister van arbeid ook gemakkelijker afspraken voor grotere groepen verbindend
verklaren."

1& CGC stond later wei positiever ten opzicbte van de Auroux wetgeving (Noblccourt. 1990.126).

19 'Dc wet op de vrijhc:dcn van werknemers van 4 augustus 1982' verplicbt de werkgever om de
wcrlaegels en de sanc:tics in geval van ovcrtrcding op papicr te utten en de onderncmingsraad een
exemplaar te geven. De werkgevcr bchoudt bet rccbt om de regels op te stcllen. In ondcrncmingcn
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De Auroux wetgeving geldt als een van de grootste bervormingen van bet
arbeidsrecht in Europa omdat minsteos een derde van de Code du Travail werd
berzien. Vanuit een intemationaal perspectief is de wetgeving Diet zo radicaaJ en
kan zij eerder worden opgevat als eeo poging om de kapitaal-arbeidverhoudingen
te modemiseren door ze meer in overeeostemmiog met de internationale
gebruiken te brengen. Het vemieuwende element is de decentralisering om zo
meer rekeniog te kunnen hooden met ondememingsspecifieke beboeften en
omstandigbeden in plaats van toepassiog van universe Ie wetgeving of bedrijfs-
taksgewijze overeenkomsten.
De uiteenlopende acbtergronden bebben ertoe geleid dat de Auroux wetten op
verscbillende wijzen zouden knnnen uitwerken (Harris 1989. 331). Eoerzijds
beoogden zij een versterking van de collectieve onderbandelingen tossen
ondememingen en vakbonden op bedrijfstak- en ondememingsDiveau, waarbij
de verscbillende vormen van werknemersvertegenwoordiging in de ondememing
elkaar zouden versterken. In bet verleogde biervan hoopte de CFDT en vreesden
de werkgevers en bet middenkader dat bet 'droite d'expression' een Dieuw wapen
voor de vakbonden in de ondememing zou betekenen," Aoderzijds maakten de
wetten via dezelfde 'droite d'expression' voor de werknemers de weg vrij naar
'Dieuwe werkgeversstrategieen' zoals kwaliteitscirkels en andere vormen van
coOperatieve relaties tussen werkgevers en ondememingsspecifieke organisaties
van werknemers, waarbij de gevestigde vakbonden een secondaire rol krijgeD. Dit
was de grote angst van de FO.
nat uiteindelijk bet micro-corporatistische element ging overbeersen bing vooral
samen met bet feit dat hoewel de vakbonden als de belangrijkste vertegenwoor-

met mea daD 200 wertnemm bijgcn de WClknemeu op cxpcrimcDtcie basis CCD 'droit d'cxpwsion'
Over de detaila van de rcchtcu mod door bondeD CDwerkgcvcrs wordeD ODdcrhaDddd. 'Dc wet OVCl
vciligbcid CD gczondhcid van 22 dcc:cmbcr 1982' regclt de saJDCnvocging van vcilighcid- CD
gczondbeidscommissics CDkcDt dczc mccr bcvocgdbedcn toe, 'Dc wet op de democ:ratiscriDg van de
publicb sedor van 26 juli 1983' regeJt de triparticte bcstuunvorm nu ook voor aile ondcmcmingcn
met meer daD 200 werkncmcrs. waarvan de Franac staat mccr dan de helft van de aandclea bc:zit
Daamaaat bijgCD de wcrkncmcrs in de pubUeke sector vcrgelijkbarc rcchtcn ala de wcrkncmcrs in
de private scc:tor.1n tcgenstelling tot voorgaandc initiaticvcn bijgt de pubUcke sector geen voorhocdc
101 tocbcdccid.

]0 Dc voorgcstclde planncn zouden de positic van de vakbondcn op vcrschillCDde manicrcn tunnCD
vcrstcrkcn. Ala grocpcn arbcidcrs in hun overleg elachtCl komen dat hun problcmen heicmaal Diet
zo pc:IIOOnlijk maar collccticf zijn. zou dit zich kunncn vcrta1en in vakbondsciscn. Ecn andere
mogeUjkhcid is dat de chefs wcjgcrcn op hun voorsteUcn in tc gaan. Dan wOldt bet ook een
vakbondsvraagstuL Ecn invcntarisatic door bet ministcrie van arbcid in 1985 laat zien dat in
drict.wart van de ondemcmingen hct rccht van cxprcssic tot CCD conaetc VCJbctcring van de inhoud
van bet werk hccft geidd. Vakbonden spc:clden hicrbij in bet algcmecn gcCD 10L
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digers van werknemers werden beschouwd, de wetten Diets bevatten wat de
positie van de bonden daadwerkelijk versterkte. Hierdoor werd vooral in grote
ondememingen de formele verplichting tot onderhandeling Diet in echte
onderhandelingen en ondertekende overeenkomsten omgezet. Naast het
werkgeversverzet wijst Harris (1989) er op dat de vakbonden zich bier ook Diet
echt sterk voor maakten. In combinatie met de angst dat de CGT de grote
winnaar zou worden verhinderde het vakbondspluralisme de opkomst van 'closed
shops'. Bijkomende factor was dat de Auroux wetten de vakbonden vooral
indirect, via de ondememingsraad, wilden steunden. Maar de ondememingsraden
en de vakbonden onderhielden in de praktijk geen coOperatieverelaties zoals was
verondersteld maar werden in bepaalde opzichten elkaars concurrenten. De
ondememingsraden hadden meer vetorechten gekregen en om veto's te voorko-
men lagen onderbandelingen voor de band. Dit leidde ertoe dat ondememingen
in toenemende mate niet met vakbondssecties maar (illegale) overeenkomsten met
ondememingsraden sloten," Een belangrijke bijkomstigheid voor de werkgevers
was dat in deze periode het verbod op 'derogation', bet afwijken van op boger
niveau gemaakte afspraken, werd ingetrokken.32 Dit gaf de werkgevers de
mogelijkbeid om in onderbandelingen met zwakke bonden of bedrijfsbonden
meer concessies los te weken, terwijl de bogere afspraken juist waren gemaakt
om dergelijke concessies te voorkomen. De positie van de vakbonden werd
bovendien ondergraven omdat over de invulling van het 'droit d'expression' voor
werknemers in ondememingen met meer dan 200 werknemers op ondememings-
niveau moest worden onderhandeld."

)1 Van de ondemcmiDgen dic geen ovcreenkomst mct bonden tckcnden. sloot de hclft in 1985 een
illcgalc ovcreenkomst.

n In de oorspronkcUjkc wet op coUcc:ticvc onderhandclingcn uit 1950 was vastgcIcgd dat de op
ccntraal nivcau gcmaaktc (minimum) afsprakcn door de lagcrc nivcaus eerbicdigd mocstcn worden.
Dit vcrbod op 'derogation' (afwijking) functionccrde tcr bcschcrming van de niet-gcorganisccrdc
aJbcidcrs, cn gat ccn belangrijkc rol aan vakbondcn. dic zwak op de werlevlocr, op de hoger nivcaus
wcI invlocd kondcn uitocfcDCn. Dczc hifruchic werd in de wcrktijdcnwet van januui 1982 cn later
in de wet op de coUcc:ticvc onderhandclingcn VaD 13 november 1982 doorbrokcn.

" De vcrzwakking van de Fransc vakbondcn komt op vcrschiUcnde manicrcn tot uiting. De
gcbruiJccUjkc indicator, de organisaticgraad. is in dit gcval minder gcschikt omdat de organisaticgraad
in Frankrijk op 7 l 10 procent wordt gcschat cn de vakbondslcdcn vooral in de publieke sector zijn
gcconccntrccrd. In plaats daarvan woldt bet belang cn de onderlingc krachtsvcrhoudingcn van
vakbonden afgclczcn van bet bcstaan van vakbondsscctics of gcdclcgeerden in de (grote)
ondcmcmingcn. Dc afgcIopcn vijfcntwintig jau zijn grote vcrandcringcn opgctrcdcn in de
verticzingcn VOOI werkDcmcrsgcdelcgeerden. Dc aanhang van de COT is in de pcriode 1966-1988
gcrcduccerd van SO,8 naar 26,7 prO<:Cnt.In dczclfde pcriode bUjft dc aanhang van de CFDT rond de



184

De gevolgen van de Auroux wetgeving voor de collectieve onderhandelingen
waren uiteindelijk tweeledig. Allereerst nam het percentage werknemers dat onder
een CAO viel toe, waarmee Frankrijk intemationaal gezien een uitzondering
vormde (Baglioni 1989).34 De belangrijkste oorzaak biervan was echter niet een
toename van (spontane) onderhandelingen maar een toenemend gebruik van het
verbindend verklaren door de regering. Ten tweede is binnen de colleetieve
onderhandelingen een verschuiving opgetreden van het bedrijfstakniveau naar het
ondememingsniveau. Zo is op het aantal bedrijfstak CAO's dat bemieuwd werd
met vijftig procent afgenomen en het percentage werkDemers dat onder een
ondememings CAO valt in de periode 1981-1985 toegenomen van 24,2 naar 35
procent.3S Van deze twee gevolgen is de decentralisatie van de collectieve
onderhandelingen achteraf gezien de belangrijkste geweest. Deze decentralisatie
schiep namelijk een institutioneel kader waarin later over de flexibilisering
onderhandeld kon worden.
De ruime aandacht voor de Auroux wetgeving weerspiegelt bet gewicht dat deze
wetgeving binnen het totale beleid op bet vlak van arbeidsverhoudingen in de
eerste fase van de socialistische regering kreeg. Deze wetgeving stond relatief los
van de economische crisis en werd als zodanig ook niet door de socialisten als
oplossing voor deze crisis gepresenteerd. De wetgeving bad met andere woorden
net zo goed tien jaar eerder tot stand onnen komen. Oplossingen voor de crisis
werden eerder gezocht in het stimuleriogsbeleid en de industriepolitiek. Het
mislukken van dit beleid, in de zin dat het niet in staat bleek om voor econo-
misch berstel te zorgen, leidde uiteindelijk tot een ommezwaai in het beleid. In
het altematief dat vervolgens werd gepresenteerd werden herzieningen op bet
vlak van de arbeidsverhoudingen in de richting van flexibilisering weI noodzake-
lijk geacht in bet kader van economisch herstel.
Vanwege de cruciale rol van bet mislukken van bet Mitterrand experiment wil
ik kort stilstaan bij de verldaring van Upietz voor dit mislukken. Ben eerste
oorzaak is volgens Upietz een onderschatting van de slechte uitgangssituatie in

twintig proccnt schommclen en is bct aandccl van de FO gcstcgen van 8,0 naaJ 13,7. De grootstc
stijging komt cchtcr voor rcb:niDg van de ongcorganisccrden. dic van 12 naaJ 23,5 proccnt in 1988
zijn gcgun (Rotbart 1990). In 1989 hcbbcn de ongcorganisecrden de COT ingchaald ala grootstc
'bond' (liberation 14 juli 1990).

34 Voor ondcmcmingcn met dan 10 wcrkncmcrs Dam dit perccntagc in de periode 1981-1985 toe van
80,1 % naar 86,4%. Voor de tertiairc sector cn Heme ondcmcmingcn was de tocnamc in dczclfde
period&: nog grater, namclijk van 71,9 naaJ 85,2%.

)5 Voor ondemcmiDgcn die tot ondcrbandcliDgen op bcdrijfsnivcau vcrplicht waren, was cr CCD

tocnamc van 42% in 1983 naaJ 72,2% in 1986.
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mei 1981. De Franc was toen 20 procent overgewaardeerd, de werkloosheid en
bet handelstekort stegen snel terwijl Frankrijk in hoog tempo de-industrialiseer-
de. Het ontbrak de socialisten aan een goede diagnose en daarom kwamen zij met
een 'traditioneel recept' zonder rekening te houden met de veranderde omstandig-
heden." De timing van het stimuleringsbeleid was ongelukkig omdat de
wereldeconomie een recessie doormaakte. Het beleid werkte averechts omdat
gegeven de zwakke industriele basis en concurrentiepositie een stimulering van
de economie leidde tot hogere importen bij gelijkblijvende exporten, wat het
handelstekort verder vergrootte. Een laatste factor is dat de socialisten voor hun
nieuwe plannen zoals de Auroux wetgeving onvoldoende maatschappelijke steun
wisten te vinden.
Het industriebeleid was gericht op een versterking van de Franse industrie en
bestond vooral uit ambitieuze sectorale plannen met omvangrijke nationalisaties
en kapitaalinjecties. In plaats van de politiek ter versterking van speerpunten
domineerde nu de 'politique des filieres', waarin de wederopbouw van het
produktieve apparaat in de gehele bedrijfskolom werd nagestreefd (Groenewegen
1989). Het idee was om via grote onderzoekskredieten een industrie van
microprocessors van de grond te krijgen, die vervolgens een robottenindustrie zou
ondersteunen, die op haar beurt de industrie zou voorzien. Dit beleid was redelijk
succesvol in de elektronica en chemie maar mislukte voor de investeringsgoede-
rensector. De opbouw van 'filieres' vergde veel meer dan de 18 maanden waarin
het stimuleringsbeleid tot een gigantisch handelstekort leidde. Dit tekort bewijst
volgens Upietz (1987d) dat "Le fordisme a la fran~se etait irrecuperable".
Upietz (1988a) benadrukt dat het technocratische functioneren van de genationa-
liseerde ondememingen, de arbeid-kapitaalverhoudingen in het bedrijf en het
produktieproces niet ter discussie werden gesteld. Ondanks verwijzingen naar
nieuwe praktijken in Japan en Italie stond de constructie van 'fIlieres' centraal.

Het mislukken van het Mitterrand experiment resulteerde in een politieke
koerswijziging die wordt gesymboliseerd door de vervanging van premier
Mauroy door de technocraat Fabius en de derde devaluatie van de Franc in maart
1983. De leiding van de socialistische partij was overtuigd geraakt van het
bestaan van een 'aanbodcrisis'. In plaats van volledige werkgelegenbeid en
koopkrachtverbetering werden nu vrijhandel, deflatie en stimulering van de
investeringen de centrale doelstellingen. Volgens Lipietz (1987d,16) ontwikkelt

J6 JCD80D (1990) verklaart dit vauuit de vormiug vau bet gcmecuschappelijkc programma. De
dcelucmcudc partijeu bouwdeD hUD idcutitcit op de fordistischc priDcipcs. Toea zij uitciudclijk jarcD
later aau de macht kwamcu blcck de ecoDomic audeD te fuuctiODCfeu.
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zich een 'liberaal-produktivistisch' model waarin de export en Diet langer de groei
van de interne marld als de belangrijkste motor van de accumulatie wordt
geziea," Ofscboon bet regeringsrapport 'Dalle' over de concurrentiepositie van
de Frause industrie tenslotte ook de beperkingen van een tayloristische
organisatie van bet produktieproces onderkende, bleef bet overbeidsbeleid gericbt
op automatisering en electronisering als belangrijkste middelen om bet produktie-
proces te vernieuwen. Dat de koerswijziging ook consequenties voor bet beleid
ten aanzien van flexibilisering heeft gehad, wi! ik in de volgende paragraaf laten
zien.

5.4.3 Vrij baan voor ftexibiliserlng

In de eerste jaren van bun bewind probeerden de socialisten en communisten met
bebulp van wetgeving (bet misbruik van) a-typiscbe contracten tegen te gun
(Caire 1989).38 ZIJ werd de maximumduur van tijdelijke contracten verminderd,
mocbten contracten minder vaak vemieuwd worden en werden er stemrechten
aan werknemers met een tijdelijk contract toegekend. Het resultaat van deze
wetgeving was een scberpe daling in bet aantal tijdelijke contracten. Met de
politieke ommezwaai werden de ondememing, ondememerscbap en tlexibiliteit
als waarden in zichzelf en als middelen om de economiscbe crisis te boven te
komen gezien," De nieuwe opstelling van de socialisten was ook een gevolg
van bet door de werkgevers ingezette offensief ter vergroting van de tlexibiliteit.
De werkgevers hadden 1983 namelijk als bet jaar van de strijd om de tlexibiliteit
uitgeroepen: "1983 sera l'annee de la lutte centre les contraintes introduites dans
la legislation au coors des 'Trente Olorieuses' et aujourd'bui inadaptees. L'ann6e
de la lutte pour la flexibilite" (Weber 1986. 344).<40Uit dit citaat van Yvon

]7 Zic ook paragraaf 3.3.

]I Ecn van de maatrcgclcn was de lcgaliscring van 130.000 dandcstieDC immigrantcn

19 Zie ook bet thcmanummcr over flexibilitcit van 'Sociologic du Travail' (1986, m 3). Hmia (1989)
brcugt de mellc omslag in bet bclcid in vcrband met de idcologischc meWs van de socialistcn. Er
was gceD sterR sociaal-dcmocratischc traditie en bet 'statimlc' wcrd ala mcde oorzaak van de crisis
gc:zicn. Bet idee van 'Autogcstion' VCrlChaftc bovCDdicn een optimistiscll bccld van de effcdcn van
flcxibilitcit in sociale relatics.

40 IDtcrcssant in dit vcrband is de concluaic van de OECD (1985, 41) dat de bcstaandc regels met
bctrckking tot wcrqclcgcnhcidsconditics arbcidsmarktflexibilitcit zoudcn bmncn bclcmmcrcn, maar
dat volgcna de bcsclIikbaR iDfonnatie dczc rigiditcitcn gccn uitgcsprokcn hvantific:ccrbarc impact op
de wcrkgclcgcnhcid bcbbcn. Het zou ccrdcr om bet psychologischc effect gam.
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Chotard, de voorman van CNPF, blijkt dat de werkgevers zich bierbij Dietalleen
op de wetgeving van de socialisten richtten maar ook op de praktijken van de
dertig jaar daarvoor. De strijd om een grotere flexibiliteit werd ruim opgevat
want zij was bijvoorbeeld ook gericht op een vermindering van werkgeverslas-
ten."

De socialisten bleven zich weI bewust van de gevaren van flexibilisering. Zo
moest er volgens premier Fabius een evenwicht worden gezocht tussen "de
legitieme bescberming van de werknemersrechten en de noodzakelijke flexibiliteit
voor het functioneren van de economie en de ondememingen".42Uit electorale
overwegingen wilden de socialisten hun eigen wetgeving Diet herzien. De
oplossing zagen de socialisten veeleer in de vakbonden in de rol aIs beschermer.
Wanneer de rol van de vakbonden in bet onderhandelen over en toepassen van
flexibiliteit kon worden geinstitutionaliseerd, was bet voor de staat relatief veilig
om zich terug te trekken en deregulering toe te staan. Socialisten probeerden
daarom voortdurend steun van de vakbonden te krijgen voordat zij tot nieuwe
wetgeving overgingen."
De vakbonden en werkgevers gingen inderdaad op centraal niveau onderhandelen
over 'I'adaption des conditions d'emploi'. Inzet van de werkgevers was een
versoepeling van bet arbeidsrecht waarbij zij in bet verlengde het ENCA plan

41 Hun militantic blijlrt onder andcrcn uit bet fcit dat ook bet 'progJcssicvc' deel van de Fransc
werlcgcvcrs (vcelal grote ondcrncmingcn) met anti-vakbondsvoorstcllcn zoals de afschaffing VID bet
vakbondsmonopolic in verkic:zingcn (Harris 1989).

