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MET DE TIJDGEEST BESMET

Het Centraal Planbureau over arbeidsduurverkorting

Ton van Schaik

1988

(Imbued with the spirit of times; the Central Planning Bureau on labour time reduction.)

Data appendix Dutch economy, 1952-1986

Proloog

Na de storm die in de herfst van 1987 de internationale valuta- en effectenbeurzen teisterde, is het

eens te meer duidelijk dat de economische bedrijvigheid gekenmerkt wordt door fluctuaties in de

tijd, die soms scherpe vormen kunnen aannemen. Deze bewegingen kunnen van korte, middellange

of lange duur zijn. Bij lange golfbewegingen denken we meestal aan een termijn van circa 20 jaar, of

soms nog langer zoals in het geval van de Kondratieff-cyclus. De korte golf bestrijkt zo'n 2 tot 3

jaar.

De op- en neergaande beweging van de economische bedrijvigheid die we op middellange

termijn (6 tot 12 jaar) waarnemen wordt gewoonlijk conjunctuur genoemd. Dit is de klassieke

bewegingsvorm van veel economische variabelen, waaraan de naam van Juglar is verbonden. Bij het

vooruitkijken naar de jaren negentig is het van belang om in eerste instantie vooral op deze

golfbeweging te letten. Evenals de andere golfbewegingen heeft de Juglar-cyclus echter niet het

gestileerde, regelmatige, verloop zoals dat vaak in populair-economische beschouwingen naar voren

wordt gebracht. Dit kunnen we illustreren met behulp van de tijdreeks (1952-1986) van het

benuttingspercentage van het (totale) produktie-apparaat van het Nederlandse bedrijfsleven. (Deze

is samen met enkele andere reeksen die hier van belang zijn in de bijlage van dit artikel opgenomen.)

Als dieptepunten in het verloop van de economische bedrijvigheid komen hieruit de jaren 1952,



-2-

1958, 1967, 1975 en 1982 naar voren. Daarbij valt het op dat bijna al deze onderste keerpunten in

de tijd op een onverwachte internationale gebeurtenis volgen (de Korea-crisis, de Suez-crisis, de

beide oliecrises). De uitzondering is het jaar 1967, maar toen was de recessie ook veel minder diep

dan in de andere keerpunten van de conjunctuur. Als topjaren zijn 1956, 1960, 1970 en 1979 aan

te wijzen. De conjunctuur is er dus altijd geweest, zowel in perioden van hoge groei zoals de jaren

zestig, als in tijden van lage groei, die we sinds het midden van de jaren zeventig hebben gekend. (In

aansluiting hierop kan worden opgemerkt dat we nog moeten afwachten welk topjaar er na 1979 uit

de bus zal komen.)

De bovengenoemde cijfers laten tevens zien dat de lengte van de Juglar-cyclus telkens een

andere is. De dieptepunten volgden elkaar na respectievelijk 6, 9, 8 en 7 jaar op en de topjaren na

respectievelijk 4, 10 en 9 jaar. Gezien dit onregelmatige verloop van de conjunctuur zijn

omslagpunten moeilijk te voorspellen. Niettemin is de `terugkeer' van toppen en dalen karakteristiek

voor het beeld dat uit de tijdreeksen van veel economische variabelen naar voren komt. Het is

derhalve niet verwonderlijk dat in de loop van de tijd heel wat pogingen zijn gedaan om enige

wetmatigheid in de op- en neergaande bewegingen van het economische proces te ontdekken.

Globaal genomen zijn daarbij twee scholen te onderscheiden. De ene school legt meer de nadruk op

de evenwichtsherstellende werking van het prijsmechanisme, vooral op de middellange termijn.

Golfbewegingen zijn in deze optiek het gevolg van talloze (kleine) verstoringen van de werking van

het prijsmechanisme. De conjunctuur is volgens deze opvatting in hoofdzaak exogeen, dat wil zeggen

buiten de werking van de markten om bepaald. De andere school heeft daarentegen minder

vertrouwen in het prijsmechanisme en benadrukt de betekenis van economische machtsposities die

in wisselwerking met de conjunctuur aangroeien en afsterven en die ervoor zorgen dat de markten

onvolledig (imperfect) werken. Volgens deze opvatting is de conjunctuur vooral endogeen

gedetermineerd.

In de Amerikaanse traditie van het beoefenen van de Algemene Leer en Geschiedenis van

de Economie (het brede veld van monetaristen, supply-siders en nieuw-klassieken) overheerst de

theorie van de exogene conjunctuurbeweging. De implicaties van deze opvatting zijn ook merkbaar

in de Amerikaanse economische politiek: het wordt aan de markten overgelaten het werk zelf te

doen, terwijl het beleid zich beperkt tot het vermijden van verrassende wendingen, waardoor de

evenwichtsherstellende processen verstoord zouden kunnen worden. Deze politiek (soms aangeduid
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met de term Reaganomics) is sinds het begin van de jaren tachtig consequent volgehouden en is er

waarschijnlijk mede oorzaak van dat sinds 1982 geen duidelijke conjuncturele neergang is opgetre-

den, ook niet in de andere landen van de Westerse geïndustrialiseerde wereld. Niettemin heeft de

opeenstapeling in de Verenigde Staten van de nadelige gevolgen van dit beleid (permanente

overheids- en betalingsbalanstekorten) het vertrouwen in de Amerikaanse economie danig

ondermijnd. Na de beurskrach van oktober 1987 wordt dit ook steeds meer onderkend en nemen

de krachten die aansturen op een drastische wijziging in het Amerikaanse beleid in versnelde mate

toe. Gaan de Amerikanen inderdaad over tot forse bezuinigingen op de overheidsbegroting,

eventueel gecombineerd met belastingverhogingen, dan nemen zij daarmee een nieuwe gedragslijn

aan, die haaks staat op de richtinggeving uit de eerste helft van de jaren tachtig. Zoals

Nobelprijswinnaar Franco Modigliani op 23 november 1987 op de Duitse televisie verklaarde is het

gevaar groot dat daardoor wederom een diepe wereldrecessie wordt opgeroepen. Alleen het

tegenwicht van een omvangrijk stimuleringsbeleid vanuit West-Duitsland en Japan - die al jarenlang

omvangrijke betalingsbalansoverschotten kennen - zou de recessie kunnen keren of althans minder

ernstig kunnen doen uitvallen.