42 Aangcbaald door Harris (1989,376).

43 Deze strategie wcrd ook al gehanteerd bij de pogingcn om de vcrkic:zingsbcloftc uit 1981 van een
gclcidelijkc verkorting van de wcrkwcek van 40 n8U 35 uur te rcaliscrcn. De socialistcn hooptcn dat
in de ondcrbandclingcn hicrvoor flcxibiliteit vanzclf un de orde zou kamen. Na afloop van de
ondcrhandelingcn zou dan de wctgcvmg worden aangcpast. In juli 1981 tekcnden de CNPF cn alle
bonden behalve de CGT een ovcrcenkomst waarin de wcrkwcek tot 39 uur wcrd teruggebracht, eea
vijfde week vakantic wcrd ingcvocrd en 150 uur per werknemer per jaar op flcxibclc basis kondcn
worden ingczct. Dczc overcenkomst wcrd eehter zeer traag in bcdrijfstakafsprakcn omgczct. wat de
rcgcring ertoe bracbt de oorspronkc1ijkc afspraak te lcgaliscrcn. nit laatstc was vooral tegcn de zin
van CNPF cn CFDT in want zij wilden eerst uitondcrhandclcn. De CNPF gat vcrvolgcna bur
strategic op om de flcxibiliteit van wcrktijden op bcdrijfstak:nivcau tc bcsprckcn. Zij vcrlcgde bur
kocrs nu naar dca:ntraliscring, waarbij vooral afsprakcn over flcxibilitcit cn mct over arbcidsduurvcr-
korting wcrden gcmaakt.
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Janceerden wat de vakbonden extra wantrouwig maakte.... Nadat de COT al
eerder het akkoord Diet wilde ondertekenen, verwierpen in december 1984 de
kaders van de FO en CFDT tegen het advies van bun top in het afgesloten
akkoord. Noblecourt (1990, 45) ziet dit als een belangrijk moment waarop de
vakbonden bun kansen om bet flexibiliseringsproces te beinvloeden, uit banden
gaven. In ruil voor concessies op een aantal terreinen zou zo een abrupte
deregulering worden voorkomen, terwijl de condities van werkgelegenheidsver-
anderiogen en tecbnologiscbe ontwikkeling in de onderbandelingen vastgesteld
zouden kunnen worden.
De verscberping van de wetgeving over a-typiscbe contracten beeft in samen-
bang met de eis van een administratieve toestemming voor ontslagen in de
periode 1982-1985 geleid tot een afwacbtende houding van de werkgevers voor
wat betreft het in dienst nemen van Dieuwe werknemers.4.5 In plaats biervan
werd de produktiecapaciteit aangepast via overwerk, produktiviteitsbonussen en
winstafhankelijke beloning (OECD 1989). In dezelfde periode slaagden de
werkgevers er weI in om in bet aantal onderbandelingen op ondememingsniveau
overeenkomsten over flexibiliteit at te sluiten (Harris 1989,31). Tegenover de
flexibiliteit stond in bet algemeen geen compensatie. Opvallend was ook dat cen
derde van de overeenkomsten c1ausules bevatten die in strijd met de Code do
Travail waren. Om een eind te maken aan deze illegale praktijken kwarn de
regeriog in februari 1986 met Dieuwe wetgeving waarin grotere afwijkingen van
de wettelijke weeklimiet en nieuwe vormen van deeltijd- en oproeparbeid werden
toegestaan. Via deze wetgeving werd bovendien geprobeerd om de flexibilisering
met een verdere arbeidsduur te combineren .

... Het vOOIStduit mci 1984 voor ENCA (=emploiJ nouveaux l C:ODtraintesall~ghs) is oot intcra8ant
qua patroon van institutionalisering. Er wonk namclijk expliciet voorgcstcld om Daast de bcstaaDdc
wctgeviDg voor Dicuwc bancn miDdcr bcpcrkcDdc juridiJche voorscllriftcn tc hanteren. Nicuwc
wcrbcmcrs zoudcn ODder een nieuw regime vallen zondcr de gcbruitclijkc bcpcrtingcn en tostcn
voor de wcrtgevcrs. Mccr c:oncrcct bctckendc bet voorstcl un gcmakkclijkcr gcbruit van a-typischc
C:ODtractcn.gcdccltclijtc ODthcfliDgvoor socialc zdtcrheidsprcmies, Diet-mcctcllcn voor wcrtncmcrs-
aaDtal in vcrband met wcttclijb verplichtingcn en onthcfliDg van tocstcmming ODtslag. Na
ondcrhandcling met de bondeD, kwam cr un vCJWatcrdevcrsic die vcrvolgcus door de bondcn wcrd
vcrworpcn omdat cr ODvoldocndc waarborgcn tcgcn misbruik waren.

4S Het aantrckkcn van Dicuwc mcnscn in vastc dicnst wcrd bovendicn ODtmocdigd door de
voorscluiftcn waarin de groottc van het werkncmcrsbcstand de hoogtc van de bc1astingcn CD de
mcdczcggcnschapsrcchtcn van de wcrkncmcrs bdnvlocddcn.
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In hun verzet tegen de Code du Travail richtten de werkgevers zich naast de
wetgeving voor a-typische contracten vooral op het ontslagrecbt." De werkge-
vers vonden bet bestaande ontslagrecht te omslachtig omdat het toestemming
van de autoriteiten en raadpleging van de werknemersvertegenwoordiging en
vakbonden in de grote ondememingen vereiste. Volgens de OECD (1985, 42)
was deze ontslagwetgeving tamelijk uniek 'in Europa, om vervolgens te
conc1uderen dat in de praktijk 90 procent van de ontslagaanvragen werd
goedgekeurd. De matie van de Franse werkgevers op flexibiliteit blijkt ook uit
een intemationaIe enquete uit 1985 onder werkgevers. In ItaliCSen Frankrijk is bet
percentage werkgevers dat bet gebrek aan flexibiliteit als een belangrijke
belemmering voor nieuwe werkgelegenheid het grootst (Emerson 1988).
De conservatieve regering die in 1986 aan de macht kwam, was meer bereid om
op de eisen van de werkgevers voor grotere flexibiliteit in te gaan. In juli 1986
versoepeJde zij bet ontsJagrecht en werden de contracten voor bepaalde tijd
verder gestimuleerd. Het effect hiervan was dat de heJft van de 103.000 tussen
maart 1987 en maart 1988 gecreeerde banen (stages niet meegerekend) van
tijdeJijke aard was (OECD 1989).
Het beJang van flexibele contracten komt vooraI in arbeidsmarktbewegingen tot
uiting. In de periode 1982-86 zijn 550.000 deeJtijdbanen gecreeerd. Deze
toename vaIt samen met een afname van de voltijdse werkgelegenbeid. Voor
iedere voltijdse baan die verdween werden er vier deeJtijdbanen geschapen. In
1985 was 37 pro cent van de werkzoekenden werkloos geworden als gevolg van
bet aflopen van tijdeJijke contracten, terwijl dit in 1976 nog maar 17% was.
Volgens de OECD (1989) is de verhouding nieuwe banen met een contract voor
bepaalde tijd tegenover onbepaalde tijd 2,5 tegen 1.

5.4.4 Slot

Het doel van de case-study van de Franse arbeidsverhoudingen was om het
ontwikkeJde anaIysekader voor institutioneJe veranderingen op een concreet gevaI
toe te passen en de wisselwerking tussen de verschillende vormen van institutio-
nalisering te illustreren. Benadrukt moet worden dat de onderzochte ontwikkeJin-
gen slechts op een beperkt onderdeel van de arbeidsverhoudingen en op een nog
kleiner deeJ van de regulatiewijze betrekking bebben. Desondanks wi) ik aan de
hand van de case-study een beknopte interpretatie van de naoorlogse arbeidsver-
houdingen geven, enkele elementen uit het geformuleerde analysekader

46 In de Code du Travail waren namelijk ook de conditics voor contracten voor bcpaalde tijd.
ui1zcndarbc:id en part-time contracten explicict omschreven.
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aaostippen en tenslotte enkele opmerkingen over mogelijke toekomstige
ontwikkelingen plaatsen,
De naoorlogse kapitaal-arbeidverbouding in Frankrijk werd gekarakteriseerd door
een marginale rol voor de vakbonden. Vakbonden waren van officiele onderhan-
deliogen uitgesloten, onderling zeer sterk verdeeld en op de werkvloer afwezig.
De zwakke positie van de vakbonden werd gecompenseerd door een sterke staat,
die mede om de periodiek terugkerende arbeidsonrust op te vangen, een
belangrijke rol in de vormgeving van de arbeidsverhoudingen beeft gespeeld.
Omdat de staat vanwege de zwakke positie van de vakbonden niet over de optie
beschikte om werkgevers en vakbonden tot overleg of onderhandeling te dwingen
was de bescberming van werknemersbelangen in Frankrijk juridisch sterk
verankerd in een uitgebreide 'Code du travail'. Daamaast zorgde de staat via een
minimumloonpolitiek voor een bodem onder de loonvorming. De afwezigbeid
van de vakbonden op de werkvloer droeg ertoe bij dat de Franse ondememers bet
produktieproces naar eigen opvattiogen konden inrichten. Hierbij overbeerste een
tayloristische organisatie en waren de Franse ondememers georienteerd op
technologisch laagwaardige massaprodukten, waarin innovatie een beperkte rol
speelde.
Dit 'model' van arbeidsverhoudingen kwam in de tweede helft van de jaren zestig
onder druk te staan toen de vakbonden hun versterkte positie op de arbeidsmarkt
ook structureel wilden vastIeggen en een berziening van de bestaande praktijken
nastreefden. Het was opnieuw de staat die voor de veranderiog zorgde. Dit
resulteerde in een uitbreiding van de arbeidswetgeving, een uitbouw van de
sociale zekerheid en een stimulering van collectieve onderhandelingen. Pas aan
bet eind van de jaren zestig waren de Franse arbeidsverhoudingen als fordistisch
te bestempelen. De korte duur van de hoogtijdagen van de fordistiscbe
arbeidsverboudingen impliceerde ook dat de actoren in hun reacties op de
recessie van 1974nS zieb niet lang aan de fordistiscbe arrangementen gebonden
voelden en op vroegere praktijken terugvielen. De historische edenissen speelden
met andere woorden een belangrijke rol en zo hielden de werkgevers vast aan
hun antagonistiscbe houding ten opzichte van de vakbonden, hun korte termijn
orientatie en hun afhankelijke opstelling ten opzichte van de staat met betrekking
tot de moderoisering van hun produktieapparaat. Omdat ook de vakbonden
vasthielden aan hun oude strategie was er in de jaren zeventig sprake van een
patstelling. De regering kon in dit geval de patstelling niet doorbreken omdat
door de bundeling van linkse krachten in de politiek de rechtse meerderheid in
bet parlement in gevaar kwam en de regeriog geen confrontaties aan dudde te
gun.
Met het uitblijven van duurzaam economisch berstel werd duidelijk dat de Franse
industrie op twee manieren klem zat. Als producent van laagwaardige produkten
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kreeg zij sterke concurrentie uit de lage lonen landen die op basis van lagere
kosten per eenbeid produkt concurreerden. Tegelijkertijd kreeg zij te kampen met
buitenlandse concurrenten die op basis van een hogere kwaliteit en regelmatige
produktvemieuwing de markten voor voorheen laagwaardige produkten bedreig-
den. De strategie van de Franse ondememers bleef erop gericht om vooral op
basis van produktiekosten te concurreren. In dit licht kunnen de flexibilise-
ringstendensen worden opgevat als pogingen om de (vaste) loonkosten omlaag
te brengen. De uitgebreide arbeidswetgeving en het 'contract typique' speelden
in dit verb and een belangrijke rol omdat zij de kaders aangaven waar binnen de
flexibilisering kan worden doorgevoerd. Omdat de flexibiliteit in eerste instantie
Diet via de grote meerderheid van de bestaande werknemers bereikt kon worden,
resulteerde de wens naar flexibilisering tot een parallelle structuur naast de
bestaande structuur. De groei van deze parallelle structuur werd bespoedigd door
bet feit dat de ondememers bij het in dienst nemen van Dieuwe werknemers over
meer vrijheid beschikten en andere voorwaarden konden opleggen. De groei van
flexibilisering leidde vervolgens tot een tegenreactie van de politiek die de
ontwikkeling probeerde te cootroleren en 'uitwassen' wilde voorkomen. In
samenhang met de economische crisis en de snel groeiende werkloosbeid
kwamen vervolgens ook de verworvenbeden van de vaste werknemers onder druk
te staan. Zoals aangegeveo bleken de vakbonden Diet in staat om in ruil voor
deze concessies Dieuwe successen te boeken.
Dit voorbeeld van de opkomst van flexibele arbeidsrelaties geeft de wisselwer-
king tussen ongeplande institutiooalisering en politiek ingrijpen aan. De
flexibilisering is tamelijk ongepland of spootaan in de ondememingen ontstaan
maar vervolgens door de werkgeversorganisaties tot inzet van een politieke
discussie gemaakt, waardoor het achteraf moeilijk wordt om van spontane
institutionalisering te spreken. De sterke juridische verankering van de Franse
arbeidsverhoudingen betekent dat de staat voor zowel de vakbonden als de
werkgevers de belangrijkste partij is. Daar wordt in eerste instantie dan ook de
aandacht op gericht. Mede door druk van buitenaf probeert de politiek door
middel van pragmatische institutionalisering ontwikkelingen te kanaliseren, af te
zwakken of in een bepaalde richting te sturen. De case-study geeft ook aan dat
het uitmaakt wie in de regering zit want terwijl de socialisten de ontwikkelingen
probeerden te kanaliseren, wilden de neo-cooservatieve regeringen juist de
wetgeving aanpassen om de trends zo min mogelijk te belemmeren. Het
voorbeeld van de Auroux wetten geeft aan dat pragmatische institutionalisering
ook tot onverwachte of zelfs aan de oorspronkeJijke opzet tegengestelde effecten
kan leiden. Hoewel het schizofrene karakter van deze wetten al is benadrukt
blijken zij toch een institutiooeel kader te hebbeo geschapen waarin vooral de
kapitalisten hun doel kunnen bereiken. Zo hebben zij de decentralisatie en de
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opbouw van institutionele arraogementen, waarin de vakbonden niet langer de
belangrijkste belangenbehartigers van de werknemers zijn, bespoedigd. Dit
relativeert dan weer de mogelijkbeden van de politiek en pragmatische
institutionalisering.

Dat de Franse ondememers voomamelijk traditionele vormen van flexibilisering
(variabele werktijden, oproepkrachten) hebben toegepast komt ook duidelijk naar
voren in de recente onderzoeken van Bue (1989) en Lane (1989). Zij concluderen
dat vemieuwende vormen van flexibilisering (veranderingen van het arbeidspro-
ces, integratie van verscbillende functies) veel minder voorkomen. De noodzaak
voor verandering wordt volgens Lane door bet management weI erkend en er zijn
ook de nodige pogingen geweest om tot tecbnische en organisatorische
flexibiliteit te komen. Deze experimenteren bebben het management bewust
gemaakt van de voordelen van een verandering maar ook van de extreme
rigiditeit van de tayloristische organisatie van de produktie in Frankrijk. Deze
tayloristische traditie heeft niet alleen de arbeidsdeling en hierarchie. tot uiting
komend in een complex systeem van functieclassificatie en beloningsstructuren,
maar ook de beroepsscholing en training van arbeiders sterk beinvloed. Ondanks
pogingen van de staat is de rigiditeit van het oude model is niet fundamenteel
veranderd. 1..0 concludeert een enquete van het ministerie van arbeid in 1989:
"De bestaande organisatiepatronen zijn niet ter discussie gesteld. De regels van
produktie-organisatie (schema's van kwalificaties en beloning, indices van
persoonlijke prestatie) veranderen niet. De reflectie op de organisatie is quasi-
niet bestaand" (Noblecourt 1990. 155. vertaIing mv).
Het uitblijven van grote structurele veranderingen heeft er toe bijgedragen dat de
positie van de Franse industrie zwak is (lNSEE 1989. OECD 1988). Vooral in
de loop van de jaren tachtig is de Franse economie niet aangepast aan verande-
ringen in de intemationale vraag. De produktiviteitsstijging kwam vooral door
een rationalisering van de oude produktiecapaciteit en minder door de creatie van
nieuwe capaciteit tot stand. In bet verlengde hiervan is de werkgelegenheid in de
grote industriele ondememingen aanzienlijk afgenomen (lNSEE 1989. 111).

In hoofdstuk drie is duidelijk geworden dat een aantal linkse wetenschappers
'worker involvement' a1s een belangrijke karakteristiek voor een nieuwe post-
fordistiscbe fase zien (of bepleiten). Gecoocludeerd is dat de Franse ondememin-
gen deze weg tot op heden nog niet bebben ingeslagen. Dit roept de vraag of
welke krachten veranderingen in de richting van 'worker involvement' zouden
kunnen bewerkstelligen. In het navolgende wil it daarom kort de posities van de
vakbonden en de staat schetsen.
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Voor de vakbonden geldt een grote continuiteit inzake hun positiebepaling ten
aanzien van samenwerking met het management van de ondememing en
bemoeienissen met de organisatie van de arbeid. Van hen is weinig te verwachten
en zij blijven onderling sterk verdeeld (Noblecourt 1990, 127). De COT wil
invloed bebben op de industriele keuzen maar weigert enige verantwoordelijkheid
binnen een kapitalistisch kader. De CFDT definieert zelfbeheer als de meest
geavanceerde vorm van participatie, terwijl de FO de werkgevers aile macht over
het beheer van de ondememing laat om vervolgens deze beslissingen te
bekritiseren. AIleen de CFfC en de COC willen verder gaan en de macht in de
ondememing delen tussen werkgevers en werknemers.
De houding van de vakbonden ten opzichte van tecbnologiscbe veranderingen,
zoals robots was tot aan 1978 defensief en gevoed door argwaan en oorust
(Noblecourt 1990, 147). Rond 1979 begon dit veranderen want vanaf dan staan
de bonden met uitzondering van de COT meer open voor technologische
innovaties. Hun belangrijkste zorg blijft ecbter de werkloosheid die ontstaat als
gevolg van de tecbnologiscbe ontwikkeling en er bestaat twijfel of nieuwe
sectoren weI voor voldoende werkgelegenheid kunnen zorgen. Veranderingen op
dit vlak verlopen bovendien erg langzaam. In de Auroux wetten is vastgelegd dat
bet comite d'entreprise geinformeerd en geconsulteerd moet worden voorafgaand
aan ieder project van de introductie van nieuwe technologieen. Pas in november
1988 tekent de CNPF een akkoord met de CFDT, CFTC en CFE-COC over de
methode en voorwaarden van raadpleging. In de akkoorden die vervolgens zijn
afgesloten proberen de vakbonden door middel van verschuivingen in het
functieclassificatiesysteem 'monnayer la nouveaute'. Geconcludeerd kan worden
dat de achteruitgang van de vakbonden nog tot wezenlijke aanpassingen van bun
opstellingen heeft geleid. In bet bijzonder voor de communistische vakbonden
geldt dat zij zicb erg gebonden voelen aan het bestaande beeld naar buiten. Zij
lijken zich eerder te willen neerleggen bij een marginalisering van bun positie als
gevolg van de verdwijning van traditionele bolwerken als de staalindustrie,
mijnbouw en de recente sluiting van de Renault fabrieken in Parijs-Billancourt.
De stelling dat grote problemen, in bun geval het afstaan van invloed aan andere
vakbonden, tot aanpassingen of leerprocessen zullen leiden blijkt voor hen niet
op te gaan.
AIs de vakbonden en ondememingen bet laten afweten, blijft aileen de staat nog
over als potentiele kracbt achter 'worker involvement' strategieen. Maar voorlopig
wordt bet beleid van de staat eerder als een belemmering gezien (Boyer
1989c,47). De grote rol van de staat in bet industrialiseringsproces via grote
financiele steun aan (noodlijdende) bedrijven en de prioriteit van grote publieke
orders boven private markten verminderen de noodzaak tot aanpassing in de
industrie (OECD 1988, 69). In zijn industriepolitiek concentreert de staat zich
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vooral op grote prestige projecten rond de ontwikkeJing van nieuwe tecbnologie-
en, waarbij de feitelijke gang van wen binnen de ondememingen buiten
beschouwing blijft. Zo stelt de commissie 'Relations sociales et empJoi' in bet
leader van bet tiende plan dat de Franse ondememingen te lang prioriteit hebben
toegekend aan exteme flexibiliteit via bijvoorbeeld een toenemend gebruik van
contracten voor bepaalde duur, maar dat zij zieb meer moeten riebten op de
aanpassing van de aanwezige menskraebt. Deze vorm van flexibilisering
verondersteIt een voortdurende vergroting van de kwalificaties en bet doel is "de
partir des salaries en place et de s'appuyer sur les potentiels et savoir-faire pour
les faile evoluer, Les politiques de formation de meme que l'enricbissement du
contenu du travail constituent a cet egard des outils d'accompagnement
particulierement appropries" (aangebaald in Noblecourt 1990, 53).
Dit laatste citaat illustreert nog eens dat de noodzaak voor andere vormen van
f1exibilisering vooral door beleidmakers en wetenscbappers naar voren wordt
gebracbt. De case-study heeft ook duidelijk gemaakt dat als gevolg van bet
ontbreken ervan in Frankrijk de regulationisten bun voorbeelden van 'worker
involvement' uit andere landen moeten balen. Hun pleidooien voor apres-
fordistiscbe ontwikkelingen zijn derhalve niet gebaseerd op feitelijke ontwikke-
lingen in Frankrijk maar gevoed door de ambitie bet politieke debat in Frankrijk
te beinvloeden. Zij willen vooral de vakbonden en de linkse politieke partijen en
bewegingen laten zien dat de buidige Franse ontwikkeling geen noodzakelijkbeid
is.
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De transitie in Oost-Europa in bet licbt van de
regulatie- en de SSA benadering

Tijdens de politieke omwentelingen in de Oosteuropese landen in 1989 en 1990
werden hoge verwachtingen ten aanzien van een transitie naar een kapitalistische
markteconomie gewekt. Deze verwachtingen betroffen naast de hoogte vooral het
tempo waarin de westerse levensstandaard bereikt zou kunnen worden. Ben
belangrijke voedingsbron voor deze hoge verwachtingen was het optimistische
en a-historische beeld van het reeel bestaande kapitalisme zoals dat door
westerse adviseurs, opiniemakers en politici naar voren werd gebracht. De relatief
lage economische groei, de recessies, de massawerkloosheid, de aanhoudende
instabiliteit en hevige conjuncturele tluctuaties van de afgelopen twintig
jaar waren in hun uitlatingen niet terug te vinden. De afgelopen twee jaar zijn
deze verwachtingen aanzienlijk bijgesteld omdat niet aileen de uitgangssituatie
maar ook de moeizaamheid van een overgang van een centraal geplande
economie naar een kapitalistische economie in eerste instantie werd onderschat.
De omwentelingen in Oost-Europa speelden zich in dezelfde periode af als mijn
pogingen om het idee van institutionele veranderingen in een grote crisis uit te
werken. De op het eerste gezicht vele overeenkomsten zoals de moeizaamheid
en onbeheersbaarheid van ingrijpende institutionele veranderingsprocessen hebben
mij ertoe gebracht te onderzoeken in hoeverre de theorievorming uit dit
proefschrift ook bruikbaar is voor een analyse van de 'grote crisis' van (het model
van) de centraal geleide economie en de voorgestelde transitie in de ricbting van
een kapitalistische economie. Mijn uitgangspunt bierbij is dat niet a priori
bepaald kan worden of deze op het kapitalisme geente theorieen ook voor de
huidige situatie in Oost-Europa toegepast mogen worden maar dat de 'proof of
the pudding is in the eating'.'
Een van mijn eerste bevindingen was bet bestaan van een buiten Frankrijk
vrijwel onbekende tak van de regulatiebenadering waarin de centraal geplande
economieen vanuit een regulatieperspectief zijn geanalyseerd. Deze studies, die

1 Zie De Deus (1990) voor een meer fundamentele discussie van deze thematiek. In dit hoofdstuk
staat dus het perspcctief van de regulatie- en SSA bcnadering als mogelijke invalshock voor een
analyse van de transitic ccntraal. Ik heb hiermu Diet de pretcntie om tot een doorwrochtc analyse van
de feitelijke situatie te komen want dat laat it graag aan de Oost-Europa dcskundigen over.
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in paragraaf 6.1 worden samengevat, laten m.i. zien dat bet begrippenkader van
de regulationisten bruikbaar is voor een comparatief onderzoek van de coherentie
van economische stelseJs. In paragraaf 6.2 wordt de bruikbaarheid van regulatie-
en SSA benaderingen voor de transitiefase op twee punten toegespitst. Allereerst
komen de consequenties van geografische en historische variaties van het
kapitalisme voor een problematisering van bet kapitalisme als einddoel van de
transitie staan aan bod. Daamaast wordt aangegeven hoe de in dit proefscbrift
gefonnuleerde ideeen over het veranderingsproces van instituties bet transitiepro-
ces kunnen verhelderen. Mijn opzet is om de transitie Diet zoals gebruikelijk in
tennen van bet gewenste einddoel te analyseren maar om van de bestaande
situatie uit te gaan en te onderzoeken welke actoren een transitie kunnen
bewerkstelligen. Hierbij tan alleen van bestaande en Diet van toekomstige of 'nog
op te komen' actoren zoals private ondememingen worden uitgegaan. De grote
industriele staatsondememingen spelen in dit verband een belangrijke rol omdat
zij nog steeds bet grootste deel van de produktiecapaciteit en de werkgelegenheid
voor hun rekening nemen. Gezien de aspiraties van de Oosteuropese bevolking
op bet vlak van consumptie, inkomen en werkgelegenbeid en omdat alleen de
voonnalige DDR grootscheepse financi(He steun ontvangt, mag het bestaande
produktie-apparaat Diet aJs defmitief verloren worden beschouwd. De aanpassing
aan de veranderde omstandigheden door de grote staatsondememingen is derhalve
een cruciaal onderdeel van het transitieproces. In de meeste Oosteuropese landen
wordt privatisering van de staatsondememingen aJs het belangrijkste middel om
tot aanpassing te komen gezien. Paragraaf 6.3 doet daarom verslag van een kleine
case-study van bet Poolse privatiseringsdebat. Deze case-study is tevens gekozen
om te illustreren hoe moeizaam de veranderingen op een relatief beperkt terrein
tot stand komen. Wanneer deze bevindingen worden doorgetrokken naar de
transitieproblematiek in zijn algemeenbeid, wordt het in paragraaf 6.4 mogelijk
om kritische kanttekeningen bij een 'big-bang' benadering van de transitie te
plaatsen.

6.1 Regulatiebenaderlngen van centraal geplaode ecooomieen

De aandacht binnen de regulatiebenadering voor Oosteuropese economieen is Diet
iets van de laatste jaren. Vooral in Frankrijk, het land van oorsprong van de
regulatiebenadering, zijn de afgelopen tien jaar diverse studies vanuit een
regulatieperspectief verricht. Dit is in zekere zin verrassend omdat bet theoreti-
sche kader oorspronkelijk is ontwikkeld voor een analyse van kapitalistiscbe
economieen en uitgaat van centrale kapitalistische relaties tussen arbeid en
kapitaal, de concurrentie tussen de kapitalisten en de contradicties van het
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kapitalistische systeem.! De studies van centraal geplande economieen laten zien
dat het begrippenapparaat van de regulatiebenadering (accumuJatieregime,
regulatiewijze, ontwikkelingsmodel, technologisch paradigma, crisis en
institutionele vorm) ook voor een systeemanalyse van de onderlinge verhouding
tussen instituties, actoren en hun gedragingen, arbeidsverdeling, ontwikkelings-
model en lange termijn dynamiek van niet-kapitalistische economieen kan
worden toegepast. Een onverwachte verdienste van het regulatiekader blijkt dus
haar kracht voor comparatief onderzoek van verschillende stelsels te zijn
(Chavance 1988). In bet verlengde bier van ziet Roland (1989,40) de regulatiebe-
nadering dan ook als een altematief antwoord op de centrale probleemstelling van
de economische wetenschap, gedefinieerd als "Comment est-il possible que les
decisions decentralisees d'agents economiqaes interdependants n'aboutissent pas
necessairement au chaos, mais puissent neanmoins produire un resuItat d'une
certaine coherence?" De toepassing van de centrale concepten als methodologi-
sche kaders impliceert natuurlijk niet dat de bevindingen voor de verschillende
economische systemen ook identiek zuJIen zijn. Want uiteindelijk tan aIleen
bistorisch onderzoek uitwijzen of het ook voor centraal geplande economieen
mogelijk is om verschillende fasen en ontwikkelingsmodellen met specifieke
dynamieken en endogene grenzen en crises als overgangsperiodes te onderschei-
den.
Omdat er grote verscbillen tussen de diverse auteurs bestaan, tan beter van een
regulatiedebat dan van de regulatiebenadering van centraal geplande economieen
worden gesproken. Dit debat is tegelijk ook de Frans marxistische versie van de
discussie over bet (kapitalistische) karakter van de Sovjet Unie en de werking
van centraal geplande economieen (Lafont, Leborgne 1979, Leborgne, Lipietz
1983, URGENSE 1982). Net zoals bij de analyses van kapitalistische economieen
bouwen de regulationisten bierbij voort op de inzichten van anderen en ligt hun
bijdrage vooral op een onderzoek naar de samenhang van het geheel. 3 De
regulationisten zien zelf grote overeenkomsten van hun werk met dat van Komai
en de Hongaarse school (Chavance 199Oa).
De regulationisten hebben zich vooral met de Sovjet-Unie en, in mindere mate,
met Hongarije (Richet 1990) beziggehouden. Een analyse van een Sovjet-type
economie, waarin van nationale bijzonderheden is geabstraheerd, kan als voIgt

Z In un later stadium werd het regulatiekadcr ook tocgcpast op cconomicen. die gedomineerd worden
door spcc:ifiekc seetorea zoals een agrarisclle of oliesector, Zie bijvoo:rbccld voor Chili (Ominami
1986). Mexico (Aboitcs 1986), Venezuela (Hausmann, Marquez 1986).

] De regulationistcD latcn open of bet bier om systcemkcnmcrken dan wei conscqucntics van gevoerd
bcleid gaat.
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kort worden samengevat (Andreff 1990, Cbavance 1988, Redor 1990, Sapir
1990). Ben Sovjet-type economie kenmerkt zich door staatseigendom van
kapitaal waarbij bet beheer van de ondememingen door staatsfunctionarissen
wordt uitgeoefend. De industrie kent een algemene hierarchie van controle terwijl
bet bankwezen en de buitenlandse handel door monopolies worden uitgeoefend.
Arbeiders hebben een arbeidsplicht maar zijn vrij om van ondememing te
veranderen. Vakbonden die onafhankelijk zijn van de partij of ondernemingslei-
ding ontbreken. Op politiek Diveau is er tenslotte sprake van een een partij
stelsel.
Uitgangspunt is dat bet merendeel van de economische agenten zicb 'rationeel'
gedraagt. De boogste hierarchische Diveaus leggen een strakke planning op,
waartegen de lagere Diveaus zich proberen te beschermen. De belangrijkste
economische agent op macroniveau is bet centrum (de politiek met plannings-
macht) die een bepaalde groei op middel- en lange termijn nastreeft. Op
mesoniveau bevinden zich de intermediaire bestuursapparaten die naar functie,
sector of regio zijn ingedeeld. De sectorale bestuursorganen streven grote
conglomeraten na en concurreren met elkaar om de investeringsfondsen die door
bet centrum ter bescbikking worden gesteld. Op microniveau staan enerzijds de
managers van ondememingen en anderzijds de huishoudingen in hun hoedanig-
beid van zowel arbeiders als consumenten centraal in de analyse. De managers
streven realiseerbare planningsdoelen na en manipuleren hiertoe de informatie
over de beschikbare produktiecapaciteit. Vervolgens concentreren zij zicb op de
rea1isering van de gestelde doelen via continue investeringen en bet oppotten van
input. Daamaast proberen de directeuren de interne vrede in bet bedrijf te
bewaren. Huishoudingen concentreren zich op de lonen en arbeidsomstandighe-
den door hun arbeidsinspanningen en mobiliteit naar de 'duale economie' te
varieren.
De regulatiewijze kan Diet zonder meer a1s een systeem van centrale planning
worden omschreven omdat in de praktijk 'marchandage' processen plaatsvinden
die resulteren in een nauwkeurige afstemming van de gedragingen van actoren.
Naast onderhandelingen gaat bet hierbij onder meer om ruilhandel en bet
bevoordelen van bevriende partijleden en bureaucraten. Roland (1989) onder-
scheidt naast de gecentraliseerde regulatie door bet plan DOg vijf andere
regulatiemecbanismes: regulation macroeconomique centralisee par la penurie,
regulation centralisee sectorielle par la penurie, les actions 'flexibles' des
ministeres, regulation decentralisee par la baisse de la qualite en regulation
decentralisee par les activites paralleles," De door Roland aangehaaIde 'tekorten

4 In bet vcrlcugde mervan zicn sommigc auteurs de rol van bcrvonningcn als rcgelmatig tenJgkcrcnde
pogingcn om bet systeem te vcrbctcrcn als kenmcrkt van de rcgulatiewijzc.
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regulatie' wordt in navolging van Komai door de meeste regulationisten als bet
dominante element van de regulatiewijze gezien (Cbavance 1989; Lafont &
Leborgne 1979). Als gevolg van afzetgaranties en zacbte budgetrestricties is
tekort de normale staat van de economie. Een tekorten regulatie ontwikkelt zicb
door de aaneenscbakeling van variaties in de tekortintensiteit op de markten voor
produktiemiddelen, consumptiegoederen en de arbeidsmarkt. Het tweede
onderdeel van bet ontwikkelingsmodel, bet accumulatieregime kenmerkt zicb
door extensieve accumulatie met een prioriteit voor de produktiemiddelensector.
Produktiviteit en innovatie worden zwak gestimuleerd en de consumptie
ontwikkelt zicb als restcomponent.
De regulationisten banteren geen monocausale verklaringen voor de crisis van de
centraal geplande economieen in de jaren tacbtig. Afgezien van nationale
bijzonderbeden, benadrukken zij de combinatie van de volgende drie oorzaken
(Aodreff 1990, Cbavance 1990):
- Een uitputting van bet ontwikkelingsmodel gekarakteriseerd door extensieve
accumulatie en een tekorten regulatiewijze. Deze uitputting is een uiting van de
moeilijkbeid om van extensieve naar intensieve accumulatie over te scbakelen.
Bovendien lukt bet Diet om binnen bet bestaande ontwikkelingsmodel zowel
kwantitatief als kwalitatief voldoende (duurzame) consumptiegoederen te
produceren. Dit laatste bangt samen met bet feit dat de consumptiegoederensector
minder goed te plannen is dan de zware industrie.'
- Het mislukken van bet in de jaren zeventig gevoerde beleid om via de import
van kapitaalgoederen een exportsector te ontwikkelen. Daamaast bebben de
Comecon partners grote moeite om zicb aan de wereldmarktprijzen aan te passen.
De economiscbe crisis in bet Westen beeft deze problemen versterkt.
- Het proces van politieke destabilisatie in de Sovjet Unie vanaf 1985. De
ineenstorting van communistische regimes is mede mogelijk gemaakt door de
Perestroika, die op baar beurt mede is veroorzaakt door de economiscbe stagnatie
in de Sovjet Unie vanaf eind jaren zeventig.

In deze optiek kan de naoorlogse ontwikkeling van de centraal geplande
economieen niet in termen van een continue crisis worden geanalyseerd en is de
crisis ook Diet geimporteerd. De ontwikkelingen in bet Westen spelen weI een
politieke rol omdat ondanks de crisis in bet Westen de verscbillen in Ievensstan-

s Deze laatste heeft bovendien een sterke machtspositie opgebouwd waardoor een wedeJZijds
afhankelijk complex van industrie, partijfunctionarissen en ministeries is ontstaan. Ondemcmingen
hebben tcnslotte ook geen prikkels om consumptiegoederen te gaan produceren. De vraag naar deze
goederen wordt namelijk indirect via ondermeer demonstraties tegenover de staat geuit (Newberry
1991).
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daard tusseo 'Oost' eo 'West' in de jareo tachtig aanzieolijk zijo toegeoomeo. Eger
eo Weise (1990) sprekeo in dit verbaod van eeo afgeoomeo 'Bevorzugungskraft'
van het socialistische model. Het oude ootwikkelingsmodel wordt zoweI
ecooomisch als politiek gezieo oiet meer in staat geacht om eeo oieuwe periode
van groei te waarborgeo eo is in de grote omweoteliog fuodameoteel ter discussie
gesteld. Omdat bier vooral sprake is van endogene crisisoorzakeo eo de macro-
ecooomische indicatoreo lateo zieo dat bet oude ootwikkelingsmodel oiet in staat
is om eeo nieuwe groeiperiode tot stand te breogeo, lijlct de door de regulatioois-
teo eo SSA auteurs gedefioieerde ootie van 'grote' of structurele crisis bier van
toepassiog. Keomerkeo van eeo grote crisis zijo de afbraak van de oude structuur
eo bet zoekeo eo experimeoteren met nieuwe institutiooele arrangemeoten.
De iozet van de crisis is in bet geval van de Oosteuropese landen echter veel
iogrijpender omdat het bier gaat om de crisis van een produlctiewijze en niet van
een crisis binneo een produlctiewijze. Een ander verschil met de grote kapitalisti-
sche crises is dat in de Oosteuropese economieen de nagestreefde uitkomst van
de grote crisis in de vorm van de vestiging van eeo kapitalistische marlctecono-
mie meer is ingevuld. In het verIeogde biervan wordt daarom ook van eeo
transitie gesproken, wat op zich problematisch is omdat dit kennis van eeo
toekomstig ootwikkelingsmodel en de zekerheid dat dit model ook daadwerkelijk
van de grood komt, verondersteIt (Chavance 1990b). Wanoeer het einddoel
bekend is, worden ook in kapitalistische crises afwezige problemeo a1s de
volgorde eo implementatie van de 'ooodzakelijke' maatregeleo, relevant.
Het idee van eeo transitie wijlct op het eerste gezicht af van de in dit proefschrift
gepreseoteerde theorievorming, waario juist wordt uitgegaao van de afwezigheid
van krachten die de opkomst van nieuwe cohereote institutiooele systemeo
booen garandereo. Vanuit dit perspectief is bet proces van systeemverandering
eeo opeo proces waarvan de uitkomst mede afhankelijk is van politieke keuzes
eo specifieke omstandigheden. In de volgende paragraaf wil ik lateo zieo hoe de
inzichten uit dit proefschrift toch kunoen bijdrageo aao een beter beeld van bet
'transitieproces'. Dit gebeurt enerzijds via eeo ouancering van het einddoel van
de transitie, het kapitalisme, en anderzijds via eeo verhelderiog van bet
veranderiogsproces van instituties teo tijdeo van grote crises.

6.2 Crisis, transitie en institutionele veranderingen: lessen uit het kapitalisme

De eerste bijdrage van de regulatie- eo de SSA beoaderiogeo is de bevinding dat
bet kapitalisme grote historische en geografische variaties kent. Deze variaties
betreffen Diet alleen de organisatie van markten maar ook de wijzeo waarop de
relaties tusseo de belangrijkste economische actoreo zijn georgaoiseerd. Beide
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benaderingen hebben namelijk laten zien dat naast markten ook allerlei institu-
tionele arrangementen zoals afspraken, compromissen en normen deze relaties
vormgeven (Bowles 1991). De grote historische en geografische veranderlijkheid
impliceert dat wanneer 'het kapitalistische model' als ideaal wordt gehanteerd, een
verdere invulling noodzakelijk is. Wordt uitgegaan van het negentiende eeuwse
kapitalisme of fungeert het naoorlogse fordistische model als referentie? Deze
vraagstelling kan naar verschillende deelgebieden worden doorgetrokken. Voor
de arbeidsmarkt kan 'gekozen' worden voor een Amerikaans model of juist een
gesegmenteerde arbeidsmarkt zoals in Japan. Moet de overheid zich in dit
verband beperken tot het aanbieden van een aantal minimale sociale voorzie-
ningen of juist een actieve arbeidsmarktpolitiek voeren? Ook voor de relatie
tussen financiele instellingen en industriele ondememingen geldt dat Japan,
Duitsland en de Verenigde Staten uiteenlopende voorbeelden geven.lnstitutionele
stabiliteit is van belang om redelijk betrouwbare inschattingen van toekomstige
rendementen van voorgenomen investeringen mogeUjk te maken. Maar een
tweede belangrijke bevinding is dat de verschillende institutionele arrangementen
ook op elkaar afgestemd moeten zijn om langdurige groei te garanderen. Er kan
dus Dietwillekeurig uit de verschillende mogelijkheden worden gekozen.
In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat het hedendaagse kapitalisme
de laatste decennia ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. De concurrentie
is Diet alleen geintensiveerd maar heeft ook een ander karakter gekregen
waardoor de concurrentiepositie van een nationale economie niet langer vooral
door haar loonkosten per eenheid produkt wordt bepaald. AfbankeUjk van hun
institutionele arrangementen nemen landen verschillende posities in. Een flexibele
specialisering strategie kan bijvoorbeeld op voortdurende produktvemieuwing en
kwaliteit zijn gericht, terwijl ook de strategie van gestandaardiseerde massapro-
duktie nog mogelijk blijft. De invloed van de institutionele arrangementen komt
duideUjk naar voren in de analyse van de buitenlandse investeringen door
Amerikaanse ondememingen in de Derde Wereld. Deze investeringen concentre-
ren zich volgens Gordon (1988a) in 'veilige havens in een turbulente zee', die
zich kenmerken door een aantal stabiele institutionele arrangementen (Verhagen
1991b). Het succes van een aantal Aziatische economieen wordt Diet verklaard
door de aanwezigheid van een puur kapitalistisch model, maar juist door
specifieke institutionele structuren en uitgebreid overheidsingrijpen (Amsden
1990). Binnen de 'ontwikkelde' kapitalistische landen blijken neo-liberale
strategieen zeker niet succesvoller dan strategieen waarin het positieve verband
tussen 'worker involvement' en produktiviteit wordt uitgebuit. Deze discussies
bevestigen dat wanneer van een integratie in de wereldeconomie wordt uitgegaan,
verschillende strategieen mogelijk zijn. De grote verschillen in economische
prestaties in de intemationale concurrentiestrijd geeft bovendien aan dat de 'druk
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van de wereldmarkt' niet automatisch tot economisch succes leidt. Dit 500rt
kanttekeningen speelt in de meeste bijdragen van mainstream economen aan bet
transitiedebat geen rol. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat
deze economen op een abstracter niveau redeneren en zicb vooral ricbten op de
algemene instituties die bet kapitalisme reproduceren zoals de bescherming van
privaat eigendom, de erkenning van winststreven, loonarbeid en de rol van geld,
terwijl zowel de regulationisten a1s de SSA auteurs het bestaan van de kapitalis-
tische produktiewijze a1s een gegeven bescbouwen en zicb op de veranderingen
daarbinnen concentreren.
In het verlengde hiervan ricbten de talrijke adviezen voor een transitiebeleid zich
op de voor het kapitalisme kenmerkende instituties. Dit komt duidelijk naar voren
in het schema in tabel 6.1 van de Amerikaanse econoom Nordhaus. waarin de
verschillende noodzakelijke economische hervormingen zijn geinventariseerd.
Naar aanleiding van dit soort inventarisaties spitst de discussie zicb vervolgens
toe op de volgorde van de te nemen maatregelen (Fischer, Gelb 1991. Komai
1990. Newberry 1991, Nordhaus 1990, Porter 1991, Roland 1992). Naar mijn
mening is het echter onmogelijk om van optimale volgorden te spreken omdat
er teveel interdependenties tussen de verschillende noodzakelijke maatregelen
bestaan. Zo zijn 'efficiente' private beslissingen en een realistische kostprijs-
berekening pas mogelijk als harde budgetrestricties zijn ingevoerd, een bank-
hervorming is doorgevoerd en het overheidstekort is verminderd. Daamaast is bet
vanwege de vele onzekerheden en onbekendheden over onder meer de feitelijke
toestand van deze economieen, hooguit voor deelterreinen mogelijk om de
effectiviteit van verschillende volgorden van maatregelen in te schatten en met
eJkaar te vergelijken. Zo kan beargumenteerd worden dat demonopolisering en
de introductie van harde budgetrestricties bet beste een prijsliberalisatie kunnen
voorafgaan. In dit hoofdstuk wil ik mij echter niet mengen in dit debat over de
(volgorde van) noodzakelijke maatregelen, maar de aandacht richten op het
concept van transitie waar dit soort adviezen impliciet van uitgaan. In het
algemeen wordt een functionalistiscbe opvatting van het transitieproces gehan-
teerd, waarin bet kapitalisme als optimale economische orde wordt beschouwd
(vgl. welvaartseconomie, theorie van comparative economic systems). Vervolgens
worden de staat en bet parlement geacht de voor bet kapitalisme noodzakelijke
instituties tot stand te brengen. Vanuit deze optiek is de transitie vooral een
technocratisch probleem rond de co6rdinatie en de volgorde van de te nemen
maatregelen. In de analyses wordt weliswaar op het probleem van politieke
ondersteuning gewezen maar deze wordt hooguit a1s randvoorwaarde opgevoerd.
Ben andere belangrijke tekortkoming bij deze benadering lijkt mij dat de
bestaande actoren nauwelijks een rol spelen. De bestaande produktiecapaciteit
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wordt impliciet aIs verloren beschouwd, maar dit wordt niet aIs een probleemge-
zien omdat een kapitalistisch systeem vanzelf de goede prikkels voor de opkomst
van nieuwe produktiecapaciteit zou geven. Met uitzondering van de staat zijn er
verder geen actoren die een rol in het transitieproces spelen en het transitieproces
dragen (Komai 1990. Roland 1992). Voor zover ondememingen en consumenten
genoemd worden, worden zij geacht zich direct aan de gewijzigde (kapitalisti-
sche) omstandigheden aan te passen. Dat de opstellingen en orientaties van de
actoren de richting van het transitieproces kunoen beinvloeden en op deze Manier
tot specifieke Oosteuropese varianten van het kapitalisme zouden kuonen leiden
blijft buiten beschouwing. II