Deze lustrumbundel behandelt het thema `de samenleving in de jaren negentig'. De redactie

vraagt de auteurs een terugblik te werpen op eerdere voorspellingen, daarover een evaluatie te

geven en zo mogelijk een eigen toekomstvisie te ontwikkelen. Van deze taak willen wij ons hier

graag kwijten. Centraal staat daarbij het denken over het verkorten van de arbeidstijd als middel om

de werkloosheid te verminderen. We bespreken en evalueren twee voorspellingen, beiden van het

Centraal Planbureau. De studies waar het om gaat zijn ontleend aan respectievelijk het Centraal

Economisch Plan van 1979 en het Tussenrapport van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie

Energiebeleid, dat begin 1983 is gepubliceerd. De evaluatie benadrukt de betekenis van de tijdgeest

bij het ontwerpen van de probleemstelling en de (modelmatige) uitwerking daarvan. Teneinde het

denken en doen in de overgang van de jaren zeventig naar de jaren tachtig kort en goed te kunnen

typeren, bespreken we nu eerst de aanloopperiode naar het einde van de jaren zeventig.

Naar het einde van de jaren zeventig
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Het begin van de jaren zeventig is vanuit economisch historisch oogpunt een zeer belangrijke

periode. Dit tijdvak markeert voor veel geïndustrialiseerde landen de overgang van een tijdperk met

min of meer volledige werkgelegenheid naar de situatie van hardnekkige werkloosheid, waarmee ze

vandaag de dag te kampen hebben. Richten we de aandacht in het bijzonder op ons land dan zien

we dat de werkloosheid in de eerste helft van de jaren zestig nog minimaal was, minder dan 1%, van

de werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit theoretisch-economisch oogpunt zou

men kunnen zeggen dat de arbeidsmarkt in die tijd in evenwicht was. Maar achteraf moeten we

constateren dat hier sprake was van een wankel evenwicht. Mede als gevolg van de politiek van

`lage lonen' in de jaren vijftig waren de uurlonen in verhouding tot de opbrengsten van de

voortgebrachte produkten laag. In ieder geval laag genoeg om (bijna) iedereen die zich op de

arbeidsmarkt aandiende van een baan te voorzien. Het economisch jargon zegt dat het reële loon

(de zojuist genoemde verhouding) dermate laag was dat de vraag naar arbeid het aanbod ervan

overtrof. Mede door het ontstaan van grote Europese markten ontwikkelde de wereldconjunctuur

zich voorspoedig. De combinatie van goedkope arbeid en een welhaast onbeperkte vraag naar

uitvoerprodukten leidde in ons land tot een tekort aan arbeidskrachten, dat ondernemers op

verschillende manieren probeerden op te heffen. Zij deden dit door gastarbeiders uit het buitenland

aan te trekken, maar ook door het betalen van extra (zwarte) lonen met de bedoeling meer aanbod

van arbeid uit te lokken. Ook het beleid van de overheid speelde hierop in, bijvoorbeeld door het

instellen van die vormen van onderwijs waardoor het voor meer vrouwen aantrekkelijk werd

gedurende kortere of langere tijd aan het arbeidsproces deel te nemen.

Tegen deze achtergrond bezien is het niet verwonderlijk dat de factor arbeid zich

gaandeweg een machtspositie veroverde, die op een gegeven moment tot uitdrukking kon worden

gebracht in de vorm van het stellen van hogere looneisen. Het jaar 1964 vormt wat dit betreft een

keerpunt. In dat jaar namen de reële lonen voor de eerste keer sinds de oorlog in aanzienlijke mate

toe. Daardoor werd arbeid ineens een stuk duurder. Meer dan voor 1964 onstond hierdoor de

noodzaak om arbeidsintensieve produktie-installaties (bijvoorbeeld in de textielindustrie) af te stoten.

In plaats daarvan werd op grote schaal geïnvesteerd in nieuwe produktiewijzen, waarin ten opzichte

van de werktuigen minder menskracht nodig was (chemie bijvoorbeeld, maar ook de

elektrotechnische industrie). Er was sprake van wat economen noemen: substitutie van arbeid door

kapitaal.
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De gevolgen van deze vervangingsprocessen (binnen de ondernemingen, maar ook tussen

de bedrijfstakken) werden na enige tijd ook op nationaal (macro-economisch) niveau zichtbaar. De

vraag naar arbeid verminderde, ondanks het feit dat de economische groei over een reeks van jaren

hoger was dan ooit tevoren. De macro-economische kengetallen (die hier in de bijlage bijeen zijn

gebracht) laten dit ook duidelijk zien. In de tweede helft van de jaren zestig bleef de groei van de

werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven achter bij de trend die voor de periode

1950-1964 had gegolden. Ook het gemiddelde niveau van de werkloosheid was in deze periode

hoger dan daarvoor, ondanks het feit dat het produktie-apparaat gemiddeld genomen volledig werd

benut. De stijging van de werkloosheid in deze tijd had, zoals we dat tegenwoordig zeggen, een

klassiek karakter: er was van lieverlee een tekort aan arbeidsplaatsen ontstaan omdat arbeid te duur

was en te duur bleef. (Met een tekort aan arbeidsplaatsen wordt bedoeld dat er in het bedrijfsleven

te weinig banen zijn om alle aanbod van arbeid dat niet door de overheid wordt opgenomen te werk

te stellen.) Daarentegen was de vraag naar goederen en diensten zoals gezegd geen probleem. De

stijging van de werkloosheid kon dus niet op keynesiaanse oorzaken worden teruggevoerd. (Tussen

haakjes zij overigens opgemerkt dat we het hier hebben over een gemiddelde werkloosheid op

jaarbasis van circa 70.000 arbeidsjaren tegenover 35.000 arbeidsjaren in het begin van de jaren

zestig en 700.000 personen in het midden van de jaren tachtig!) Desalniettemin werd in die tijd toch

wel zorgelijk tegen de stijging van de werkloosheid aangekeken, mede omdat het groepen

werknemers betrof die met de liquidatie van oude arbeidsintensieve installaties door werkloosheid

werden getroffen (textielindustrie, mijnbouw enzovoort). Waarschijnlijk heeft de invoering van de

WAO in 1967 deze zorg gedurende enige tijd op de achtergrond gedrongen.

In de eerste helft van de jaren zeventig zien we de in vergelijking met de groei van de

produktie per uur (arbeidsproduktiviteit) te snelle stijging van de reδle lonen doorgaan. Zodoende

bleef de vraag naar arbeid dalen en liep de werkloosheid verder op, ondanks de nog steeds hoge

benuttingsgraad van het produktie-apparaat. De verminderde vraag naar arbeid werd nu ook

zichtbaar in de vorm van een daling van het niveau van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, dus

niet langer in de gedaante van een afzwakkende groei van de werkgelegenheid zoals in de tweede

helft van de jaren zestig. Al voor de olie-crisis van oktober 1973 verdubbelde het

werkloosheidscijfer (van 70.000 naar 140.000), puur uit hoofde van een oplopend tekort aan banen

in het bedrijfsleven (arbeidsplaatsen). Deze stijging had dus een klassiek karakter. Vanaf 1974 werd
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daarnaast echter ook de keynesiaanse verklaring van de werkloosheid actueel. Dit blijkt uit de

abrupte stijging van de werkloosheid in 1975 (naar circa 260.000), die het gevolg was van het

(mondiaal) tekortschieten van de vraag naar goederen en diensten, waardoor met name het

produktieapparaat van onze exportsector in onvoldoende mate kon worden benut.

We kunnen dus stellen dat de stijging van de werkloosheid in de periode 1964-1974 vooral

klassiek van aard was. Het heeft echter tot in het jaar 1974 moeten duren, voordat dit in brede kring

werd ingezien. In dit verband heeft een studie van het Centraal Planbureau én de snelle acceptatie

van de beleidsimplicaties daarvan door het toenmalige kabinet Den Uyl met Lubbers als Minister

van Economische Zaken en Duisenberg als Minister van Financiën een belangrijke rol gespeeld 1).

We zullen op de oorzaken van de snelle absorptie van de resultaten van deze studie door het

kabinet Den Uyl hier niet ingaan. Daarover is inmiddels al uitvoerig geschreven 2). Hier is vooral van

belang dat op grond van de studie van het Centraal Planbureau door het kabinet Den Uyl een

pakket met instrumenten werd ontwikkeld, dat als voornaamste bedoeling had arbeid weer

goedkoper te maken zodat de meer arbeidsintensieve produktiewijzen en de daarbij behorende

banen konden blijven bestaan.

De recessie van 1975 werd in 1976 op wereldwijde schaal gevolgd door een scherpe

inhaalvraag naar produkten die de tevoren geslonken voorraden moesten aanvullen. Onze economie

profiteerde daar in hoge mate van, mede vanwege haar (eenzijdige) gerichtheid op de produktie en

het vervoer van zulke tussenprodukten. Desalniettemin bleef de werkloosheid op het hoge niveau

staan, dat in 1975 was bereikt. In de nota De Nederlandse economie in 1980, die in september

1976 werd uitgebracht, rekende het Centraal Planbureau de regering voor dat de werkloosheid bij

ongewijzigd beleid in 1980 zo'n 50.000 arbeidsjaren hoger zou zijn dan in 1975. Daarop reageerde

het kabinet Den Uyl met het beleidsvoornemen de werkloosheid in 1980 met 100.000 arbeidsjaren

te willen terugdringen. In dezelfde nota liet het Centraal Planbureau zien dat hiervoor in beginsel ook

de werkzame instrumenten ter beschikking stonden. Met name de bekende 1%-norm van

Duisenberg ter beperking van het beslag van de overheid op de middelen van het bedrijfsleven en

het `aanvullend beleid' van Lubbers in de vorm van loonkostensubsidies en het stimuleren van de

bedrijfsinvesteringen zouden dit moeten bewerkstelligen.

Achteraf weten we dat het in 1976 door de regering Den Uyl gestelde doel op het einde van

de jaren zeventig niet is bereikt. De werkloosheid was in 1979 nog even hoog als in 1976. Daarvoor
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zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste is de trendbreuk in de economische groei

van de industriële landen, die na 1976 is opgetreden. Het tempo waarin de wereldhandel groeide

vertraagde in 1977 aanzienlijk. Dit was in 1976 niet voorzien, noch door het Centraal Planbureau,

noch door de internationale instellingen zoals het IMF en de OESO, waarop nationale instituten

zoals het Centraal Planbureau zich in deze meestal baseren. (Men was in 1976 algemeen van mening

dat de draad van de hoge groei uit de periopde 1960-1974 na de recessie van 1975 weer kon

worden opgepakt.) Een andere oorzaak is de regeringswisseling in 1977. Den Uyl kon het karwei

niet zelf afmaken, omdat hij werd opgevolgd door Van Agt. In dit verband is van belang dat in juni

1977 door het Centraal Planbureau een nieuwe berekening ter tafel werd gelegd: Een economische

verkenning van de periode 1976-1981. Hierin werd de `maakbaarheid' van een samenleving met

volledige werkgelegenheid al minder nadrukkelijk naar voren gebracht dan een jaar tevoren.