In analogie met de wijze waarop de opkomst van een regulatiewijze is gescbetst,
tan ook de eventuele vestiging van een nieuw model c.q, nieuwe modellen in
Oost-Europa aIs een bistorisch proces worden opgevat. Er zijn geen krachten die
a priori in de richting van een coherent systeem werken want er bestaat immers
geen superregulatie van de regulatie. De uitkomst is afhankelijk van de
verenigbaarheid van de verschillende politieke opstellingea, krachtsverhoudiogen
en omstandigheden. De enige plaats waar actoren het geheel van de handelingen
kunoen proberen te beinvloeden en te coordineren is het politieke niveau. Het
veranderingsproces van een regulatiewijze wordt in deze visie opgevat aIs een
gefragmenteerd proces rond afzonderlijke institutionele vormen, waarbij op
politiek niveau wellicht pogingen worden ondemomen om bet geheel van
gefragmenteerde processen te sturen. De verandering van regulatiewijzen is dan
de uitkomst van de talrijke pogingen van diverse actoren om hun eigen
afzonderlijke problemen op te lossen en van de pogingen om deze afzonderlijke
acties te co6rdineren. InOost-Europa zijn dat bijvoorbeeld staatsondememingen
die niet langer zeker zijn van hun afzet en op zoek gaan naar nieuwe madden en
eventueel nieuwe produkten en produktieprocessen om te overleven. Partijbonzen
en bureaucraten die met alle macht proberen hervormingen te frustreren,
overbeidsorganen die massawerkloosheid willen beperken, arbeiders die hun
inkomen willen vergroten en toevlucht tot de informele sector zoeken. Vakbon-
den die strijden voor hogere lonen en werkzekerheid en technocraten die door
middel van wetgeving marktelementen proberen te introduceren. Deze diversiteit
aan gedragingen, doelstellingen en expenmenten, mislukkingen en innovaties
maken het mogeJijk om ook bier van een 'laboratorium van de crisis' te spreken.
Ten tijde van een grote crisis is het nog niet duideJijk wie de relevante actoren
en wat de dominante belangen in een eventueel nieuw ontwikkelingsmodel
worden. Hoe dit nieuwe model er uit gaat zien hangt ook at van verdedigers van

, In de praktijk van de bulpverlening wOtch overigens weI ieta gcdaan aaD scholing van managers en
bet opzettcD VaD Dicuwe UDiversitaire curricula etc.
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bet oude model, wiens positie in de crisis onder druk is komen te staan. In bet
geval van Oost-Europa kan men bijvoorbeeld denken aan partijbonzen, plan-
ningsorganen, grote staatsondememingen die op zware industrie zijn geconcen-
treerd en de werknemers in deze industrie. Het is moeilijk in te scbatten boe lang
zijn bun posities nog kunnen innemen, zicb blijven verzetten tegen veranderingen
of juist van de situatie gebruik kunnen maken (wilde privatisering). omdat in
deze gevallen de politieke kracbtsverboudingen een belangrijke rol spelen.' Deze
kracbtsverboudingen zijn ook voor de betrokken actoren vaak Diet duidelijk zoals
de mislukte staatsgreep in de Sovjet-UDie in augustus 1991 beeft geillustreerd.
Gegeven de aanwezigbeid van oppositionele kracbten en de onduidelijkbeid over
de politieke kracbtsverboudingen tan de transitie ook nog Diet a1s een onomkeer-
baar proces bescbouwd worden.
Grote crises geven in bet algemeen ook aanleiding voor de opkomst van Dieuwe
actoren die belangen vertegenwoordigen die voorbeen nauwelijks erkend werden.
Op politiek niveau gaat bet bijvoorbeeld om de vestiging van Dieuwe politi eke
partijen en de pogingen van republieken om zelfstandige actoren te worden. De
voorbeelden van Neues Forum in de DDR en de versplintering van Solidariteit
in Polen laten zien dat deze Dieuwe actoren ook weer snel aan belang kunnen
inboeten. Ben laatste politieke onzekerbeid betreft de vraag welke tbema's in de
politiek centraal zullen staan. lbema's a1s democratie, milieu, boge consumptie,
egalitarisme kunnen aileen een rol spelen als er actoren zijn, die bier bun lot aan
willen verbinden. Men tan niet redeneren dat omdat de milieuproblemen in bet
Oostblok zo groot zijn, dit ook tot de opkomst van een sterke milieubeweging
za1 leiden. Belangen zijn namelijk geen gegevenbeden, maar moeten eerst
geconstrueerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afweging die
vakbonden maken tussen boge lonen en arbeidsmarktsegmentering enerzijds en
een solidaristiscbe opstelling anderzijds.

Het benadrukken van concrete actoren maakt bet onmogelijk om in termen van
een abstracte Oosteuropese economie te blijven spreken. In bet vervolg van dit
boofdstuk concentreer ik me daarom op Polen, aangezien Polen het eerste
Oosteuropese land was waarin expliciet in het 'Balcerowicz plan' voor een
transitie in de richting van een kapitalistische economie is gekozen. De gedacbte
was dat daardoor de situatie op een aantal punten meer uitgekristalliseerd zou
zijn dan in de andere landen. Voor bet politieke niveau gaat dit echter Diet op
want Polen kenmerkt zicb DOg door een grote politieke versplintering en

1De vraag naar gekwalificeerdc krachtcn is in dit vcrband ook relevant De oude leidcn zijn Diet zo
maar te vcrvangcn. Bovcndicn zijn bet oudc nclwcrkcn, relaties, crvaringcn cnz. die bet individuclc
sua:cs bcpalen.
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instabiliteit. Bij de eerste vrije verkiezingen in oktober 1991 stemden slechts 40
procent van de Jdesgerechtigden en kwamen via een ingewikkeld combinatie van
een districtenstelsel en representatieve vertegenwoordiging 29 partijen in het
parlement waarvan de grootste, de Democratische UDie van oud-premier
Mazowiecki, slechts 12 procent van de stemmen verwied en de partij van Poolse
bierliefhebbers bijvoorbeeld 3.2 procent veroverde. In de afgelopen drie jaar zijn
er regeringen geweest onder leiding van Mazowiecki (15 maanden). Bielecki (1
jaar) en Olszewski (6 maanden). Na schermutselingen waarin Pawlak door
president Walesa als premier naar voren werd geschoven, is in juli 1992 een
coalitieregering onder leiding van Suehocka gevormd. Dit is de eerste regering
sinds 1989 die op een meerderheid in het parlement kan bogen.
Het lot van de Poolse transitie ligt echter Diet aIleen in handen van de politiek
maar is evenzeer afhankelijk van de opstelling van economische actoren
(ondememingen. vakbonden). De orientatie en opstelling van de toekomstige
eigenaren en management zullen namelijk hun stempel drukken op de richting
waarin de Poolse economie zich zal ontwikkelen. Of er een specifieke Poolse
variant van het kapitalisme ontstaat is mede afhankelijk van de keuzes op welke
markten (binnenlandse, wereldmarkt, hoogwaardige produkten) de ondememingen
zieh gaan riehten en de orientaties van de toekomstige eigenaren van de
ondememing (staat, bevolking, beleggingsfondsen). Hetzelfde geldt voor de wijze
waarop de Poolse ondememingen de lage arbeidsproduktiviteit te lijf zullen gaan.
Dit is Diet volledig economisch gedetermineerd maar mede afhankelijk van de
keuze tussen bijvoorbeeld een grotere betrokkenheid van arbeiders met
hoogwaardige arbeid, arbeidsbesparende technologieen en laag geschoolde arbeid.
De positie van de bestaande grote industriele staatsondememingen is bierbij
cruciaal. Deze ondememingen zijn nu nog verantwoordelijk voor een groot deel
van de industriele produktie en totale werkgelegenheid. Gegeven de aspiraties van
de Poolse bevolking op het vlak van intomen. consumptie en werkgelegenbeid
is een sterke industriele sector onontbeerlijk. Deze tan Diet uit de lueht komen
vaIlen en bet is derhalve plausibel te veronderstellen dat in ieder geval een deel
van de toekomstige industrie uit de bestaande staatsbedrijven zal moeten
voortkomen.
Deze nadruk op de positie van de bestaande staatsbedrijven voigt uit het punt dat
ik in dit deel van dit proefschrift wil maken, namelijk dat de totstandkomiog van
een eventueel nieuw model afhankelijk is van de aeties van bestaande actoren en
men er Diet van uit kan gaan dat 'toekomstige' of nog te top te komen' aetoren
een nieuw model vorm van de grond zullen krijgen. De discussie over de manier
waarop de staatsondememingen zieh aan de gewijzigde omstandigheden moeten
aanpassen. wordt in Polen vooral in termen van een noodzakelijke privatisering
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in Polen gevoerd. Daarom staan in de volgende paragraaf het debat en het
gevoerde beleid inzake prlvatisering centraal.

6.3 Poolse privatisering: debat en praktijk

In deze paragraaf wi! ik het debat en prakti,jk van privatisering in Polen
interpreteren met behulp van het in paragraaf 5.3 geformuleerde schema van
institutionele transformatie.8 Vanuit dit perspectief heeft het mislukken van de
hervormingen binnen het model van een centraal geleide economie de grenzen
van dit model duidelijk aan het licht gebracht. Deze hervormingen bleken niet in
staat om de Poo1se economie uit het slop te trekken. Belangrijker dan de
economische ontwikkelingen is echter dat het Poo1se bewind uiteindelijk iedere
legitimiteit had verloren. Dit heeft ertoe bijgedragen dat in de discussies ten
tijden van de grote omwentelingen het oude model volledig werd afgescbreven
en ook de uit de vakbond Solidariteit afkomstige plannen voor arbeiderszelfbe-
stuur en andere voorstellen in de richting van een 'Derde Weg' oplossingen
weinig politieke steun kregen. In plaats daarvan wordt vanaf dat moment een
overschakeling naar een kapitalistische economie al soel als enige oplossing
gezien. Hierbij overheerst een abstracte, ideaal-typische, opvatting waarin het
kapitalisme is gereduceerd tot een aantal karakteristieke instituties (particulier
bezit, aandelen, banken, arbeidsmarkt, kapitalistische ondememingen). Het debat
spitst zich vervolgens toe op de maatregelen die tot de komst van deze instituties
zouden moeten leiden. Over de wenselijkheid en noodzaak van privatisering
bestaat zoveel consensus dat de onderbouwing in het algemeen beperkt is
(Fischer 1991). De hogere groei, de afwezigbeid van rijen, de hogere kwaliteit
van de produkten en de lagere vervuiling in het westen worden als indicatoren
van de superioriteit van private ondememingen boven staatsbedrijven gezien,"
De noodzaak van privatisering wordt vervolgens afgeleid uit het feit dat het
aandeel van de private ondememingen binnen centraal geplande economieen
beperkt is (tabel 6.2). Dit aandeel zou

• ID dit schema wordcu de volgendc vier fasen ondcrscheiden. In fase A leidt de ppkomst van Dicuwc
problemen via het tcvcrgccfs tocpasscn van oude praktijken tot de ontdckking van de grenzcn van de
oudc institutie. In fase B wordt de oude institutionele vorm afgebrokc». tcrwijl in fase C Dicuwe
praktijken worden uitgcdoktcrd CD uitgeprobccrd. In fase D worden de succcsvoUe Dicuwe praktijken
geconsolideerd, wat de opkomst van Dicuwe institutioncle vormen bctckent.

9 Newberry (1991) en Winiecki (1991) geven een mccr theoretische onderbouwing van deze
'supcrioriteit' .
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Tabel 6.2: Het aandeel van de pub/ide sector in toegevoegde waarde

Tsjecbo-5lowakije (1986) 97,0 FrankriJ"k (1982) 16,5

Oost-Duitsland (1982) 96,5 Italic (1982) 14,0

USSR (1985) 96,0 West-Duitsland (1982) 10,7

Polen (1985) 81,7 Verenigd Koninkrijk (1983) 10,7

China (1984) 73,6 Verenigde Staten (1983) 1,3

Hongarije (1984) 65,2

Bran: Fischer (1991,4).

via een groei van de bestaande of de vestiging van nieuwe private ondememin-
gen weI kunnen toenemen, maar omdat de particuliere sector in de uitgangssitua-
tie zo beperkt van omvang is kan van een stimulering alIeen geen grote resultaten
worden verwacht. Dit inzicht heeft de aandacht doen uitgaan naar een transfor-
matie van eigendomsverhoudingen waardoor staatsondememingen in particuliere
bedrijven worden omgezet. Vanaf dit punt lopen de - ontwikkelingen voor
kleine en grote staatsondememingen uiteen.

Kleine privatisering

Binnen de politiek was men het er snel over eens dat de privatisering van de
kleine ondememingen zo snel mogelijk moest plaatsvinden. In de praktijk
gebeurde dit ook en was privatisering van kleine bedrijven de belangrijkste factor
in de snelle groei van de particuliere sector vanaf 1989 (tabel 6.3).

Tabel 6.3: Werkgelegenheid en prodJlktie in de particuliere sector in Polen
tzonder landbouw)

helang particuliere sector 1985 1986 1987 1988 1989 1990

% van de totale werkgelegenbeid 5,3 5,6 6,2 7,0 10,1 16,0

% van de totale industriSe output 3,2 3,4 3,6 3,9 4,8 11,0

Bron: Hare & Grosfeld (1991,73)

De overheid ondersteunde deze privatisering door middel van wetgeving waarin
staatseigendom (land. gebouwen, winkels en appartementen) aan de lokale
autoriteiten werd overgedragen. Dit vergemakkelijkte een decentralisatie van het
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privatiseringsproces, die in eerste instantie vooral de privatisering van de
staatswinkels betrof (tabel 6.4}.10Het ontbreken van een aanvullend institutio-
nele ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf zoals de vestiging van
financiele markten, gespecialiseerde ontwikkelingsbanken, verzekerings- en
leasemaatschappijen verklaart volgens Winiecki (1990) waarom de groei van
particuliere industriele en dienstenbedrijven in eerste instantie beperkt bleef. Het
bestaande bankwezen bleef volgens Winiecki vooral gericht op de grote
staatsbedriiven."

Tabel 6.4: Bij de belasting geregistreerde door prive personen geleide private
ondememingen in Polen in 1990

datum totaal ambacht handel diensten

31 januari 787.436 451.202 68.828 267.406

30 april 758.697 418.092 96.193 244.412

31juli 819.122 415.064 156.045 248.013

30 november 982182 453.487 259.217 269.478

Bron: Dabrowski (1991, 323)

Grote privatisering

De privatisering van de grote staatsbedrijven is veel moeizamer van de grond
gekomen en is vanaf het begin vooral inzet van politieke debatten geweest (Bos-
Karczewska 1991). In deze debatten worden voortdurend nieuwe plannen en
beleidsvoomemens gelanceerd, die zich onderscheiden naar het tempo van

10 Volgens The Economist (4/4/92, 73) zijn de private ondemcmiDgcn volgens ecn recent ondeJzoek
als voIgt over de vcrschillcnde sectoren vcrdeeld: winkcls en restaurants (10%), klcinc fabrickcn en
wcrkplaatscn (50%). transport cn groothandel (25%) cn ovcrigc dicnstcn waaronder rec1amc,
consultancy, administratickantoren, bankcn cn vcrzckcringcn (15%).

11 Een recent ondcrzock onder 300 klcinc private ondemcmcrs in Warschau bevcstigt de bepcrkte rol
van bankkrcdicten (Economist 4/4/92, 74). Slechta in 34 gcvallcn was banldacdict een bron van
startkapitaal. Veel bclangrijker waren binncnlandsc bcsparingcn, als rcsultaat van lucratievc import
(214 keer gcnocmd), ovcrzccsc bcsparingen (42 gcvallen), lcningcn van familic cn vricnden (SO
gevallcn). De achtergrond van dc.zc ondcmemcrs tan enig inzicht vcrschaffen over de samcnstelling
van de nicuwc bczittcnde klassc. In 101 gcvallcn had de familie de afgclopcn tien jaar een andere
zaak gchad, 112 ondcmcmcrs hadden claar voor at in de privatc sector gcwerkt terwijl 111
ondemcmers voorhccn managcmcntfunctics in staatsondcmcmiDgcn of co6peratics uitocfcnden.
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invoering en de ro1 die voor de verschillende adoren zoaIs huidige werknemers,
management. bankea, investeringsfoodsen. pensioeofondsen, burgers en de
overheid is weggelegd (Zie voor een overzicht en bijdragen aan de discussie
Dabrowski 1991. Gruszecld 1991 en Jasinski 1990). Daamaast zijn in de
afgelopen jaren verschillende vormen van privatisering uitgeprobeerd. In het
navolgende wit ik taten zien hoe bet debat en de p'aktijken van privatisering zich
in de loop van de tijd hebben ontwikkeld.
De discussie over privatisering werd actueel toen in september 1989 de eerste
democratische regering onder leiding van Mazowiecld aan de macht kwam. Het
belangrijkste wapeofeit van deze regering is de invoering per 1januari 1990 van
bet naar de minister van Economiscbe Zaken Balcerowicz vemoemde stabilise-
ringsplan geweest. Dit plan. dat met de steun van het IMF werd uitgevoerd, was
gericht op een beheersing van de inflatie en de overgang naar een marktecono-
mie. Als gevolg van bet soepele fiscale beleid van de laatste communistiscbe
regeringeo was de inflatie namelijk enorm opgelopen (60,2% in 1988 en 251.2%
in 1989). Voor de beteugeling van deze inflatie werd een scboktherapie gevoerd
die bestood uit de vrijlating van 86% van de prijzen. de afschaffing van
subsidies om zo bet begrotingstekort te verminderen en een zeer restrictief
macro-ecooomiscb beleid.12 De overgang naar de marktecooomie werd
bevorderd door een opening naar de wereldeconomie, de invoering van een
inteme coovertibiliteit van de zloty eo een scberpe devaluatie. Omdat per 1
januari 1990 een groot aantal maatregeleo tegelijk werd ingevoerd, wordt het
Balcerowicz plan a1s het voorbeeld van een 'big-bang' van de transitie naar een
kapitalistische economie beschouwd.
Op het puot van privatisering was bet Balcerowicz plan weinig concreet omdat
eigenlijk alleeo een 'opeobare verkoop van aande1eo aan burgers' werd aangekoo-
digd (Bos-Karczewska 1991, 22). Dit voorstel was geinspireerd op het Britse
model van prlvatisering. waar alleeo rendabele staatsbedrijveo voor in aanmer-
king kwameo. De aandeleo moesten bij voorkeur aan kleine be1eggers wordeo
verkocht om zo de maatschappelijke acceptatie van privatisering te vergroteo. De
voorgestelde procedure bestood verder uit eeo waardebepaling van bedrijveo eo
een omzettiog in veooootschappen met vervolgeos opeobare uitgifteo van
aandelen. Dit scenario werd echter op verschilleode punteo bekritiseerd. Want
naast waarderiogsproblemen vereiste dit scenario niet aileen de aaowezigheid van
een financiele sector maar ook eeo 'case by case' beoaderiog waardoor de
privatiseriog van de 8.000 staatsoodememingeo 25 a 30 jaar zou vergeo. De

12 De cnergicprijzcn werden Diet vrijgc1atcn, maar bnden wei cen flinkc vcrhoging.
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voorstanders van zelfbestuur bekritiseerden vooral het verplicbte karakter en bet
beperkte aandeel (20%) dat voor de werknemers beschikbaar zou komen.
De discussie over deze plannen resulteerde in juli 1990 in bet wetsvoorstel voor
de privatisering van staatsbedrijven (Michalski 1991). Nieuwe elementen in dit
voorstel waren dat de werknemers in het midden en kleinbedrijf de gelegenbeid
kregen om alle aandelen te kopen, de opricbting van een Ministerie van
Eigendomstransformatie en de aankondiging van de gratis verstrekldng van een
deel van de aandelen onder de bevolking. De beslissing om te privatiseren werd
aan de betrokken ondememing (management en arbeidersraden) overgelaten,
hoewel de minister in bepaalde gevallen een prlvatisering kon bevelen. De
overheid moest bovendien toestemming vedenen wanneer buitenlandse
investeerders een belang groter dan tien pracent in de ondememing wilden
bebben. Het wetsvoorstel riep echter veel onduidelijkheden op terwijl een aantal
cruciale beslissingen naar het op te rich ten ministerie, dat de richdijnen voor
verdere privatisering moest voorbereiden, werden doorgeschoven (Hare, Grosfeld
1991).13 Meer concrete acties waren de uitwerking van een juridisch en
institutioneel kader voor privatisering, de eerste besluiten voor de ontwikkeling
van een financiele infrastructuur, de voorbereiding van een 'securities and
exchange' commissie (in samenwerking met haar Amerikaanse tegenbanger) en
de vestiging van een aandelenbeurs naar het model en in samenwerking met de
Franse beurzen. Over de omvang en het tempo van privatisering werden hoge
verwachtingen gewekt. Zo lanceerde de eerste minister van Eigendomstransfor-
matie in oktober 1990 een programma dat uitging van 150 a 200 privatiseringen
in 1991, terwijl tot aan 1994 jaarlijks 450 grote bedrijven geprivatiseerd zouden
worden.
De Poo1se bevolking liep in dezeltde periode niet echt warm voor de privatise-
ring. Dit was mede een gevolg van de spontane en wilde privatisering door de
elite van de partij en bureaucraten (de 'nomenklatoera'), die buiten alle regels om
staatsondememingen prlvatiseren en zeit de enige aandeelhouders worden. Een
indicatie van de terughoudendheid van de Poolse bevolking wordt gegeven door
enquetes waaruit blijkt dat een grote groep van mening is dat geen of slechts
enkele grote staatsondememingen geprivatiseerd moeten worden. Voor zover er

U Het wetsvoorstel stood boveudien nog twu andere vormen van privatisering toe. nameJijk een
privatisering door Jiquidatie van bestaande (levensvatbare) ondememingen en eea privatisering van
failliet verklaardc slaatsondcrnemingen. De eerste vorm was van tocpassing voor levensvatbare
(ondcrdelen van) ondcrnemingen en maakte de verkoop van materifle activa zoats panden.
zelfstandige unheden en het buren of leasen van staatseigendom mogelijk. Over een vierde vorm van
privatisering. de teruggave van eigendom am de vroegere eigenaren of hun erfgenamen, ook wei
reprivatisering genocmd. werd nog Diets geregcld.
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Tabel 6.5: Meningen over de omvang en het tempo van privatisering

baDdden
diensten

mocten Diet geprivatiaeerd worden

moeten wel geprivatiaeerd worden

enkele

de helft

11,5

30,3
11,3
17,8

6,7

22,2

de meeste

aUe
moellijk te zeggen

privatisering moet gebeuren binneD

1 jaar

2-3jaar

4-5 jaar

6 of meer

moeiliik te zeuen

22,8

36,0

14,3

15,6

8.9

Tabel 6.6: Hoeveel maanden salaris zou u willen butetkn aan het lopen van aarKielenin eigm
bedrijf?

Diets 1 maand 2-3 4-6 7-12 > 12

arbeideJ5 40,7 27,5 21,9 6,1 1,7 2,2

stafpersonul 30,5 25,8 33,6 6,3 3,1 0,8

directeureD 19,5 22,1 32,5 15,6 3,9 6,5

leden aIbeidersraad 21,5 26,9 32,3 11,8 5,4 2,2

leden Solidariteit 18,4 27,9 39,1 8,0 2,3 4,6

leden OP'lZ 42,1 23,2 24,1 7,4 2,1 1,1

Bron; respecdevelijk Kozak (1991,161) en Kozak (1991,158)

geprivatiseerd wonk, vindt de meerderheid dat dit binnen drie jaar moet gebeuren
(zie tabeI6.5). In bet vedengde hiervan zijn werknemers van staatsbedrijven ook
Diet van plan om op grote schaal aandelen aan te schaff en (tabel 6.6). Als

3,3

19,8

16,4

27,3
23,0

10,0

45,2

34,6

7,6

7,6

43
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motieven voor het aankopen van aandelen worden vooral 'geld verdienen' en
'beiovloeding' van het management van de ondememing' genoemd.Uit dezelfde
enquetes blijkt dat 65% van de Polen geen spaargeld op de bank beeft staan.
19,1 % van de Polen heeft weI spaargeld maar wil daarmee geen aandelen
kopen, terwijl 14,1 % weI bereid is dit te doen. (Kozak 1991, 157).14
De beperkte belangstelling voor het kopen van aandelen bleek ook bij de eerste
mogelijkbeid daartoe. Op 30 november 1990 werden de eerste vijf staatsbedrijven
te koop aangeboden, waarbij 20% van de aandelen voor de werknemers, 50%
voor de burgers en 30% voor buitenlandse investeerders was bestemd."
Oodanks een grote reclamecampagne verliep de verkoop moeizaam en moest de
inschrijvingstermijn worden verlengd. Uiteindelijk kochten 100.000 Polen voor
gemiddeld twee maandsalarissen aan aandelen. Het Poolse bankwezen bleek Diet
voorbereid om op zo'n grote schaal dienstverlening te verzorgen. Daamaast
maakte het ministerie volgens Hare en Grosfeld (1991) de tactische fout om de
prioriteit aan kleine aandeelhouders te geven, waardoor strategische (buitenland-
se) investeerders werden ontmoedigd en er pas aan het eind bij werden gehaald.

De resuItaten van deze 'pilot' privatiseringen hebben de latere plannen zeker
beiovloed. Voorstanders van een saelle privatisering zagen het complexe,
tijdrovende en kostbare karakter van de 'pilot' privatisering als een ondersteuning
voor hun positie. Zij wezen bovendien op de noodzaak om snel een eind te
maken aan de duale machtsstructuur in de ondememing, waarbij de ondememin-
gen formeel aan de staat toebehoren maar de arbeidersraden het recht om over
de bezittingen te beschikken uitoefenen (Dabrowski c.s 1992). Het tekort aan
binnenlands kapitaal en de beperkte belangstelling van de bevolking droegen
ertoe bij dat net zoals in Hongarije en Tsjecho-Slowakije het idee van gratis
kapitaalbonnen of vrije distnbutie van aandelen de discussie ging domineren. Een

14 De mccrdcrbcid van de ondervraagden is tegcn bet op grote scbaal vcrkopcn aan buitenIandsc
onderncmiDgcn. Intercssant is ook de vraag naar wic bct mccste in privatiscring gCintercssccrd wordt
gcacht. Dit zijn vooral de rcgcring (gcmiddcld 83% genocmd) en Solidaritcit (61 %), tcrwijl de OPZZ
slechta door 9% wordt genocmd. De strategic van OPZZ (= Al-Poo1sc Alliantic van Vakvcrcnigin-
gcn), opgcricbt nadat de staat in 1981 de vrijc vakbond Solidaritcit vcrbood. OPZZ bccft zicb als
sprcckbuis opgcworpcn van de cconomisch benarde man in de straat. Zij stelt zicb bard op regen bet
hcrvormingsbelcid cn stcunt stakingcn per definitic. Hocwcl de OPZZ zcgt de vrijc-marktcconomic
te steuncn, vcrwcrpt zc de mccste voorstellcn daartoc (NRC ']R,/6/92).

15 De vijf staatabedrijvcn warcn Exbud (bouw), Tonsil (kabelfabrick), Prochnik (luidsprckcrfabrick),
Kromo (glasfabrick) cn ccn tcxticlfabrick. Oorspronkclijk was ook gcpland om de walscrij Norblin
cn de vlccsfabrick Innowroclaw te privatiscrcn. In bet gcval Norblin warcn cr onovcrkomclijkc
problcmcn met de waardering, terwijl de vlccsfabrick uiteindelijk aan dc 320 (van de 350)
wcrlalcmcrs wcrd vcrkocht.
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belangrijke factor bierbij was ook de toezegging van Walesa in de campagne van
de presidentsverkiezingen dat iedere Pool voor 1 a 2 miljoen zloty aan aandelen
zou krijgen.16 In Polen is bet idee van kapitaalbonnen geintroduceerd door de
economen Szomberg en Lewandowski, de latere minister van privatiseriDg,
terwijl ook de ideeen van Lipton en Sachs (1990) invloedrijk zijn geweest. De
plannen van een vrije distributie volgden elkaar soel op maar zijn tot op heden
DOg niet in concreet beleid omgezet. Centraal in de kapitaalbonnen of voucher
plannen staat de verspreiding van het aandelenbezit over de gehele bevolking. Op
deze Manier worden de werknemers van de staatsbedrijven niet bevoordeeld.
Nevenvoorwaarden bierbij zijn een voldoende concentratie van bet aandelenbezit
om een effectieve druk van de eigenaren op bet management uit te kunnen
oefenen en een spreiding van de risico's voor de burgers. Risico's die volgen uit
bet gebrek aan betrouwbare informatie over de marktwaarde van aandelen en de
werking van kapitaalmarkten. In de meest recente plannen wordt de oplossing
gezocht in de oprichting van meerdere particuliere beleggingsfondsen, die de
aandelen in de geprivatiseerde ondememingen in bezit krijgen. De concentratie
van aandelen wordt gegarandeerd doordat bij ieder bedrijf een beleggingsfonds
als grootaandeelhouder optreedt. Dit fonds krijgt dan 33 procent van de aandelen,
terwijl de overige aandelen worden verdeeld over de andere beleggingsfondsen
(27%). de werknemers van de betrokken ondememing (10%) en de staat (30%).
De bevolking krijgt vouchers die op termijn recht op aandelen in de particuliere
beleggingsfondsen geven. Volgens de laatste plannen is het de bedoeling dat de
vouchers verhandelbaar worden nadat de beleggingsfondsen in het voorjaar van
1993 hun fmanciele resultaten over bet eerste jaar kenbaar hebben gemaakt. Dan
zou ook de werkelijke waarde van de vouchers bekend moeten zijn (NRC 28 JUDi
1992).17
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de 'voucher' plannen wordt er ook met
andere vormen van privatiseriDg geexperimenteerd. De versoepeliog van de
voorwaarden van verkoop aan buitenlandse ondememingen resulteert onder meer

16 De verkiczing van Walen als president leidde ertoe dat de regering Mazowiecki aftrad. De nieuwe
regering Bielecki bandbaafde in grote lijnen bet privatiserin~beleid, met een accentverschuiving van
aandelen aan bet publiek nur de verkoop van activa ~ de nieuwe eigcnaren.

11 De voorgcstclde taakomschrijving van de op te richten belcggingsfondsen is tamelijk ambiticus
(Hare, Grosfcld 1991). Om de belangen van de aandcelhouders gocd tc behartigen mocten de
managcrs van deze fondsen namelijlc ook ccn actieve rol spelcn in de herstructurcring van de
ondcrnemingcn om zo de wurde van de ondemcmingen die zij in portfolio hebben te maxima1iseren.
Op dit momcnt bestaan dit soort fondsen nog nict en zclfa in het Westen zijn dit soort instituties
waarin de vaardighcden van ecn merchant bank:. investeringsbank. bank voor risicodragend kapitaaJ.
administratiekantoor en consultancybureau zijn gecombinccrd zcldzaam.
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in een belang van 51% voor Philips in de gloeilampenfabriek Polam-Pila.
Daarnaast worden ook westerse consultancybureaus ingehuurd om complete
industrieen door te lichten, voor elke ondememing een prlvatiseringsstrategie te
formuleren en vervolgens te helpen bij de verkoop van deze ondememingen.
Privatisering tan bestaao uit de verkoop aao de meest biedende, management
buy-outs, herstructurering of plaatsen op de lijst voor massaprivatisering. Als
resultaat van een pilot project is Pollena, een zeepfabrikant aao Unilever
verkocht. Deze strategie lijkt gedeeltelijk ingegeven tegen de angst voor
beschuldigingen dat alleen de beste Poolse ondememingen aao buiteolanders
wordt verkocht (Economist 'll3/9/91, 91).
De context waarbinoen de privatiseringsdiscussie zich afspeelt is de afgelopen
jaren ingrijpeod veranderd. Er is een groeiende onvrede met het stabiliseringsplan
van Balcerowicz, waarvan de consequenties veel groter dan verwacht waren.18

10 plaats van een daling van bet BNP van drie procent, was er een daliog van
dertien procent; de produktie daalde Diet zoals verwacht met vijf maar met 25
procent, de inflatie bedroeg in 1990 Diet95 maar 250 procent, en de werkloos-
heid steeg Diet naar 300.000 maar naar 1,2 miljoen, terwijl er weioig zicht op
verbetering is (tabel 6.7). Signalen van de onvrede met de resultaten van het

Tabel 6.7: Enkele macro-economische indicatoren voor Polen

projecties

1988 1989 1990 1991 1992 1993

output 4,7 0,0 -11,6 -9,0- -2 1
(jaarlijksc veraudering)

werkloosheid - 0,3 6,1 11,5 19 19
(percentage beroepsbevol-
king)

inflatie (jaarlijkse veraude- 60,2 251,2 585,8 70 50 40
ring consumptieprijzen).

betalingsbalaus -0,3 -1,2 0,7 -2,1- -2,0 -1,0
(miljarden $)

Bron: OECD, Economic Outlook JuDi 1992. - = schatting

II nit heeft ook geleid tot een discussie of een transitie automatisch met een recessie gepaard moo
gaau. Biessen (1992) en Winiecki (1991) wijzen in dit verbaud ook op een aautal verkurde
beleidskcuzes.
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gevoerde stabiJiseringsbeleid zijn het lage opkomstpercentage bij de parlements-
verkiezingen (40%) in oktober 1991, de vele protestpartijen die toen in bet
parlement zijn gekozen, de talrijke boerendemonstraties, wegblokkades en (wilde)
stakingen.19 Volgens recente opiniepeilingen is ruim tachtig procent van de
Polen ontevreden is met bet gevoerde economische en sociale beleid van de
opeenvolgende regeringen (Micbielsen, NRC 1912192).
Op bet politieke niveau heeft de onvrede met de economische resultaten van het
stabiliseringsprogramma zich onder meer vertaald in de voorstellen voor een
stimuleringsprogramma van premier Olszewski. Dit programma ging uit van een
steun aan verliesgevende staatsbedrijven. ruimere kredietmogelijkheden en een
uitbreiding van de overheidsinvesteringen. Vanwege het gevaar van· een
toenemende inflatie en grotere overheidstekorten en onder dreiging van
kredietintrekking door het IMF. werden Olszewski en zijn plannen echter door
bet parlement weggestemd.

Reacties sUUJtsbedrijven

Een van de resultaten van de discussie over de oorzaken van de voortdurende
economische crisis is een hemieuwde aandacht voor de positie van de grote
staatsondememingen. Een belangrijke consequentie hiervan is dat de discussie is
verlegd van actoren die nog niet bestaan (grote private ondememingen) naar
reeds bestaande actoren, die mogelijk een transitie kunnen bewerkstelligen. De
staatsbedrijven bleken zich op een andere manier dan verwacht aan het
stabiJiseringsprogramma te hebben aangepast. De centrale veronderstelling achter
bet stabiliseringsprogramma was nameJijk dat als gevolg van de vraaguitval de
staatsbedrijven nieuwe markten zouden zoeken, kostenbesparingen zouden door
voeren, andere produkten zouden aanbieden en agressievere verkooptechnieken
zouden introduceren. In plaats daarvan gingen de bedrijven onder de nieuwe
marktregels hun monopoliepositie gebruiken voor prijsverhogingen en inkrimping
van de produktie. De dreiging van faillissement was beperkt en als gevolg van
'windfall profits' nam de winstgevendheid zelfs toe (Winiecki 1990. Schaffer
1992). Volgens Winiecki (1992) heeft het strakke monetaire beleid op dit punt
averechtse gevolgen. Het resultaat van de restrictieve monetaire politiek is een
kredietvermindering voor de kleinere ondememingen en de private sector -
terwijl dit juist niet de bedoeling is (vgl. OECD 1992. 42). Voor de grote
ondememingen is het restrictieve beleid niet effectief vanwege de zachte
budgetrestricties die blijven gelden voor de vele staatsondememingen. Hierdoor

l'Na ccn oprocp van Solidariteit vond op 13 januari 1992 un landclijkc staking van Un uur plaats
tegen de nicuwc prijsverhogingcn voor clcktricitcit (20%). gas (70%) en stadsvcrwanning (100%).
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zijn deze ondememingen niet gevoelig voor rentefiuctuaties. Zij verminderen hun
krediet Diet als de rente stijgt want zij verwachten Diet dat zij hun schulden
moeten afJossen terwijl de banken blijven lenen omdat zij verwachten dat grote
staatsondememingen buiten schot zullen blijven. Wanneer banken hun krediet-
verlening beperken leidt dit slechts tot hogere schulden tussen de ondememingen
onderling en hogere belastingschulden. Zelfs wanneer de autoriteiten weI
faillissementen zouden accepteren, is de effectiviteit van monetaire politiek
beperkt omdat banken al zoveel slechte leningen hebben uitstaan, en daardoor
zelf in een faillissement getrokken kunnen worden.
Een ondeizoek naar de reacties op de schoktherapie van vijftig door arbeidersra-
den geleide ondememingen geeft echter een genuanceerder beeld te zien
(Dabrowski. Federowicz en Levitas 1991). In de onderzochte periode 1989-1990
is in ongeveer de helft van de gevallen een nieuwe directeur gekozen. De
aanleiding was meestal dat de oude directeur te weinig initiatieven voor een
aanpassing aan de nieuwe economische omstandigheden nam. Waar hervor-
mingen uitbleven was dit volgens Dabrowski c.s vooral het resultaat van een
passieve opstelling van zowel management en werknemers en niet van onderlinge
meningsverschillen. In meer dan de helft van de gevallen werden significante
hervonningen doorgevoerd voor het uitbreken van financiele problemen, wat
volgens Dabrowski c.s wijst op een vermogen tot strategisch anticiperen. In grote
ondememingen vonden nauwelijks ingrijpende hervormingen plaats. In deze
ondememingen konden vakbonden en arbeidersraden veel minder aannemelijk
maken dat offers van werknemers noodzakelijk waren voor het overleven van de
onderneming, terwijl het omgekeerd voor het management veel gevaarlijker was
om de sociale consequenties van radicale hervormingen op zich te nemen. Het
stabiliseringsprogramma leidde tot een reele loonmatiging van 30%. een output
dating van 28,5% en opvallend genoeg weinig ontslagen in de eerste helft van
1990. In de tweede helft van 1990 nam niet alleen de output maar ook het aantal
ontslagen toe, terwijl ook de lonen meer toenamen dan de centraal opgelegde
loonnormen toestonden. Dat kleine bedrijven hun werknemersbestand meer
hebben verkleind dan grote ondememingen hangt samen met de instemming van
de bonden en arbeidersraden in de kleine bedrijven en het feit dat grote ondeme-
mingen van gepolitiseerde procedures voor massa-ontslagen gebruik moesten
maken.
De schoktherapie heeft tot ingrijpende veranderingen in verkooppraktijken geleid.
Vooral fabrikanten van duurzame consumptiegoederen maken nu gebruik van
straatverkoop, openen fabriekdepots, introduceren consignatiesystemen en
ontwikkelen kortings- en afbetalingsmogelijkbeden. Kleine particuliere kopers
vormen voor 20% van de onderzochte ondememingen een significante afzetbron.
Twintig procent van de ondememingen is met marktonderzoek gestart terwijl de
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meerderheid nu ook adverteert via drukwerk. De reacties zijn afbankelijk van de
omvang van de ondememing en de sectorale monopoliseringsgraad. Vooral in de
meer concurrentiele sectoren zijn de wijzigingen in verkoopmethoden bet grootst.
De kleine ondememingen reageerden op de vraaguitval door bet zoeken naar
nieuwe binnenlandse ldanten, voor buitenlandse markten ontbrak bet ben aan
kennis en middelen. Grote en middelgrote ondememingen bebben daarentegen
hun exporten ~enlijk kunnen vergroten. Hiervoor gebruikten zij hun vroegere
exportervaringen en ze verbeterden hun buitenlandse contacten via handelsbeur-
zen en overzeese vertegenwoordigers.
Voor het produktieproces beeft de schokilierapie vooralsnog weinig consequenties
gehad. Slechts vijf van de vijftig onderzochte ondememingen beeft plannen voor
veranderingen van de produktielijnen. Mogelijke oorzaken zijn volgens
Dabrowski c.s. het gebrek aan kapitaal, de kosten en bet gebrek aan kennis over
exteme markten. Veranderingen vonden weI plaats door verbetering van de
produktkwaliteit en een grotere aanpassing aan de marktvraag (vooral in de lichte
industrie en concurrentiele sectoren).20 Ondememingen hebben moeite om de
produktiekosten te verminderen. Zo wordt het verbruik van energie en materialen
aileen verminderd als grote kapitaal uitgaven onnodig zijn. De meeste kostenbe-
perkingen volgen uit de liquidatie van onderbezette activa (sluiting van fabrieken,
verkoop of leasen van machines). Inbet vedengde hiervan worden bedrijfsonder-
delen in toenemende mate verzelfstandigd. Zo is in een jaar tijd bet aantal staats
of 'coOperatieve' industriele ondememingen toegenomen van 8316 tot 9733. Dit
is mede een resultaat van de stimulering van het proces van 'komercjalizajca'
(corporatisatie of commercialisatie); de omzetting van de ondememing in een
venoootschap met de staat als enige eigenaar.