Waarschijnlijk vormde dit keerpunt in het `officiële' denken in dat jaar voor een bepaalde groep

economen, onder aanvoering van W. Driehuis en A. van der Zwan, de aanleiding om de

voorbereiding van het economisch beleid op basis van berekeningen met macro-econometrische

modellen van het Centraal Planbureau uitvoerig ter discussie te stellen 3).

In 1978 werd bij de voorspellingen voor de eerste keer expliciet rekening gehouden met een

groei van de wereldhandel, die duidelijk lager was dan in de periode 1967-1974. (Binnen en buiten

het Centraal Planbureau had P. de Ridder, die in de jaren tachtig directeur werd van het CPB, al

sinds het midden van het jaar 1977 gewezen op de zich aandienende langdurige vertraging in de

wereldgroei.) De vooruitzichten voor de economische situatie op middellange termijn werden steeds

somberder. Het kabinet Van Agt schreef - daarin wederom ondersteund door berekeningen van het

Centraal Planbureau - Bestek '81. Deze nota vormde het startsein voor enerzijds de bezuinigingen

op de overheidsuitgaven en anderzijds het tot volle wasdom brengen van de WIR, de Wet op de

Investeringsrekening. De berekeningen in deze nota wezen uit dat de werkgelegenheid in bedrijven

tussen 1978 en 1982 (zonder aanvullend beleid) niet noemenswaardig zou toenemen! Deze

voorspelling is door ons reeds eerder uitvoerig geanalyseerd 4). Naast allerlei modeltechnische

kwesties viel het ons op dat de werkgelegenheid van het bedrijfsleven al 4 jaar lang (1975 tot en

met 1978) nagenoeg onveranderd was gebleven en dat dit volgens de prognose tot 1982 zo zou

blijven. Dit wekte de schijn dat hier sprake was van een naïeve extrapolatie van het verleden,

waarbij het macro-economische model op de achtergrond was geplaatst. Nu tien jaar later zien we



-8-

dit nog scherper. De signalen die het bedrijfsleven in 1978 uitzond lieten niet toe te voorspellen dat

het op middellange termijn slecht zou gaan met de werkgelegenheid. Immers, veel bedrijven

rapporteerden dat het produktie-apparaat normaal bezet was en dat de order-portefeuilles voor

1979 goed gevuld waren. Bij zulke geluiden ligt het niet erg voor de hand om een neergaande

beweging van de conjunctuur te voorspellen!

Over de verkorting van de arbeidsduur als instrument om de werkloosheid te verminderen

werd in Bestek '81 niet gerept. Niettemin rijpte in de (strenge) winter van 1978-1979 - toen ook de

tekenen van de tweede olie-crisis zichtbaar werden - bij velen de idee dat er meer nodig was dan

het stimuleren van de bedrijfsinvesteringen en het bezuinigen op de overheidsuitgaven om de

werkgelegenheid te bevorderen. Daarmee komen we op de eerste van de twee studies, die hier

zullen worden geëvalueerd. Het betoog is gezien de aard van deze studies macro-economisch van

aard. Daarom leggen we eerst enkele begrippen uit, die in de theorie van de arbeidstijd centraal

staan.

Arbeidstijd, bedrijfstijd en looninlevering

Uitgaande van een volledige baan, wordt de arbeidstijd gemeten door te kijken naar het aantal uren

dat een werknemer volgens CAO-afspraken per week werkt. Vermenigvuldigen we dit aantal uren

met het afgesproken aantal weken, dan vinden we het aantal uren dat in een arbeidsjaar besloten

ligt. In de jaren vijftig bestond een arbeidsjaar uit circa 2300 uren. Tegenwoordig rekenen we met

circa 1750 uren. Sinds de jaren vijftig is de tijd van een arbeidsjaar dus met circa 25% verkort. In

het begin van de jaren zestig werd de vrije zaterdag ingevoerd. Het aantal werkuren per week werd

daardoor verminderd van 48 naar 45. Van 1967 zijn deze 45 uren geleidelijk teruggebracht naar 40

in 1975. Pas de laatste jaren is er sprake van een werkweek van 38 uren. Bij dit overzicht dient te

worden opgemerkt dat de normale arbeidsduur per week pas in de jaren zestig voor alle

werknemers is gelijkgetrokken. In de jaren vijftig werd in de nijverheid 48 uur per week gewerkt,

bij het bankwezen 44 uur en in de overige dienstverlening 57 uur!

Naast het begrip arbeidstijd onderscheiden we het begrip bedrijfstijd. Hieronder wordt het

aantal machine- of bedrijfsuren verstaan dat het produktie-apparaat (zeg: de machines) per periode

in bedrijf is. In het verleden werd de bedrijfstijd meestal verkort in samenhang met een vermindering
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van de arbeidstijd. De vrije zaterdag en langere vakanties zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Het is

de vraag of dit laatste meer werkgelegenheid heeft opgeleverd. Strikt genomen heeft een gelijktijdige

verkorting van zowel de arbeidstijd als de bedrijfstijd immers geen gevolgen voor het aantal

arbeidsplaatsen. (Het aantal arbeidsplaatsen is de `normale' werkgelegenheid als het

produktie-apparaat volledig wordt gebruikt.) In dit geval wordt het aantal bedrijfsuren per machine

immers in dezelfde mate verminderd als het aantal werkuren per arbeidsjaar: dezelfde persoon kan

aan dezelfde machine blijven, alleen het aantal uren per jaar dat beiden `werken' is geringer.