Conclusies bij de case-study

In paragraaf 6.2 is betoogd dat een analyse van bet transitieproces op bestaande
actoren moet zijn gericht en dat de grote industriele staatsbedrijven in dit verband
een cruciale rol spelen. De toekomst van deze bedrijven en de wijze waarop zij
zich (moeten) aanpassen is in Polen vooral in de discussie over privatisering aan
de orde gekomen. Daarom is de case-study ook aan het privatiseringsdebat
gewijd. Een eerste belangrijke conclusie die uit de case-study tan worden
getrokken is dat de discussie zich heeft vedegd van het scbeppen van nieuwe

:10 Dat de produttie-organisatie Diet direct un de gewijzigde omstaDdighcdcn wordt aangcpast, is ook
Un van de bevindingen van V05Dmp en Wittke (1991) in hun studic van de readies van
oodcmcmingen in de voormaligc DDR.
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actoren (private bedrijven en aandeelhouders), waarvan verondersteld wordt dat
zij de problemen zullen oplossen, naar de manier waarop bestaande actoren
(staatsondememingen) zicb op korte termijn kunnen aanpassen. El bebben
leerprocessen plaatsgevonden waarin een directe imitatie van westerse praktijken
is vervangen door voorstellen die meer rekening houden met de specifieke
omstandigheden in Polen.
De praktijk wees namelijk uit dat de plannen van het Britse model van
privatisering. die vooral op kleine aandeelhouders en rendabele staatsonder-
nemingen was gericht, Diet bruikbaar bleken. Een belangrijk probleem was
namelijk de afwezigheid van (potentitSle)aandeelhouders of kapitalisten en het
ontbrekende kapitaal en kredietfaciliteiten om kapitallst te worden. Dit heeft de
aandacht vedegd naar de vraag hoe er zo snel mogelijk aandeelhouders kunnen
komen. Zn is ook een DOgsteeds voortdurende discussie ontstaan over de
technische en morele aspecten van een verspreiding (weggeven, verkopen) van
aandelen over de gehele bevolking (Zie Feige 1992 en Roland 1992 voor recente
bijdragen). Het onbesliste karakter van deze discussie en de voortdurende
economische crisis hebben uiteindelijk geleid tot een herbezinning van de
prioriteit van privatisering ten opzichte van maatregelen die bestaande actoren tot
stimuleren tot innovatie en 'rationeel' handelen binnen de gewijzigde omstandig-
heden. Zeals Dabrowski c.s hebben laten zien, zijn de verzelfstandiging van
(delen van) grote staatsondememingen en het garanderen van harde budgetre-
stricties in dit verband effectieve maatregelen. In de slotparagraaf kom ik bier op
terug.
De mogelijkheid van een herbezinoing hangt waarscbijnlijk Dietalleen samen met
de complexiteit van het vraagstuk maar ook met het feit dat door de uiteindelijk
snelle instorting van het centrale planningssysteem en de verzwakking van de
positie van de communistische partij de discussie over een nieuw model in een
stroomversnelling is geraakt. 'Plotseling' was er ruimte voor grote veranderingen
en mede door de haast om deze ruimte direct te benutten zijn een aantal besluiten
overhaast genomen. Nog Dietuitgekristalliseerde politieke vraagstukken over de
rechtvaardigheid van het weggeven of verkopen van aandelen en een voorrang
voor de werknemers van de ondememing. komen uiteindelijk toch terug. De
verwachte tijdwinst van een snelle oplossing blijft op dit punt dus achterwege.

Het privatiseringsdebat geeft aan dat het kapitalisme weliswaar op een abstract
Diveau gedefinieerd kan worden maar dat hiermee Dog niet bepaald is hoe dit
kapitalisme bereikt kan worden en welke maatregelen daartoe effectief zijn. In
dit verband moeten actoren keuzes maken die verstrekkende gevolgen kunnen
hebben. In aanvulling op de in hoofdstuk vijf genoemde factoren die de richting
van deze keuzes kunnen belnvlceden, namelijk een evaluatie van de crisisoorza-
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ken, de basisorientatie en de evaluatie van de praktijken van anderen, moet voor
Polen bet optreden van bet IMF en de Wereldbank worden genoemd. AIs gevolg
van de grote buitenlandse schuld van Polen kwmen deze organisaties op de
regelmatig terugkerende beoordelingsmomenten voor nieuwe kredietverlening of
kwijtschelding van de scbulden bun eisen aan Polen opleggen.21 Omdat binnen
Polen zelf geen enkele collectieve actor zijn lot aan de transitie wit verbinden
(Kozak 1991). ontstaat de paradoxale situatie dat Polen wei een kapitalisme
nastreeft maar dat de grootste druk biervoor van buiten komt. Van de overige
genoemde factoren, is bet eigenlijk Dog te vroeg om de invloed van 'basisorienta-
ties' te bepalen. De nieuwe kleine particuliere ondememers zijn nog teveel met
'overleven' bezig om al een duidelijke strategische opsteUing aan bun kant te
kunnen achterhalen.22 De evaluatie van de oorzaken van bet vastlopen van bet
oude model, om daaruit de mogelijkbeden voor een nieuw model te ontwikkelen
zal de komende tijd aIleen DOgmaar versterkt ter band worden genomen nu is
gebleken dat een eventueel nieuw model Diet uit bet niets kan voortkomen. Uit
deze evaluatie za1 ook duidelijker worden boe de Poo1se economie er daadwerke-
lijk voor staat. De derde factor, bet comparatieve aspect, komt duidelijk tot uiling

21 De poIitie van bet IMF wonlt DOgeeDi versterkl domdat ook bet consortium van commcrcille
bankeu zicb aan het omdcd. van bet IMF hecft geboDdeu.

ZllnteressaDt in dit vetband is oolt de ltaraktcrlaeriug door Rumer (1991) van de Ilieuwe oudcmemen.
eD hun orilDtatie ten aanzieu van produktieve activiteiteu. in de Sovjet-Ullie. Dc:ze oudcmemers zijD
voor eeu belaugrijk deel uit de dualc CCODOmie afltomstig. Zo ouderschc.idt Rumer oudememers die
iUegale maar produkticve activiteileD uitocfCDCDCDjoint veDtures opzetteD; 'wheeler-dealcrs' dic gcld
hcbbeu vcrdieud via bet achterover druk:ltcD VaD staatacigeudommeu, coutractvcrvalsiDg CDspec:ulatic
in benzine. bouwmaterialeu eu cousumpticgocdercD eu Ilic:ts prodw:crcu; c::rimiDcleu zoals
drugIdcalcn, zwarte markthandclareu. lJDokkclaars eu afpersers, dic door clanvonniDg eeD
aanzicnlijltc fiDaDcillc macht hcbbeu opgcbouwd. Eeu vicrdc groep wonlt gcvonnd door de
zalteuliedeu. dic op de zwarte marltt donars topeu CDhicrmec gocdkopc computers uit Taiwan CD
KoJCa aauschaffoen. Zij verltopeu deze machiDcs voor roebels. dic vcrvOlgCDSweer in donars wordeD
omgc:zet. Dezc zakeuliedeu zijD gcricbt op de eleklronica- CD de aandelcmuarkl eu willeu DU
divcrsificereu eu joint veutura met ltlciDc westcDc bcdrijvcD aaugaan. Vcel miudcr zicbtbaar zijD
volgcus Rumer de praktijlteu van de 'capitalized uomeDltlatura' (partij- CDoverhcidsburcaucraten).
Zij gcbruiltcn hun overgcblcveu macht om hun bezittiDgeu CD invloed Ie kapitaliscrcn. De
burcauaaten nelDCDniet zozcer smcergcld aan mau vomcn 'bureaucratisch ltapitaa1' door aUeeu maar
tocstemmiDg Ie vcrleueu vom coOpcraticveu. joint vcntura eu vCDDootschappen waar zij zc]f un
fiDancieel belaug in bijgcu. Hogcre burcaucrateu (ministers. partiJbonzeu. universileitsbestuurden,
lcidcrs van overheidsinstclliDgeu eu voormaligc iDdustrieIc managcrs) gaau vcrdcr CDontplooicD met
behulp van stromanneu commcrcil1c activileitcu. Dit hceft oolt al tot eeu aautal schandaleu gclcid
zoals bet geval van de minister dic zijD cigeu ministeric ophcft eu in p1aats daarvan grote
(petrochemiIchc) ondemcmiDgeu met aandelenltapitaa1 opricbt. Maar 001: in scc:toreu als Iamst
(theater. film. massamedia). gczondhcidszorg cn zclfs bet pulcment begint de uomeultlatocra vom
zichzclf.
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in de intemationale discussies onder economen en beleidmakers over de
Oostduitse, Poolse, Hongaarse en Tsjechiscbe privatiseringsperikelen.
De case-study heeft tenslotte ook duidelijk gemaakt dat op bet vlak van de grote
privatisering tot op heden nauwelijks nieuwe praktijken zijn geconsolideerd. Voor
zover er instituties zoals de aandelenbeurs in Polen zijn gevestigd, zijn deze het
resultaat van doelbewust politiek handelen. De organische institutionalisering
beperkt zich vooral tot de opkomst van kleine private ondememingen en de wilde
privatisering door de voormalige nomenklatoera.

6.4 Slot: eokele reflectles over eeo 'bla-bana' 880pak

In bet debat over de transitie in Oost-Europa wordt vaak een onderscheid tussen
'big-bang' en graduele benaderingen gemaakt (Van der Lijn 1991). Naar
aanleiding van de case-study van de Poolse privatisering en de in dit proefscbrift
naar voren gebrachte opvatting van institutionele veranderingen, wil ik in de
slotparagraaf bet problematische karakter van een big-bang benaderiog laten
zien.23 Deze problemen, die ik in het navolgende wil toelichten, bebben
betrekking op de onderliggende opvatting van transformatie, de veronder-
stellingen over de werking van de markt en de snelheid waarmee de bestaande
staatsondememingen worden afgeschreven.
Uitgangspunt van Lipton en Sachs (1990), die bier als belangrijkste vertegen-
woordigers van de big-bang benaderiog worden opgevoerd, is dat de vestiging
van een kapitalistische markteconomie, met particuliere op winst gerichte
ondememingen als de centrale actoren, de oplossing voor Polen betekent. Als
voorstanders van een big-bang benadering stellen zij vervolgens dat deze
particuliere ondememingen alleen kunnen functioneren als aan een aantal
voorwaarden voldaan is en deze ook tegelijkertijd in werking treden. Wanneer
deze voorwaarden eenmaal zijn gevestigd, ontwikkelt de kapitalistische economie
zich verder vanzelf en worden eventuele verstoringen via de markt opgelost. De
aanpassing van de staatsbedrijven wordt in deze visie afgedwongen door de
introductie van marktkrachten en particulier eigendom. De introductie van
marktkrachten bestaat uit een prijsliberalisatie waardoor marldprijzen van
kostprijzen en marktverhoudingen afhankelijk worden, de afschaffing van
subsidies voor verliesgevende ondememingen en de afbraak van monopolieposi-
ties. Particulier eigendom wordt van belang geacht omdat dit de meeste
waarborgen geeft dat de marktkrachten ook daadwerkelijk tot aanpassingen in het

ZS Uit de case-study is ovcrigcDSnaar vorcn gemmcn dat op bet vlak van privitiscring gccn big-bang
aanpak hccft gcdominccrd.
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gedrag leiden. Achterliggend idee is dat eigenaren en aandeelbouders vanwege
hun streven tot winstmaximalisatie druk op bet management zullen uitoefenen om
de produktie te rationaliseren. Op korte termijn betekent rationa1isering vooral de
afstoting van verliesgevende onderdelen en bet ontslaan van 'overtollig' personeel
omdat de loonkosten op korte termijn het gemakkelijkst verlaagd kunnen worden.
Wanneer hun kostprijs boven de (wereld) marktprijs ligt worden de ondememin-
gen geacbt hun bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat zij wei concurrerend
te werk kunnen gaan. In deze visie leiden de marktsignalen op termijn tot nieuwe
Investeringen, een modernisering van bet produktieapparaat en nieuwe organisa-
tievormen.
Maar naar mijn mening wordt bet belang van een wijziging van eigendomsver-
boudingen (privatisering) in de eerste fase van de transitie om een aantal redenen
overschat, Ten eerste overscbat bet de positie van eigenaren ten opzicbte van bet
management door de suggestie dat aileen exteme aandeelbouders de winstmaxi-
maliserende functie van een ondememing zouden kunnen waarborgen. De
westerse ervaring leert dat aileen grote eigenaren deze functie door middel van
druk op bet management kunnen uitoefenen. Dezelfde ervaring houdt ook in dat
eigenaren verscbillende motieven kunnen bebben zoals bet nastreven van korte
termijn financiele winsten of speculatie via sterthuisconstructies. De recente
plannen geven zeker niet aan dat de nieuwe aandeelbouders ook voldoende
kapitaal voor nieuwe investeringen en berstructureringen en innovaties kunnen
inbrengen. Omdat nauwelijks eigen vermogen wordt gevormd, ontstaat er ook
geen betere uitgangspositie ten opzichte van de kredietverschaffers. Gegeven de
gigantiscbe kosten van de berstructureringen tan niet verwacht worden dat de
voormalige staatsondememingen wanneer zij winst maken, in plaats van de
financiering van nieuwe investeringen de winst aan de aandeelbouders zullen
uitkeren. Dit betekent een zeer lange tijdhorizon voor de aandeelbouders en
maakt de opbef over de vrije distnbutie van aandelen weI erg wrang. In
navolging van Komai moet de opkomst van een kapitalistenklasse of de
'verburgerlijking' aIs een langdurig proces worden opgevat.
Ten tweede, wordt bet gezamenlijke belang van management en werknemers bij
een goedlopende ondememing onderschat. Dit tbema is niet aileen relevant voor
de korte termijn met zijn boge werkloosheid en dreiging van faillissement maar
ook voor de langere termijn. In een transitiecontext worden van beide partijen
offers gevraagd (ontslag versus grotere inspanning. loonmatiging). Om langdurige
conflicten te voorkomen, moet toch een soort compromis worden overeengeko-
men. In bet verlengde biervan en naar aanleiding van de bevindingen van
Dabrowski is de verzelfstandiging of 'corporisatie', de omzetting in vennoot-
schappen met bet personeel of de staat aIs enige aandeelbouder en de opsplitsing
van grote ondememingen in kleinere zelfstandige eenbeden een veel belangrijkere
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maatregel dan privatisering (Fischer 1991).24 Hierdoor krijgen managers en
werknemers namelijk niet aIleen invloed op bet te voeren beleid maar krijgen hun
beslissingen ook consequenties. Een belangrijke voorwaarde is weI de aanwezig-
heid van marktkrachten, in het bijzonder barde budgetrestricties voor de
ondememingen en de mogelijkheid van een faillissement. Deze voorwaarden
voorkomen dat werknemers en management hun eigen werkgelegenheid of hoge
lonen langdurig boven de continuiteit van de ondememing kunnen plaatsen. In
combinatie met harde budgetrestricties maakt de verzelfstandiging ook offers
mogelijk en heeft zij als bijkomend politiek voordeel dat werknemers en
management gedwongen worden om stelling te nemen inzake noodzakelijke
maatregelen, hun belangen en de richting van het transitieproces. Een ander
voordeel is dat zo de oude machtsconstellatie rond de bureaucratie en het
partijkader binnen de staatsondememingen gemakkelijker gebroken kan worden.
Verzelfstandiging leidt bovendien automatisch tot de vraag wie het management
gaat voeren en aan welke eisen zij moeten voldoen, Dit thema is ten onrechte
ondergesneeuwd in de discussie over privatisering omdat de orientatie van het
management, in bet bijzonder de vraag op welke manier zij hun winst willen
gaan behalen (speculatie, handel, specialisatie op lage lonen of juist produktver-
nieuwing, kwaliteit) belangrijke gevolgen voor de Poolse economie tan hebben
(Roland 1992).25 In bet vedengde hiervan zou de discussie zich ook meer
kunnen richten op andere vormen van versterking van het management via
winstdelingsregelingen of het leasen van de ondememing aan het management.