Daartegenover kan men zich voorstellen dat het aantal arbeidsplaatsen groter wordt als de

arbeidstijd korter wordt, terwijl de bedrijfstijd ongewijzigd blijft. Bij deze vorm van

arbeidstijdverkorting wordt het aantal machine-uren immers niet verminderd. Er zijn in dit geval

alleen méér personen nodig om de bestaande machines te bemannen. Er is in zo'n geval sprake van

herverdeling van arbeid. Deze kan bijvoorbeeld plaats vinden in de vorm van het invoeren van

ploegenstelsels en het gebruikmaken van deeltijdarbeid.

Herverdeling van arbeid is echter niet zonder problemen. Hierop werd zo'n 100 jaar geleden

al gewezen 5): `It has been suggested that the net production could and would be maintained by the

employment of the unemployed. Such a suggestion implies that there is a class of unemployed

possessing the requisite physical powers, mental intelligence, and technical skill required in the

industries where the hours of labour are reduced.' Het is dus de vraag of er genoeg geschikte

personen zijn om de opengevallen uren op te vullen. De ervaringen in de eerste helft van de jaren

tachtig hebben dit ook laten zien. Daarnaast zijn er de kostenaspecten. In het algemeen kan worden

gesteld dat een vermindering van het aantal uren in een arbeidsjaar kostenverhogend werkt, zolang

de werkenden niet bereid zijn een jaarloon te accepteren dat gelijk is aan het (nieuwe) aantal uren

op jaarbasis, vermenigvuldigd met het oude uurloon. Anders gezegd: voor de extra vrije tijd zal loon

moeten worden ingeleverd, anders gaan de kosten per werkuur omhoog. Dit maakt duidelijk dat de

gevolgen van arbeidstijdverkorting altijd in samenhang moeten worden gezien met de mate waarin er

loon wordt ingeleverd. Er moet dus om met de woorden van een van de pioniers op dit gebied

(N.G. Pierson) te spreken sprake zijn van `verplaatsing van arbeidsloon'. Of zoals Pierson zegt: `De

man, die minder werkt, zal minder verdienen, ten bate van dengeen die hem vervangt' 6).
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De 35-urige werkweek

Het jaar 1979 vormt het keerpunt tussen de oude industriële wereld met hooggespannen

verwachtingen over een duurzame gestage toeneming van welvaart en welzijn en de nieuwe

economische situatie van de jaren tachtig waarin deze verwachtingen trapsgewijs naar beneden

moesten worden bijgesteld. In macro-economisch opzicht was 1979 ook een erg merkwaardig jaar.

Enerzijds was het voor velen duidelijk dat het goed ging met de economie, want de werkgelegenheid

bijvoorbeeld trok voor de eerste keer sinds jaren weer aanzienlijk aan, maar anderzijds was er de

vrees voor de toekomst die werd gevoed door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de

daaruit voortvloeiende stijging van de wereldinflatie.

In ons land werd het `officiële' denken in 1979 nog sterk beheerst door de macro-econo-

mische lijnen, zoals die in Bestek '81 waren uitgezet, maar `officieus' groeide het besef dat de jaren

tachtig ons op de golfbeweging der tijden naar een dal zouden kunnen voeren. Hier en daar werd

zelfs weer de oude Kondratieff-cyclus uit de kast gehaald en van een nieuw laagje vernis voorzien.

(De twee Nederlandse hoogleraren die dit destijds voor hun rekening namen - Van Duijn en Van

der Zwan - hebben overigens de hand zelf aan de ploeg geslagen door over te stappen naar het

bedrijfsleven.) Van meer directe betekenis dan het denken over de lange golfbeweging was echter

het werk binnen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar in 1979 onder leiding

van Van der Zwan de ingrediënten werden bijeengebracht voor het rapport dat in 1980 onder de

naam Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie het leven in zou gaan.

Wij hebben van nabij kunnen meemaken hoe gemotiveerd Van der Zwan was en hoezeer hij

geloofde in een voorspoedige economische ontwikkeling, mits vanuit de politiek de nodige prikkels

aan het bedrijfsleven zouden worden gegeven 7). Maar ook hier was sprake van een besmetting met

de tijdgeest, want Nederland BV werd in het rapport op een eiland geplaatst zonder al te veel te

letten op de vulkanische krachten die de wereldeconomie en daarmee ons land zouden kunnen

teisteren. Men vermoedde wel dat er binnen de industriële wereld fundamentele onevenwichtigheden

aan het groeien waren, maar richtte de blik daarbij te strak op de interne problemen van de

Nederlandse economie.

Tegen deze achtergrond markeert het voorjaar van 1979 het begin van het tegenwoordige

denken en doen met betrekking tot de verkorting van de arbeidstijd als middel om de werkloosheid
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terug te dringen. Het ging daarbij in eerste instantie om de kortere werkweek. Op 21 maart 1979

publiceerden de Amsterdamse economen W. Driehuis en M. Bruyn-Hundt een artikel in

Economisch Statistische Berichten, waarin werd berekend dat een algemene invoering van de

35-urige werkweek de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in aanzienlijke mate zou kunnen doen

toenemen. Het tijdstip van publikatie viel samen met twee ontwikkelingen. De vakbonden lieten

merken de invoering van een kortere werkweek als een belangrijke arbeidsvoorwaarde te beschou-

wen en de Commissie Economische Deskundigen van de Sociaal-Economische Raad was bezig om

ter zake een advies samen te stellen. Deze commissie - daarin gesteund door berekeningen van het

Centraal Planbureau - was veel pessimistischer dan de Amsterdamse economen: op middellange

termijn (die op 5 jaar was gesteld) zou de werkgelegenheid van het Nederlandse bedrijfsleven met

1% (= circa 40.000 arbeidsjaren) zijn toegenomen, terwijl de Amsterdamse economen in hun meest

voorzichtige prognose nog op circa 4% uitkwamen! Echter, in hetzelfde rapport keken de

Economische Deskundigen (en dat was nieuw) ook over de grens van de middellange termijn heen

door de blik van het jaar 1983 naar het jaar 1988 te verleggen. Tien jaar later - zo werd becijferd -

zou de invoering van de 35urige werkweek wél tot een substantiële verbetering van de

werkgelegenheid kunnen leiden. Deze becijferingen zijn gepubliceerd in het Centraal Economisch

Plan van 1979. Deze studie zal hierom te beginnen als voorbeeld worden genomen om te laten zien

hoe de tijdgeest van het moment richting heeft gegeven aan probleemstelling, methode en resultaat.