Ongeacht of bet nu om verzelfstandigde staatsondememingen of private
ondememingen gaat kent de in een big-bang benadering veronderstelde abrupte
invoering van harde budgetrestricties een aantal bezwaren." Tegenover de door

14 Zic Ncwberry (1991) voor eea vcrklaring waarom bet aandeel van klcinc en middelgrotc
ondememingcn in een ccntraal gcplandc economic veel kleiner is dan in een kapitalistischc economie.
in gang te zetten,

15 Als bet management bckcnd is, dan wordt bet ook mogclijk om te onderzocken in hoeverre
scenario's als flexibcle spccialiscring een bus van slagen bebbcn (Gabor 1990). Ecn van de
bclangrijItste bcvindingcn uit de casc-study van Frankrijk is dat een Dieuw model slechts van de
grond komt als er ook daadwerkelijkc actoren acbter staan. Naast bet management is hierbij natuurlijk
ook de opstclling van vakbonden en wcrIcnemers van bclang.

lIS Soortgelijke kanttckcningen zijn te plaatscn bij de vaaIc aangebaalde druIc van de wercldmarkt, die
naar mijn meDing eerder ncgatief zal uitpakIcen. Het risico van een directe blootstclling aan
wcreldmarktnormcn is dat Dieuwe activitcitcn Diet van de grond komen. Succcsvolle 'nieuwkomers'
op de wercldmarkt bebbcn vaaIc ook ccrst ccn protcctionistisch bcleid gcvocrd om bun cigen industrie
op tc bouwen. Mocbt de westcrsc wereld bovendicn ccn transitie naar ccn Dieuw technologiscb
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Sachs aaugehaalde grap dat bij een eventuele overscbakeling van links our
rechts rijden in Eugeland dit ook in een keer moet gebeuren, kID gemakkelijk
worden gewezen op bet feit dat de meeste meosen (in Europa) rijles nemen
voordat zij achter bet stuur gaan zitten. Meer substantiele kritiek ricbt zicb op de
verstoringen en recessie die een 'big-bang' noodzakelijkerwijs met zicb
meebrengt en bet grote risico dat ondememingen snel ten onder gaan (Biessen
1992). Zij krijgen nauwelijks tijd om zicb aan te passen waardoor verkeerde
beslissingen direct verstrekkende gevolgen hebben. Hier wordt verondersteld dat
ondememingen, zonder enige ervaring in een kapitalistische economie, op basis
van marktsignalen zicb in korte tijd kunnen aanpassen, waar gebleken is dat
westerse economieen ook langdurige crises nodig hebben om zicb aan zeer
ingrijpende veranderde omstandigheden te passen. Bovendien wordt de informatie
die uit de marla kID worden gebaald overscbat, omdat prijsfluctuaties op
verschillende manieren kunnen worden geinterpreteerd (De Vroey 1991). Een van
de verdiensten van institutionele benaderingen, zoals de regulatie- en de SSA
benadering, is juist dat de aanwezigheid van stabiele institutionele structuren dit
interpreteren vergemakkelijkt omdat zijn een 'ceteris paribus' conditie creeren,
Een big-bang benadering boudt totaal geen rekening met de grate onzekerbeid
over zowel de prijzen als de afzet die dan ontstaat, laat staan dat inscbattingen
over toekomstige prijzen, afzet en aanwezige infrastructuur (transport) en de
opbrengsten van eventuele investeringen gemaakt kunnen worden (Cllaremza
1992). Een big-bang benadering gokt in wezen op de 'animal spirits' van
entrepreneurs die er nog met zijn. Het is bovendien een cyniscb sociaal
experiment, waarin de in bet verleden opgebouwde kennis en ervaring van
meosen in een keer overbodig wordt geacbt. Waarna de maatscbappij bij gebrek
aan inzicbt in de nieuwe situatie volledig overgeleverd wordt aan buitenlandse
adviseurs, kapitalisten, kredietverleners, voor wie de problemen ook nieuw zijn
maar weI buiten bun eigen land willen experimenteren. Een ander bezwaar tegen
een big-bang benadering is dat alles van bet oude systeem wordt verworpen,
waardoor een verdere analyse van de tekortkomingen acbterwege blijft zoals de
traditionele prioriteit van de investerings- hoven de (duurzame) consumptie-
goederensector, Een laatste meer empiriscb argument is dat voor de westerse

paradigma rond 'worker iDvolvcmcnf doormalten. dan WOldt de aanpassing aan wcreldmarktnormcn
bovendien nog mocilijkcr. Hier blijlrt nog celli de noodzaak van un problematiscriDg van bet concept
wcrcldmarlrt. In bet verlcngde hiervan is bet ook raar dat de Oost-Europcsc landen zo op de boog
gc:Industrialisccrde wcrcld zijn gcorientccrd (West-Europa en de VS) en daar ook bun adviscUJS
vandaan balcn. Ret zoo mccr voor de band liggcn om te kijken naar coonomidn die mccr recent cen
cnormc ontwikkcliDg hcbbcn doorgcmaak.t zoala de sncl grociende Aziatische landen. Dc rcpubliek
AzcJbcidzjan bceft dczc strategic weI gevolg cn adviscurs uit Singapore aangctrokkcn.
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economieen geldt dat het neo-liberale beleid bestaande uit een versoepeling van
regelgeving en het overlaten aan de markt, geen onverdeeld succes is geweest
voor de opbouw van vemieuwende institutionele arrangementen.
Gegeven deze bezwaren lean de pressie voor 'Big Bang' oplossingen zoals die
bijvoorbeeld door The Economist wordt uitgeoefend slechts als een ideologiscbe
opstelling worden opgevat. Een opstelling die gevoed wordt door de angst dat er
anders Diets van de grond komt en bet einddoel, een kapitalistische economie,
buiten beeld raakt. 'Z1 De onderbouwing van de noodzaak wordt flinterdun als
gesteld wordt dat een Big-Bang benadering tenminste nog een klein leansje op
succes geeft, terwijl de onderliggende veronderstelling dat er kennelijk
onvoldoende politieke steun voor ingrijpende veranderingen bestaat, Diet serieus
wordt genomen. Geconcludeerd lean worden dat de filosofie achter een 'big-bang'
benadering volledig in strijd is met de in dit proefschrift aangehangen visie van
langdurige processen van institutionele veranderingen. De big-bang benadering
heeft Diet aIleen de economische context aanzienlijk verslechterd maar heeft ook
een bijdrage heeft geleverd aan de (valse) hoop op een snelle verbetering voor
de Poolse bevolking. lk hoop aangegeven te hebben dat in dit verband toch een
langere tijdhorizon noodzakelijk is en ook de leans van slagen van bijvoorbeeld
een 500 dagen plan van Sjatalin en zijn opvolgers niet groot is.
Deze reflecties betekenen overigens Diet dat hiermee de superioriteit van het
kapitalisme en zijn aanpassingsvermogen is aangetoond (Maier 1989, Stoop
1991). In dit verband wit ik tenslotte wijzen op de met de transitie meest
vergelijkbare periode in de geschiedenis van het kapitalisme, namelijk het
Interbellum. In deze periode kreeg de overgang van een extensief accumulatiere-
gime en concurrentiele regulatiewijze naar een intensief accumulatieregime met
een monopolistische regulatiewijze gestalte. Deze overgang vergde echter weI
enkele decennia en ging gepaard met grote inflatie en een langdurige depressie.
Deze overgang werd tenslotte 'vergemakkelijkt' door twee wereldoorlogen. Dit
benadrukken van het waarschijnlijke langdurige karakter van de transitie geeft
weiDig aanknopingspunten voor de formulering van beleid. Maar gezien de
consequenties van de duizenden adviezen die Oost-Europa al over zich heen
heeft gekregen en soms helaas ook heeft uitgevoerd, past naar mijn mening
slechts bescheidenheid.

rI Ecn van de argumenten van Lipton en Sachs (1990) voor een big-bang bcnadering is dat dit de
enige manier is om de macht van de gevestigde monopolies te breken.
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Samenvatting

In dit proefschrift wordt de relatie tussen institutionele veranderingen en de lange
tennijn ontwikkeling van kapitalistische economieen onderzocht aan de hand van
het werk van twee recent ontwikkelde politiek-economische benaderingen. Uit
Frankrijk is de 'regulation' school afkomstig met Robert Boyer en Alain lipietz
als voomaamste auteurs en geheel onafhankelijk van deze stroming is in de
Verenigde Staten de 'Social Structure of Accumulation' benadering rond Samuel
Bowles, David Gordon en Thomas Weisskopf opgekomen. De bijdrage vandeze
twee benaderingen is tweeledig. Uit onvrede met de bestaande theorievorming
hebben zij niet aIleen nieuwe theoretische kaders ontwikkeld om de lange tennijn
ontwikkeling en de opgetreden gedaanteveranderingen van het kapitalisme te
analyseren maar zij hebben deze kaders ook in historisch onderzoek toegepast.
Een eerste centrale stelling in deze benaderingen is dat verschillende historisch
unieke en (relatiet) coherente institutionele structuren kunnen worden onderschei-
den, die het mogelijk maken om van stadia in het kapitalisme te spreken. Een
institutionele structuur verwijst in dit verband naar de wijze waarop de relaties
tussen kapitalisten, arbeiders en de staat en de verhoudingen tussen verschillende
nationale economieen door middel van afspraken, regels, wetten, compromissen
en organisaties zijn georganiseerd. Een tweede centrale stelling is dat de
opeenvolging van deze institutionele structuren samenbangt met de afwisseling
van perioden van groei en crisis in het kapitalisme. Grote economische crises zijn
het gevolg van het vastlopen van de institutionele structuur en een oplossing van
een dergelijke crisis is slechts mogelijk na de opkomst van een nieuwe
institutionele structuur. De directe aanleiding voor deze studie is hun poging om
de crisis van de jaren en zeventig en tachtig vanuit dit perspectief te analyseren.
De crisis is dan het gevolg van het vastlopen van het naoorlogse model, dat
vervolgens ter discussie is gesteld. De ingrijpende veranderingen van de
afgelopen twee decennia kunnen dan geinterpreteerd worden als een zoeken naar
en experimenteren met nieuwe institutionele arrangementen, die een nieuwe
periode van hoge groei mogelijk kunnen maken.
In dit proefschrift wordt op vier punten een bijdrage aan de discussie over de
regulatie- en de SSA benadering geleverd. Ten eerste is getracht van beide
benaderingen een coherente presentatie te geven waarin het theoretische kader,
de empirische toepassingen en de recente 'vemieuwingen' en bevindingen zijn
geintegreerd. Ten tweede worden beide benaderingen geevalueerd tegen het licht
van hun eigen uitgangspunten en vragen. Deze evaluatie is toegespitst op de
inhoud, samenhang en (empirische) bruikbaarheid van de geintroduceerde
concepten en op de vraag in hoeverre beide benaderingen de bewering van het
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structurele lwakter van de crisis van de jaren zeventig en tachtig kunnen
waannaken. De derde bijdrage ligt op bet vlak van de ontwikkeling van
theorievonning over institutionele veranderingen. Dit bevat een oitwerking van
de in beide benaderingen (impliciet) gehanteerde opvatting van institutionele
verandering. Hiertoe is een schema van institutionele transformatie geformuleerd
waarin de verscbijning van nieuwe problemen de actoren aanzet om andere
praktiJken te ontwikkelen. Deze ideeen ziJn vervolgens toegepast in een case-
study van de opkomst van flexibilisering van de Frause arbeidsverhoudingen. De
vierde biJdrage betreft een toepassing van de theorievonning oit dit proefscbrift
op de transitieproblematiek van de Oosteuropese economleen,
Dit proefscbrift bestaat oit drie delen, die door een inIeidend hoofdstuk worden
voorafgegaan. In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de aanleiding en
afbakeoing van deze studie. De presentatie en evaluatie van de regulatiebenade-
ring in deel I is in twee hoofdstukken opgesplitst. Hoofdstuk 2 schetst de
belangriJkste vragen en oitgangspunten, de positiebepaling ten opzichte van
andere theorieen en gaat in op enkele sociale en politieke acbtergronden.
Vervolgens worden de belangriJkste tbeoretiscbe concepten, accumulatieregime.
regulatiewijze, ontwikkelingsmodel. institutionele vorm, grote crisis, technolo-
gisch paradigma en hegemoniaal blok en hun onderlinge samenhang geintrodu-
ceerd. Omdat dit leader vooral op de naoorlogse periode is toegepast, staat in
paragraaf 2.4 de analyse van deze periode in termen van de opkomst en bloei van
het fordistische ontwikkelingsmodel als dominant model voor de meeste westerse
Ianden centraal. Dit model, ook weI fordisme genoemd, kenmerkt zicb door een
combinatie van massaproduktie en massaconsumptie, waarbiJ een reeks aan
institutionele arrangementen voor de afstemmiog van deze twee elementen
zorgdragen. De evaluatie in 2.S stelt voor om de regulatiebenadering niet aIs een
theorie maar eerder als een geheel van begrippen, stellingen en empirische bevin-
dingen waarvan de onderlinge samenbang verder uitgewerkt moet worden, te
beschouwen. Uit de fordisme analyses blijkt dat bet tbeoretische leader vooral
gescbikt is om de coherentie van verschillende institutionele arrangementen en
de aard van bet accumulatieproces te onderzoeken. De veranderliJkbeid van het
kapitalisme wordt aannemeliJk gemaakt door bet tegenover elkaar plaatsen van
verschillende groeiperioden (biJvoorbeeld extensieve versus intensieve accumula-
tie) of groeifasen tegenover crises. De consequenties biervan zijn dat de
overgangen tussen de onderscheiden perioden Diet worden geexpliciteerd en dat
de datering van verscbillende stadia niet eenduidig is. Dit bangt ook samen met
bet feit dat de regulationisten nauwelijks op de omslag van kwantiteit naar
kwaliteit ingaan. De belangriJkste tekortkoming op empiriscb en tbeoretisch vlak
is dat de notie 'regulatie' niet oit de verf komt. De opzet om met dit begrip de
relatie tussen structuren en individuele gedragingen te verbelderen, en daarbij
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rekening te houden met bet contradictoire karakter van sociale relaties, wordt niet
waargemaakt.
Een belangrijke stelling van de regulationisten is dat de jaren zeventig en tachtig
a1s een structurele of grote crisis van het fordistische ontwikkelingsmodel moeten
worden beschouwd. Deze stelling wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van zes
criteria onderzocht. De regulationisten kunnen aannemelijk maken dat de
afnemende arbeidsproduktiviteitsgroei, a1s gevolg van een oitputting van de
fordistische organisatie van het arbeidsproces, en de intensivering van de
intemationale concurrentie relevante crisisoorzaken zijn. Bij het structurele
karakter, het gewicbt ten opzichte van andere crisisoorzaken en de relevantie voor
andere westerse landen kunnen echter vraagtekens worden gezet.
Een algemeen probleem voor de regulationisten is dat zij a1s gevolg van hun
methodiek om van dualismen en tegengestelde karakteristieken uit te gaan,
instrumenten en concepten ontberen om een crisis in haar verdere verloop te
analyseren. Dit beeft ertoe geleid dat de regulationisten hun toevlucht tot
beschrijvende analyses hebben genomen. Hierbij hebben zij zich lang beperkt tot
het afkondigen van de crisis van het oude model en zich niet laten verleiden tot
bet aankondigen en definieren van een nieuwe fase van het kapitalisme. Deze
voorzichtigbeid beeft ertoe geleid dat de regulatioDisten op dit punt zijn
overschaduwd door een reeks van benaderingen die niet schromen om een
nieuwe fase in bet kapitalisme at te kondigen. In appendix 3.1 worden daarom
twee invloedrijke bijdragen, namelijk de 'flexibele specialisatie' these van Piore
en Sabel en de 'post-fordisme' opvattiogen van Marxism Today besproken. Deze
benaderingen blijken overigens nogal speculatief en te kampen met een bij
stadiatheorieea vaker voorkomend probleem dat de breuken in de ontwikkelingen
worden overgewaardeerd ten koste van de continuiteiten. De bevinding dat
nationale economieen, regio's en ondememingen op uiteenlopende wijze en met
wisselend succes op de crisis hebben gereageerd speelt in deze discussies een
belangrijke rol. De recente poging van Boyer om bier te spreken van nationale
patronen in de overgang naar toyotisme als opvolger van het fordisme maakt
duidelijk dat de regulationisten er nog Diet in zijn geslaagd deze verschillen op
een bevredigende wijze te interpreteren en te verklaren.
Deel U van dit proefschrift is gewijd aan de presentatie en evaluatie van de
Social Structure of Accumulation benadering. Vanwege de beperktere omvang
van deze benadering bestaat dit deel uit een hoofdstuk. Na een schets van de
achtergronden, worden drie fasen in de ontwikkeling van de SSA benadering
onderscheiden. De oorsprookelijke formulering van een SSA als het geheel van
wetten, instituties en sociale gewoontes die het accumulatieproces beinvloeden
is geevolueerd naar een invulling waarin een SSA de machtsverhoudingen tussen
kapitalisten en arbeiders, tussen Amerikaanse kapitalisten onderling, tussen
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kapitalisten en burgers en tenslotte de relaties tussen Amerikaanse kapitalisten eo
hun buiteolandse concurrenten vormgeeft. Deze invulling wordt gecombineerd
met een accumulatietheorie waarin de accumulatie afhankelijk is van de
gerealiseerde wiasten, die op hun beart van de machtspositie van de kapitalisteo
afhaokelijk zijn. De crisis van de jaren zeventig en tachtig is in OOze visie bet
gevolg van de erosie van de machtspositie van de kapitalisteo tegenover hun
oppooenten. 10 de derde fase van de SSA benaderiog wordt geaoalyseerd waarom
het Reagan beleid, dat was gericht op berstel van de machtspositie van de
Amerikaanse kapitalisten niet tot daurzaam economisch herstel heeft geleid. 10
de crisisanalyses Jigt de nadruk overigeos op bet verval van de oude SSA en
krijgt de opkomst van nieuwe institutionele vormen s1echts incidenteel de
aaodacht.
10 de evaluatie komt naar voren dat bet algemeoe SSA kader zich enerzijds heeft
ontwikkeld tot een methodologisch kader waario nauwelijks meer causale
verbaoden worden gelegd. Dit hangt samen met een toenemende nadruk op de
historische contingentie voor het uitbreken van de crisis. de duur van de
crisisperiode, bet einde van de crisis eo de duur van de groeiperiode. Anderzijds
heeft de SSA benadering zich ontwikkeld tot een theorie van het naoorlogse
Amerikaanse kapitalisme, waarin machtsverhoudingen de centrale verklarende
variabele zijn geworden en een expJiciete relatie tussen de SSA en bet accumula-
tieproces wordt gelegd. Vemieuwend is dat de SSA auteurs hiermee verder gaan
dan ad-hoc opmerkingen over de relevantie van macht omdat zij deze machtsdi-
mensie in een economische analyse integreren, bet begrip macht ook operatio-
naliseren en met behulp van speciaal geintroduceerde variabelen proberen te
kwantificeren. Belangrijk is ook dat zij Macht niet als een vaststaand gegeven
bescbouwen, maar dat machtsverhoudingen in de loop van de tijd kunoen ver-
schuiven. De grote nadruk op macht in bet SSA kader heeft ook een lreerzijde
in de zin dat de Radicals op dit punt vaak doorscbieten. De gekozen lnvalshoek,
bijvoorbeeld machtsongelijkheid of conflicten, is in het algemeen relevant maar
wordt vervolgens zo ruim geinterpreteerd dat andere mogelijke perspectieven
worden verwaarloosd. Andere potentiele crisisoorzaken als ondercoosumptie of
de consequenties van grote tecbnologische veranderingen kuonen echter moeilijk
binnen dit kader worden geaoalyseerd.
De onderbouwing van bet structurele karakter van de crisis van de naoorlogse
SSA overtuigt niet volledig. Het blijft onduidelijk of de aangevoerde crisisoor-
zaken zoals een groeiend arbeidersverzet ook een stcuctureel karakter kennen.
Bovendien zijn er tegenstrijdigheden tossen de institutionele en de modelmatige
analyses van bet cost-of-job-loss effect. Dit illustreert de spanning in het werk
van de Radicals tussen enerzijds de wens om tot algemene theorievorming te
komen en anderzijds uit te gaan van de historische uniciteit van instituties. 10 bet
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verlengde blijft bij de SSA-auteurs ook open in hoeverre bun abstracte modellen
ook van toepassing zijn op niet-Amerikaanse economieen met andere institutio-
nele arrangementen en ervaringen (sociaal democratie, corporatisme). Bovendien
geven de SSA-auteurs naar mijn mening ook weinig tbeoretiscbe redenen en
empiriscb bewijsmateriaal in de vorm van case-studies om de centrale plaats van
de arbeidsintensiteit en bet 'cost-of-job-Joss' model in bun analyses te
recbtvaardigen.
Een vergelijking van beide benaderingen in paragraaf 4.4 laat onder meer zien
dat de SSA auteurs, gebeel in de lijn van de Amerikaanse traditie, veel meer
aandacbt aan de empiriscbe onderbouwing besteden. De wens tot empiriscbe
onderbouwing dwingt de Radicals tot een explicitering van bun stellingen. Zij
poneren meer causale verbanden en dit is zeker een verfrissing ten opzicbte van
de vaak ondoorzicbtige analyses van de regulationisten. De SSA-auteurs bebben
een meer individualistiscbe opvatting van instituties want deze spelen bij ben
vooral een rol bij bet vormgeven van bet gedrag van individuen of ondememin-
gen. De regulationisten banteren een meer 'structuralistiscbe' opvatting aangezien
bet bij ben vooral om de wisselwerking tussen de verscbillende instituties en de
gevolgen voor de macro-economiscbe dynamiek gaat.
Een belangrijke overeenkomst is dat de arbeid-kapitaal verbouding in beide
benaderingen als de centrale economiscbe relatie wordt gezien. Een reflectie over
de eventueel veranderde relevantie ten opzicbte van andere relaties (intemationa-
le, financiele) ontbreekt bij beide benaderingen. Daamaast kan worden geconclu-
deerd dat de ontwikkeling van de twee benaderingen niet los mag worden gezien
van de ontwikkelingen in bun land van oorsprong. Ontwikkelingen als de
ineenstorting van bet naoorlogse model van arbeidsverboudingen, de structurele
verzwakking van de vakbeweging in de laatste decennia, die al een zwakke
positie bad, een zeer verre doorvoeriog van tayloristiscbe en fordistiscbe priocipes
in bet produktieproces, en de problemen van de toegenomen intemationale
concurrentie voor voorbeen (relatief) gesloten economieen, blijken vooral voor
Frankrijk en de Verenigde Staten relevant.
Een laatste overeenkomst tussen beide benaderingen is dat zij beiden veronder-
stellen dat institutionele veranderingen in een grote crisis zijn geconcentreerd.
Hoe dit veranderingsproces verloopt laten beide benaderingen open; er wordt
volstaan met verwijzingen naar politieke strijd, waarbij andere vormen (onder-
bandelingen, compromissen, spontane of ongeplande institutionalisering) buiten
bescbouwing blijven. Mede omdat de mogelijkbeid van institutionele verandering
in de recente beropleving van institutionele benaderiogen naar mijn mening te
weinig aandacbt beeft gekregen, staat deze problematiek in deel III van dit
proefscbrift centraal.
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In boofdstuk 5 wordt een bijdrage geleverd aan de theorievorming over
institutionele veranderieg, die voortbouwt op de impliciete opvatting van
institutionele verandering die uit beide benaderingen tan worden gedestilleerd.
Centraal bierbij is dat instituties kuonen vastlopen en zicb niet geJeidelijk maar
via crises aan veranderde omstandigbeden aanpassen. Oegeven het uitgangspunt
van een handelingsperspectief voor actoren definieer it een institutie als een
regelmatig terugkerend patroon van interactie tossen meerdere actoren. De
reproduktie van instituties veronderstelt dat er factoren (normen en waarden,
dwang, de gebondenheid aan een compromis, contract, wetten en afspraken,
succes in bet verleden, hoge kosten van bet zoeken en vormgeven van een
altematief) zijn die de keuze voor bet volgen van dit patroon waarscbijnlijk
maken. De omslag in bet handelen van actoren en daarmee van instituties ligt in
bet verscbijnen van problemen die Diet binnen de gebruikelijke kaders en met
beproefde middelen kunnen worden opgelost. Deze problemen kunnen onder
meer voortkomen uit wijzigingen in de krachtsverhoudingen en politieke
opstellingen en een afnemende economische effectiviteit. Om aan te geven hoe
OOze problemen tot institutionele verandering kunnen leiden, is een schema van
institutionele veranderingen gefonnuleerd dat vanwege de vele onderlinge
samenbangen niet per definitie de chronologische volgorde aangeeft. In fase A
komen nieuwe problemen op en via bet tevergeefs toepassen van oude praktijken
worden de grenzen van de oude institutie duidelijk. In fase B wordt de oude
institutie afgebroken, terwijl in fase Cmet nieuwe praktijken wordt geexpedmen-
teerd. In fase D worden de nieuwe praktijken geconsolideerd, wat leidt tot de
opkomst van nieuwe institutionele vormen.
Met behulp van dit schema kunnen verschillende patronen van institutionalisering
worden onderscheiden. Nieuwe instituties kunnen via de opbouw van een
parallelle structuur buiten de bestaande institutie om worden ontwikkeld of
wanneer dergelijke altematieven ontbreken zal eerst de bestaande institutie ter
discussie moeten worden gesteld. Extremen zijn een volledig organische
institutionalisering tegenover een politiek geplande institutionele verandering. In
zuivere vorm komen beide extremen nauwelijks voor en gaat het om de
wisselwerking. Dit is geillustreerd in een case-study van de opkomst van
flexibele arbeidsrelaties in Frankrijk. De opkomst van uitzendarbeid en tijdelijke
contracten kunnen a1s voorbeelden van oorspronkelijk organische institutionalise-
ring worden opgevat, terwijl de Auroux wetgeving, die a1s onderdeel van het
Mitterrand experiment de arbeidsverhoudingen wilde hervormen, als voorbeeld
van geplande institutionalisering tan worden gezien.
Dit veranderingsproces van individuele instituties vormt de eerste laag in het
transformatieproces van regulatiewijzen. De tweede laag verwijst naar de
pogingen om bet totaal van transformatieprocessen te sturen. De enige plaats