Het betoog is zoals gezegd noodzakelijkerwijs macro-economisch van aard.

Het Centraal Planbureau liet dus zien dat de invoering van de 35-urige werkweek in 1983

nauwelijks maar daarentegen in 1988 wél tot een substantiële verbetering van de werkgelegenheid

zou kunnen leiden. In de berekeningen werden zowel de arbeidstijd als de bedrijfstijd met 2,5% per

jaar gedurende 5 jaar verminderd, zodat de 35-urige werkweek per slot een feit was. (Het

uitgangspunt was de 40-urige werkweek van destijds.) Daarbij werd tevens verondersteld dat het

reële loon per arbeidsjaar met een bepaald percentage zou worden gematigd. Er werd dus

looninlevering verondersteld.

Uit de berekeningen bleek echter dat de looninlevering per arbeidsjaar te laag was, in ieder

geval te weinig om te voorkomen dat de reële uurlonen gingen toenemen. Daardoor moesten (in de

berekeningen) sommige arbeidsintensieve bedrijven hun poorten sluiten, waardoor relatief veel

banen verloren gingen. Aan de ene kant zagen we dus meer werkgelegenheid bij de goedlopende
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bedrijven die voor de bestaande produktie meer mensen nodig hadden en aan de andere kant

minder werkgelegenheid bij de marginale bedrijven. Per saldo werd hierdoor dus niet veel bereikt.

(Zoals gezegd: een stijging van de werkgelegenheid in 1983 met 1%.)

Volgens de berekeningen is de 35-urige werkweek in 1983 een feit. Vanaf dat jaar gaan de

reële uurlonen niet verder omhoog, zodat de positieve effecten van de looninlevering ten volle tot

uitdrukking kunnen komen. Arbeidsintensieve bedrijven blijven nu langer bestaan dan in de situatie

dat geen 35-urige werkweek zou zijn ingevoerd, zodat vergeleken daarmee de werkgelegenheid

toeneemt. In 1988 bereikt de (additionele) werkgelegenheid dan het niveau van 100.000

arbeidsjaren, een stijging van circa 2,5%.

Afgezien van het probleem of er wel loon zal worden ingeleverd voor werk dat er pas over

10 jaar komt, kunnen bij deze berekeningen twee andere belangrijke kanttekeningen worden

geplaatst. In de eerste plaats dient te worden gewezen op de veronderstelling dat in het buitenland

geen arbeidsduurverkorting van gelijke omvang wordt doorgevoerd. Ons land zou binnen

West-Europa in dit opzicht dus een uitzonderingspositie zijn gaan innemen, waarvan men zich kan

afvragen of die op termijn houdbaar zou zijn geweest. In de tweede plaats is het de vraag of de

looninlevering niet omslaat in extra looneisen op het moment dat de werkloosheid als gevolg van de

kortere werkweek inderdaad substantieel wordt verminderd. Daardoor zou de extra

werkgelegenheid weer worden afgebroken zodat per slot niets is bereikt.

Met de laatstgenoemde mogelijkheid is door het Centraal Planbureau in zijn berekeningen

van 1979 geen rekening gehouden. De sterkte van het negatieve verband tussen de lonen als

afhankelijke grootheid en de werkloosheid als verklarende factor, zoals dat in de jaren vijftig en

zestig kon worden waargenomen, werd voor de jaren tachtig laag ingeschat. In de vijftiger en

zestiger jaren konden we nog zien dat een stijging van de werkloosheid `automatisch' tot

loonmatiging leidde en omgekeerd. Maar in de jaren zeventig leek dit niet meer op te gaan: in de

jaren dat de werkloosheid toenam (1972 tot en met 1975) waren de loonstijgingen groter dan ooit

te voren. Kennelijk was men hierdoor zo zeer onder de indruk geraakt, dat men bij de vooruitblik

op de jaren tachtig de situatie op de arbeidsmarkt als verklarende factor voor de loonshoogte

negeerde. Het Centraal Planbureau zou deze gedragslijn nog enkele jaren voeren, hetgeen van grote

betekenis is geweest voor het karakter van de macro-economische studies die binnen het kader van

de Brede Maatschappelijke Discussie over het energiebeleid zijn gevoerd.
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Herverdeling van arbeid

Na 1979 geraakte de groei van de wereidhandel in het slop. Na een gemiddelde jaarlijkse groei van

5% in de jaren 1974 tot en met 1979 was dit percentage in 1980 nog maar 2% en in de jaren

daarna (tot 1984) nog lager. Desalniettemin bleek het moeilijk te zijn om anders te denken dan in de

jaren zeventig. Zeer pregnant kwam dit naar voren in de nota De Nederlandse economie in 1985,

die het Centraal Planbureau in maart 1981 uitbracht. Voor de eerste helft van de jaren tachtig werd

verwacht dat zowel de wereldhandel als de wereldinflatie de groeicijfers zouden laten zien die

bekend waren uit de jaren zeventig. Hiervan afgeleid zou ook de inflatie in het binnenland hoog

blijven. Hoezeer de tijdgeest hier heeft doorgewerkt blijkt wel uit de voorspelling dat enerzijds de

werkloosheid van 1980 op 1985 zou verdubbelen, maar dat anderzijds de lonen nog met gemiddeld

8% per jaar zouden blijven toenemen! Een voorspelling dus die een nabootsing lijkt te zijn van de

ontwikkelingen in de eerste helft van de jaren zeventig. Hierbij kan overigens worden opgemerkt dat

het ook moeilijk was om in 1980-1981 anders te denken, want de tweede olie-crisis die wederom

een mondiale prijsschok betekende was net achter de rug.

Met de genoemde voorspelling voor 1985 in de hand begon de Stuurgroep van de

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid met zijn werk. Het Centraal Planbureau kreeg de

opdracht drie toekomstverkenningen op te stellen, die zich zouden moeten uitstrekken tot het jaar

2000. Deze verkenningen waren bedoeld als duidelijk van elkaar te onderscheiden opties, waaruit

met het oog op een toekomstig energiebeleid zou kunnen worden gekozen. Naar bedoeling zijn de

verschillen tussen deze toekomstberekeningen als volgt te omschrijven.

In het zogenoemde referentiescenario worden de in de bovengenoemde nota gemaakte

veronderstellingen ten aanzien van het overheidsbeleid uit de periode 1980-1985 naar het jaar 2000

doorgetrokken. In dit scenario ligt de politiek min of meer vast: `Niet omdat iemand een dergelijke

onveranderlijkheid van het beleid vanaf 1985 zou willen, maar om te bekijken wat er zou gebeuren

bij een ongewijzigd beleid 8). Het resultaat is dat de werkgelegenheid van bedrijven tot het jaar

2000 constant blijft, ondanks (of mede dank zij) een forse verkorting van de arbeidstijd, die naar

verondersteld 1,75% per jaar zou bedragen, gerekend als een gemiddelde over 15 jaar. De

bedrijfstijd zou met gemiddeld 0,75% per jaar moeten dalen, zodat er door het verschil tussen deze
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percentages sprake is van herverdeling van arbeid. Volledigheidshalve dient hierbij te worden

opgemerkt dat dit scenario reeds op verzoek van de Minister van Economische Zaken was

ontwikkeld, voorafgaand aan de installatie van de Stuurgroep. Daardoor baande de toenmalige

regering in feite de weg, waarlangs de macroeconomische verkenningen van de Brede

Maatschappelijke Discussie zouden worden afgelegd.

In het zogenoemde industrieel-herstelscenario is een sociaal-economisch beleid ingebouwd

dat is gericht op een groeiende economie. Een belangrijk instrument hierbij is de combinatie van

loonmatiging en belastingverlaging, beter bekend als het `Plan Schouten'. Daarnaast is een

aanhoudende stimulering van de investeringen voorzien. De herverdeling van arbeid vindt op een iets

kleinere schaal plaats dan in het referentiescenario, namelijk met gemiddeld 0,5% per jaar in plaats

van 1%. Met dit al ontstaat dan het perspectief dat de werkgelegenheid van bedrijven tot het jaar

2000 met gemiddeld 1% per jaar zou kunnen toenemen.

In het zogenoemde arbeidsdelingsscenario richt het beleid zich vooral op een grootscheepse

herverdeling van arbeid: `het is een bewuste keuze voor minder economische groei dan in het

industrieel-herstelscenario in ruil voor meer vrije tijd. Via arbeidstijdverkorting en verdeling van het

beschikbare werk wordt meer nadruk gelegd op de consumptie van vrije tijd dan op de consumptie

van materiële zaken 9). Er resulteert een zelfde werkgelegenheidsgroei als in het

industrieel-herstelscenario bij een iets trager verloop van de consumptie.

De genoemde scenario's hebben gemeen dat zij de ontwikkelingen die de tweede helft van

de jaren zeventig het meeste kenmerken (hoge wereldinflatie, alom relatief forse loonstijgingen en

gelijkblijvende werkgelegenheid) doortrekken naar de jaren negentig. Daarbij werden geen

consequenties getrokken uit het gegeven, dat met name in ons land in het begin van de jaren tachtig

het maatschappelijk krachtenveld rond de inkomensvorming in het algemeen en de loonvorming in

het bijzonder danig in beweging was gekomen. De roep om loonmatiging (met alle nuanceringen die

daarin zijn aan te brengen) werd steeds luider, mede omdat de groei van de beroepsbevolking en

daardoor de stijging van de werkloosheid in ons land belangrijk hoger was dan in de rest van

West-Europa. (In 1982 was de werkloosheid al opgelopen tot circa 650.000 arbeidsjaren.)

Inmiddels weten we dat vanaf 1982 de loonsom per werknemer bij de overheid gemiddeld

genomen constant is gebleven en in het bedrijfsleven nauwelijks is toegenomen, hetgeen in een schril

contrast staat met de loonstijging van gemiddeld 8% per jaar die tot het jaar 2000 in het
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referentiescenario is voorzien. (In het arbeidsdelingsscenario is de loonstijging nog altijd 6% per

jaar.) Natuurlijk was er door de lagere wereldinflatie van de laatste jaren en daarmee samenhangend

de lagere binnenlandse inflatie ook weinig aanleiding om de prijscompensatie op te eisen, maar daar

staat tegenover dat in andere landen de lonen de afgelopen tijd wel in aanzienlijke mate zijn blijven

stijgen. Het negatieve verband tussen lonen en werkloosheid is kennelijk toch actueel, maar de

tijdgeest van 1981/1982 weerhield de onderzoekers hiermee voor de jaren negentig rekening te

houden!

De belangstelling voor het energievraagstuk werd in 1983 overschaduwd door de aandacht

voor de voortgaande stijging van de werkloosheid. Sommigen spraken al de verwachting uit dat in

1985 het magische aantal van 1 miljoen werklozen zou worden bereikt. Los van de discussies over

de meting van de werkloosheid kan worden gezegd dat we hiervan niet ver verwijderd zijn geweest.