259

waar actoren het geheel van hun handelingen kunnen proberen te coordineren en
pogingen kunnen ondememen om het veranderingsproces rond instituties waar
ze Diet direct bij betrokken zijn te beinvloeden, is het politieke niveau. Op dit
politieke niveau zijn de verschillende sociale groepen, kapitaalfracties, vakbon-
den. de bureaucratie en politieke partijen verwikkeld in een strijd om de
formulering en het tot oiting doen komen van de belangen, die als de centrale
belangen van de natie worden beschouwd c.q. gepresenteerd. Mijn stelling is dat
de eerste laag van het transformatieproces belangrijker is dan de tweede en dat
de totstandkoming van een nieuwe regulatiewijze Diet voigt oit de keuze tussen
verschillende blauwdrukken maar indirect via de vormgeving van afzonderlijke
instituties plaatsvindt.
In hoofdstuk 6 wordt de theorievorming oit dit proefscbrift tenslotte toegepast op
een analyse van de 'grote crisis' van (het model van) de centraal geleide
economie en de voorgestelde transitie in de richting van een kapitalistische
economie. Uitgangspunt hierbij is dat alIeen de resultaten uitsluitsel over de
zinvolheid van deze exercitie kunnen geven. Het begrippenkader van de
regulationisten blijkt bruikbaar voor een analyse van centraal geplande
economieen en daarmee voor comparatief onderzoek van de coherentie van
economische stelsels. Voor de transitiefase is de theorievorming uit dit
proefschrift op twee punten toegespitst. Allereerst komen de consequenties van
geografische en historische variaties van het kapitalisme voor een problematise-
ring van het kapitalisme als einddoel van de transitie aan bod. Daarnaast wordt
aangegeven hoe de in dit proefscbrift geformuleerde ideeen over het verande-
ringsproces van instituties het transitieproces kunnen verhelderen. De opzet is om
de transitie niet zoals gebruikelijk in termen van het gewenste einddoel te
analyseren maar om van de bestaande situatie uit te gaan en te onderzoeken
welke actoren een transitie willen en kunnen bewerkstelligen. Omdat de grote
industriele staatsondememingen in dit verband een cruciale rol spelen is een
kleine case-study van het Poolse privatiseringsdebat opgenomen. Deze case-
study illustreert hoe moeizaam de veranderingen op een relatief beperkt terrein
tot stand komen. In de afgelopen drie jaar zijn veel plannen ontwikkeld,
beleidsvoomemens gemaakt, experimenten en projecten mislukt en feitelijk nog
weinig grote bedrijven geprivatiseerd. In dit 'trial and error' proces is het Britse
voorbeeld van privatisering naar de achtergrond verdwenen en duidelijk
geworden dat verzelfstandiging van ondememingen in eerste instantie veel
belangrijker is. In de slotparagraaf worden deze bevindingen doorgetrokken naar
de problematiek van de transitie in zijn algemeenbeid en worden kritische
kanttekeningen bij een 'big-bang' aanpak van de transitie geplaatst. Deze aanpak
staat namelijk op gespannen voet met de opvatting van institutionele verandering
zoals die in dit proefscbrift naar voren is gebracht.





Summary

This study is focused on the relationship between institutional changes and the
long term development of capitalist economies. This relationship is studied in the
light of two recently developed political economic approaches, e.g. the French
Regulation Approach with Michel Aglietta, Robert Boyer and Alain Lipietz as
its main exponents and the American 'Social Structure of Accumulation' approach
around Samuel Bowles, David Gordon and Thomas Weisskopf. The contribution
of these two approaches is twofold. Dissatisfied with the existing theories, they
have not only developed original frameworks for analyzing the long term
development and the occurred transformations of capitalism, but have also
applied these frameworks in historical studies. A first central thesis in these
approaches holds the possibility of distinguishing different historically unique and
(relatively) coherent institutional structures. These institutional structures refer to
the way in which the relationships between capitalists, workers and the state, and
the connections between national economies are organised by accords, rules,
laws, compromises and organizations. A second central thesis holds that the
succession of the institutional structures is closely connected with the alternation
of periods of growth and crises in capitalism. Major economic crises have been
the result of the erosion of the existing institutional structure, and a resolution of
such crises requires the emergence of a new institutional structure. The
immediate reason for this study was their attempt to analyze the crisis of the
seventies and eighties from this perspective. In their view the crisis is caused by
the deadlock of the postwar model, which subsequently has been brought up for
discussion. The radical changes of the last two decades might be interpreted as
a searching for and experimenting with new institutional arrangements, which
may possibly bring about a new period of economic growth.
The contribution of this study to the debate on the two approaches is set out in
four points. Firstly. it aims at presenting the two approaches in a relatively
coherent manner in which the theoretical framework. the empirical results and the
recent 'renewals' have been integrated. Secondly, the two approaches are
evaluated in the light of their own points of departure and questions. That is why
the evaluation is focused on the contents, connection and (empirical) usefulness
of the introduced notions and on the question as to what extent both approaches
are able to support their claim of the structural character of the crisis of the
seventies and eighties. The third contribution lies in the development of
theorizing institutional changes. This part includes an elaboration of the (implicit)

, notion of institutional changes in the two approaches. To this end a scheme of
institutional transformation has been formulated in which the emergence of new
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problems activates the actors to work out new practices. These ideas have been
applied in a case-study on the emergence of flexibility in the French industrial
relations. The fourth contribution concerns an application of the theories to the
issues of transition in East European economies.
This study consists of three PIU'fSt which are preceded by an introductory chapter.
In chapter 1 the reasons for and the delineation of the study are clarified. The
presentation and assessment of the regulation approach in part I bas been
subdivided in two chapters. Chapter.2 sketches the central questions and point
of departures. the position vis-a-vis other theories and goes into some social and
political backgrounds. Subsequently, the most important theoretical notions like
regime of accumulation. mode of regulation, model of development, institutional
form, major crisis, technological paradigm and hegemonical bloc and their mutual
connections are introduced. Because this framework bas been applied mainly to
the postwar period, section 2.4 is devoted to the analysis of this period in terms
of the emergence and consolidation of the fordist model of development as the
dominant model for most western countries. This model. sometimes called
fordism, is characterized by a combination of mass production and mass
consumption, whereby a range of institutional arrangements have contributed to
the tuning in of these two elements. In the evaluation in section 2.5, it is
proposed to consider the regulation approach in the current state not as a theory
but rather as an aggregate of notions, propositions and empirical results, of which
the mutual coherence has to be worked out. The fordism analyses underline that
the theoretical framework is particularly suited for an investigation of the
coherence of various institutional arrangements and their links with the nature of
the process of accumulation. The changeability of capitalism is made plausible
by contrasting different periods of growth (for example extensive versus intensive
accumulation) or by contrasting phases of growth and crises. The consequences
of this method, however, are that the transitions between the distinct periods have
not yet been made explicit and that the dating of the distinct stages is not
univocal. This also relates to the fact that the regulationists hardly discuss the
issue of the reversal from quality to quantity. The most important shortcoming
on both the theoretical and empirical fields is that the notion 'regulation' does not
live up to its promise. The intention to clarify the relation between structures and
individual behaviours, and hereby taking into account the contradictory character
of social relations, has not yet been fulf"illed.

An important claim of the regulationists holds that the seventies and eighties
have to be considered as a structural crisis of the fordist model of development.
In chapter 3 this claim is investigated with the help of six criteria. The
regulationists appear to be able to show that the decreasing rate of productivity

,
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growth, as a result of an exhaustion of the fordist organization of the labour
process, and the intensification of the international competition are relevant
causes of the crisis. The structural character, the relative weight against other
causes of the crisis, and the relevance for other western countries may, however,
be doubted.
A general problem for the regulationists concerns, that as a result of their
methodology to assume dualisms and contrastive characteristics, they lack the
instruments and concepts for analyzing the further course of the crisis. This
explains in part the tendency of the regulationists to go into descriptive analyses,
in which they have limited themselves to the proclamation of the crisis of the old
model without being tempted to announce and define a new phase in capitalism.
This caution has led to a situation in which the regulationists have been
overshadowed by several approaches, that do not hesitate to announce a new
phase in capitalism. In appendix 3.1, two influential contributions, the 'flexible
specialization' thesis of Piore and Sabel and the 'post-fordist' views of Marxism
Today are discussed. These approaches appear to be rather speculative and
contending with a familiar problem for stage theories, namely that the ruptures
in the historical development are overvalued at the expense of the continuities.
The finding that national economies, regions and firms have reacted in different
ways and with different success on the crisis, has been an important reason for
this debate. The recent attempts of Boyer by speaking about national patterns in
the transition to toyotism as the successor of fordism, shows that the
regulationists have not yet succeeded in interpreting and explaining these
differences in a satisfactory manner.
Part II of this study is devoted to the presentation and assessment of the Social
Structure of Accumulation (SSA) approach. Because of the smaller extent of this
approach, this part consists of one chapter. After a sketch of the backgrounds,
three phases in the development of the SSA approach are distinguished. The
original formulation of an SSA as an aggregate of laws, institutions, and social
habit that influence the process of accumulation, has been evolved to an
interpretation in which the SSA moulds the power relations between capitalists
and workers, among American capitalists, between capitalists and citizens and
finally between American capitalists and their foreign competition. This
interpretation is combined with a theory of accumulation in which the accumula-
tion depends on the realized profits, which in tum depend on the power position
of the capitalists. In this view, the crisis of the seventies and eighties is caused
by the erosion of the power position of the capitalists towards their opponents.
In the third phase of the SSA approach, it is analyzed why the Reagan policy,
which was focused explicitly on a recovery of the power position of the
American capitalists, has not led to a durable economic recovery. like the
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analyses of the regulationists. the decay of the old SSA bas been emphasized,
wbile the emergence of new institutional forms gets only incidental attention
from the SSA authors.
In the evaluation, it is shown that on the one band the general SSA framework
bas been evolved to a methodological framework in which hardly causal relations
are posed. This is linked to the growing emphasis on historical contingencies for
the breaking-out of the crisis, the lengtb of the crisis, the resolution of the crisis
and the duration of the growth period. On the other band the SSA bas been
evolved to a theory of postwar American capitalism, in wbicb power relations are
the central explanatory variables and an explicit relation between the SSA and
the process of accumulation is posed. The SSA authors are innovative in the
sense that they go further than making ad-hoc remarks on the importance of
power. Instead they integrate the power dimension in an economic analysis, try
to make operational the notion power, and try to quantify this notion with the
belp of specially introduced variables. Moreover, they do not consider the
exercise of power as an indisputable fact because they take into account the
possibility of shifts in the power relations. The large emphasis on power in the
SSA framework, however, also bas a drawback in the sense that at this point the
Radicals often overdo it. The cbosen point of view, for instance, power
ascendancy or conflicts, is generally relevant but is subsequently given such a
broad interpretation that alternative views are neglected. It is difficult to analyze
the roles of otber potential causes of the crisis like underconsumption or the
consequences of major technological cbanges with the belp of the current
formulation of the SSA framework.
The foundation of the structural cbaracter of the crisis of the postwar SSA does
not convince completely. It remains unclear wbether the adduced causes of the
crisis, sucb as a growing resistance to work, are structural pbenomena. Moreover,
there exist some contradictions between the institutional and empirical works on
the cost of job loss effect. This illustrates the tension in the works of the radicals
between the wish to develop abstract theories on the one band and the assump-
tion of historical unicity of institutions on the otber band. It remains open to
wbat extent their abstract models might be applied to non-American economies
with different institutional arrangements and experiences like social democracy
or corporatism. And besides this, in my opinion, the SSA authors bave not given
enough theoretical grounds and empirical evidence in the form of case studies to
justify the central position of the intensity of labour and the 'cost of job loss'
model in their analyses.
The comparison between both approaches in section 4.4 shows among otber
things that the SSA autbors, in line with the American tradition, pay much more
attention to the empirical foundation of their ideas. The aim of empirical
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foundation forces the Radicals to explicit formulations of their claims. They pose
more causal relationships, and this is certainly refreshing compared to the often
rather opaque analyses of the regulationists. The SSA authors have a more
individualist view on institutions, because institutions matter to them, especially
in shaping the behaviour of individuals or firms. The regulationists deploy a
more 'structuralist' view on institutions since they emphasize the interaction
between the various institutions and the consequences for the macroeconomic
dynamics.
An important similarity in the two approaches is that the capital - labour relation
is seen as the central economic relation. A reflection on the possibly changed
relevance against otber relationships (international. financial) is lacking in both
approaches. Finally, it may be concluded that the evolution of the two approaches
needs to be seen in the ligbt of the developments in their home country.
Developments like the decay of the postwar model of industrial relations. the
further structural weakening of the trade unions in the last decades. the very strict
implementation of taylorist and fordist principles in the production process, and
the problems arising from a growing international competition for former
(relatively) closed economies, appear to be particularly relevant for France and
the United States.
A last similarity in the two approaches is that both assume that institutional
changes have been concentrated in major crises. The manner in which this
transformation process is taking place, remains open in the two approaches. They
confine themselves to references to political struggles, while other forms
(bargaining, compromises, spontaneous or unplanned institutionalizing) are
neglected. Partly because the possibility of institutional change is given limited
attention in the recent revival of institutional thinking, the issue of institutional
transformation is the central theme of the third part of this study.

In chapter 5 a contribution is given to the development of theories on institu-
tional change, that elaborates on the implicit notion of institutional change which
can be deduced from both approaches. The central point here is that institutions
can deadlock and only adjust when a crisis occurs instead of adjusting gradually
to changing circumstances. Given the starting point of a room to manoeuvre for
actors. I have defined an institution as a regular pattern of interaction between
several actors. The reproduction of institutions assumes the existence of factors
that make probable the choice for following this pattern (norms and values,
coercion, the alignment to a compromise, contract, laws and agreements, success
in the past, the higb costs linked to searching and shaping of an alternative). The
reversal in the behaviours of actors. and thereby in the institutions, lies in the
emergence of problems that can not be solved within the usual frameworks and
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with approved means. These difficulties might be the result of changing power
relations or political positions or a decreasing economic efficiency. To demon-
strate bow these problems might lead to institutional change, a scheme of
institutional transformation bas been formulated. Because of the many mutual
relationships, this scheme does not define the chronological sequence. In phase
A new problems arise and through applying the old practices in vain, the limits
of the old institution become clear. In phase 8, the old institution is destroyed,
while in phase C experiments with new practices are taking place. In phase D,
the new practices are consolidated, which leads to the emergence of new
institutional forms.
With the help of this scheme several patterns of institutionalization might be
distinguished. New institutions may be developed, by the contruction of a parallel
structure outside the existing institution, or if this possibility does not present
itself, the existing institution will first have to be brought up for discussion.
Extreme cases are a completely organic institutionalization versus a politically
planned institutional transformation. Both extremes rarely exist in pure forms and
it is the interaction between the two forms that matters. This is illustrated by a
case-study of the growth of flexible labour relations in France. The emergence
of temporary work and provisional contracts are examples of original organic
institutionalization, while the Auroux laws, which as an element of the Mitterrand
experiment were aimed to reform the industrial relations, might be seen as an
example of planned institutionalization.
This process of transformation of individual institutions forms the first level in
the transformation process of modes of regulation. The second level refers to the
attempts to direct the aggregate of transformation processes. The only place
where actors are able to coordinate the whole of their actions and may try to
influence the transformation processes, in which they are not directly involved,
is at the political level. At this political level the various social groups, factions
of capital, trade unions, bureaucracy and political parties are entangled in a
struggle on the formulation and the expression of the interests, which might be
considered or presented as being the central interests of the nation. In my
opinion, the first level is more important than the second and the emergence of
a new mode of regulation does not result from a choice between various
blueprints but is more indirectly taking place by the shaping of individual
institutions.
In chapter 6 the ideas that are developed and presented in this study, are finally
applied to an analysis of the 'major crisis' of the model of centrally planned
economies and the proposed transition in the direction of a capitalist economy.
Hereby, a starting point is that only the results may give some insight on the
value of this operation. The framework of the regulationists appears to be useful
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for analyzing centrally planned economies and with that also for comparative
research on the coherence of economic systems. Concerning the transition phase,
the discussion is focused on two issues. Firstly, the consequences of the historical
and geographical variations of capitalism, for a discussion of capitalism as the
ultimate goal of the transitions, is dealt with. Besides this, it is shown how the
ideas on institutional transformation that are introduced in this study may clarify
the transition process. The purpose is to analyze the transition, not as is usual,
in terms of an aimed goal, but to start from the existing situation and to study
which actors are willing and able to bring about a transition. Because the large
industrial state enterprises play a crucial role in this respect, a little case study
of the Polish debate on privatization has been included. This case study also
illustrates how laborious the changes at a relatively limited field are taking place.
In the last three years many plans have been developed, policy proposals have
been made, experiments and projects have failed and in fact only a small number
of large enterprises have been privatized. In this 'trial and error process' the
British example of privatization has been pushed into the background and it has
become clear that primarily the gaining of independence of the firms is much
more important than privatization. In the concluding section the results are linked
to the issue of transition in general and some critical remarks are made on a 'big-
bang' approach of the transition. This last approach is at odds with the view on
institutional transformation that has been put forward in this study.
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