In 1984 ondervond de wereldeconomie echter de positieve gevolgen van het Amerikaanse

stimuleringsbeleid dat een jaar tevoren (onder meer door belastingverlagingen) in gang was gezet.

Ook aan onze economie ging de opleving niet voorbij, zodat ze in een rustiger vaarwater terecht

kwam. In deze stilte na de storm zijn de hierboven genoemde scenario's uit het aandachtsveld

verdwenen. De toekomst van de Nederlandse economie wordt door het Centraal Planbureau

weliswaar nog steeds bekeken en berekend, maar zulke exercities zijn meer dan vroeger ingebed in

de verwachtingen die men koestert over het verloop van de wereldeconomie 10).

Epiloog

In de Tilburgse traditie van het beoefenen van de Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie

heeft sinds het pionierswerk van Schouten in de jaren vijftig veel aandacht bestaan voor het

verschijnsel van de endogene conjunctuurbeweging. In Macht en Wanorde uit 1980 heeft Schouten

dit nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht 11). In het hoofdstuk `De onoverwinnelijke

conjunctuurbeweging' laat hij onder meer zien hoe het grillige verloop van economische

golfbewegingen, zoals we dat in de praktijk waarnemen, kan worden begrepen uit de regelmatige

ontwikkelingen van de onderliggende delen, die de op- en neergang van machtsposities op de

verschillende markten weergeven.
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De jaren tachtig worden gekenmerkt door een afbrokkelende macht van de factor arbeid,

vooral in West-Europa. Vanuit historisch oogpunt bezien is het derhalve niet verwonderlijk dat het

aantal volle-baans-uren per werknemer per jaar de afgelopen jaren nauwelijks is verkort, want in de

vergelijkbare jaren dertig is de arbeidstijd ook niet verminderd. Volgens de door Maddison voor

vele landen verzamelde cijfers is het aantal arbeidsuren per werknemer per jaar in de periode

1870-1970 weliswaar met circa 1000 teruggebracht, maar deze reductie is sprongsgewijs verlopen,

met als opvallend kenmerk dat de arbeidsduur in tijden met hoge werkloosheid niet is verkort en in

tijden met lage werkloosheid (1959-1973) daarentegen juist wel 12). Hieruit kan de les worden

getrokken dat een vermindering van het aantal arbeidsuren per werknemer per jaar niet het

instrument bij uitstek is om de bestaande werkloosheid te bestrijden, vooral niet als de wereld-

economie ons de komende jaren wederom naar een recessie voert. De praktijk van de

arbeidsduurverkorting heeft deze les in feite al lang getrokken, want de langere leerplicht en de

vervroegde uittreding (mede via de WAO) hebben er voor gezorgd dat de officiële

werkloosheidscijfers reeds vanaf het begin van de jaren zeventig in benedenwaartse richting konden

worden bijgesteld.
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Appendix Data Dutch economy (1952-1986)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1952 70,9 -0,3  5,4  4,0  2,1 3367 140

53 75,3 -0,5  4,2  3,1  3,3 3407 108

54 80,5  4,5  9,2  2,2  9,6 3483  77

55 82,5  2,3  8,9  1,5 12,3 3547  54

56 83,7  2,7  8,6  1,1  7,4 3602  41

57 81,9  5,4 10,8  1,4  6,8 3619  53

58 79,4  1,6  4,4  2,7  1,4 3580 100

59 83,6  1,3  2,4  2,1  9,6 3620  78

1960 87,5  2,5  8,1  1,3 14,1 3692  50

61 85,9  2,2  7,2  1,0  5,4 3746  36

62 84,7  2,6  5,8  0,9  8,9 3823  35

63 83,8  3,8  9,0  0,9  8,2 3878  35

64 86,1  6,8 14,9  0,8 10,8 3952  32

65 84,4  4,0 11,1  0,9  9,0 3986  36

66 82,0  5,4 11,0  1,1  7,1 4009  46

67 78,8  3,0  8,8  2,2  2,8 3986  90

68 80,2  2,6  8,9  2,0 13,6 4021  84

69 84,1  6,1 13,4  1,8 13,7 4092  73

1970 85,5  4,4 12,9  1,6  9,6 4137  69

71 84,4  7,9 13,5  2,1  6,6 4143  91
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72 83,2  8,3 12,5  3,4  9,2 4084 145

73 86,1  8,5 15,6  3,6 12,3 4081 151

74 87,5  9,5 15,7  4,3  5,2 4077 181

75 79,9 10,1 12,7  6,1 -3,6 4033 260

76 80,3  9,0 10,9  6,5 11,5 4011 278

77 81,5  6,1  8,6  6,3  4,9 4004 271

78 82,3  4,5  7,2  6,4  5,5 4023 273

79 84,7  4,3  6,2  6,5  6,3 4070 281

1980 82,6  6,9  5,9  7,4  2,0 4093 325

81 81,0  6,3  4,3 10,7  0,3 4008 480

82 78,5  5,3  6,1 14,4 -2,5 3885 655

83 80,5  2,7  3,8 17,4  1,8 3798 801

84 83,0  2,5  0,6 17,9  8,3 3781 822

85 85,0  2,6  1,8 16,6  3,1 3825 761

86 84,0  0  2,8 15,5  4,0 3888 711

The columns refer to:

(1) Degree of capacity utilization (normal = 82,5%)

(2) Inflation (% per annum)

(3) Wage rate (% per annum)

(4) Rate of unemployment

(5) World trade (in constant prices, % per annum)

(6) Employment enterprises (in 1000s manyears)
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(7) Unemployment (in 1000s manyears, in persons from 1969 onwards)

Sources:

(1) own calculations. (2)- (7) from  Central Economic Plan 1987 (1969-1986) and several older

Central Economic Plans (1952-1968).


