
  

 

 

Tilburg University

Naschrift op artikel "Loonmatiging in perspectief" van F.J.H. Don

van Schaik, A.B.T.M.

Published in:
Economisch Statistische Berichten

Publication date:
1993

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Schaik, A. B. T. M. (1993). Naschrift op artikel "Loonmatiging in perspectief" van F.J.H. Don. Economisch
Statistische Berichten, 78(3908), 392-393.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/0bf65022-1920-4e6d-aeaf-de12932f4162


-1-

Reactie van F.J.H. Don (ESB, 28 april 1993)

Opmerking vooraf:

Mijn reactie op Don betreft de onderstaande originele tekst van Don. In ESB is een verkorte versie

geplaatst. De tekst tussen haakjes [] is weggelaten.

Loonmatiging in perspectief

F.J.H. Don

In zijn bespreking van het Centraal Economisch Plan 1993 stelt Van Schaik de loonmati-

gingsstrategie ter discussie1. Ook van andere kanten is het CPB bekritiseerd voor de nadruk die in

het CEP zou zijn gelegd op loonmatiging als voorwaarde voor winstherstel en

werkgelegenheidsgroei2. Onvoldoende aandacht zou zijn geschonken aan meer structurele oorzaken

van de relatief trage groei en de hoge werkloosheid, zoals het rigide systeem van loonvorming.

Onvoldoende aandacht ook voor het grote overschot op de lopende rekening van de

betalingsbalans, de te lage investeringsquote en de trage produktiviteitsgroei, indicatoren die niet

eenduidig in de richting van loonmatiging wijzen. Het CPB zou tenslotte onvoldoende oog hebben

voor de negatieve gevolgen van loonmatiging, zoals uitval van binnenlandse bestedingen, appreciatie

van de gulden, en ongewenste specialisatie in arbeidsintensieve, laag-kennisintensieve sectoren. Een

reactie op een en ander is op zijn plaats.

Structurele factoren

Allereerst moet worden vastgesteld dat de vermeende eenzijdige nadruk op loonmatiging geen steun

vindt in de tekst van het CEP [noch in de inleiding van de directeur bij de persconferentie].

Wel staat de scherpe stijging van de arbeidsinkomensquote centraal in de CEP-teksten over de

actuele situatie, en wordt in een aparte paragraaf ingegaan op de economische effecten van een

gematigder loonontwikkeling.

                    
    1

 Zie A.B.T.M. van Schaik, Het CEP 1993: onderbelichte ontwikkelingen, ESB, 7-4-1993, blz. 320.

    2
 Onder anderen Bomhoff, NRC 6-4-1993.
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Nederland in drievoud

Het belang van structurele factoren achter economische groei en werkloosheidsniveau wordt door

het CPB volledig onderkend. Deze factoren zijn dan ook uitgebreid aan de orde gesteld in de lange-

termijnstudie 'Nederland in Drievoud'3. Daarin is niet alleen gewezen op de rigiditeiten op de

arbeidsmarkt, maar ook is ingegaan op het functioneren van de markten voor kapitaal, goederen en

diensten, op de kwaliteit en kwantiteit van menselijk kapitaal, ondernemingskapitaal en

maatschappelijk kapitaal, en op het aanpassingsvermogen van de Nederlandse overlegeconomie.

Deze elementen nemen in gewicht toe doordat zij bepalend zijn voor het vestigingsklimaat in

een economie met open grenzen. Hier ligt ook de sleutel voor een verhoging van de

investeringsquote en een verkleining van het overschot op de lopende rekening van de

betalingsbalans4. Het belang van de sectorstructuur komt vooral tot uiting in de negatieve invloed die

van het Nederlandse specialisatiepatroon uitgaat op de groeipotentie in alle drie de scenario's5. Op

hoofdpunten worden in de lange-termijnstudie bovendien twee alternatieve strategieën uitgewerkt in

de scenario's Balanced Growth en European Renaissance: een kleine overheid en een sobere

verzorgingsstaat enerzijds, een hervorming en revitalisering van de overleg-economie anderzijds.

CEP 1993

Ook in het CEP 1993 worden de belangrijkste structurele aanpassingen genoemd: 'ingrijpende

hervormingen, vooral in de sfeer van inkomensoverdrachten en subsidies'; 'veranderingen die ertoe

leiden dat de arbeidsmarktverhoudingen meer en sneller invloed uitoefenen op de loonontwikkeling

en de loonstructuur'; 'investeren om de herstructurering, die ook vanuit het lange-termijn perspectief

noodzakelijk is, op een constructieve wijze vorm te geven'6. Een uitgebreide herhaling van de

analyse uit 'Nederland in Drievoud' leek overbodig. Als het huis in brand staat, is een uitgebreide

herhaling van de aanbevelingen tot brandpreventie bovendien wat gemakkelijk. Dat van acute

problemen sprake is behoeft nauwelijk toelichting: de snel stijgende werkloosheid is bijna dagelijks

in de kranten terug te vinden, en hetzelfde geldt voor de scherp verslechterde winstgevendheid in het

bedrijfsleven. Gegeven de traagheid in de structurele elementen moet het korte-termijn bluswerk

grotendeels binnen bestaande structuren gebeuren, en daarbij is loonmatiging naar overtuiging van

het CPB een wezenlijk element.

                    
    3

 CPB, Nederland in Drievoud, Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag, 1992.

    4
 Zie daarover verder Centraal Economisch Plan 1993, Sduy Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag, 1993, blz. 23-26.

    5
 CPB, Nederland in drievoud, op. cit., par. 3.7.
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Noodzaak loonmatiging

Werkgelegenheidsgroei

Waarom loonmatiging? Werkgelegenheidsgroei is een breed gesteunde hoofddoelstelling van het

economisch beleid. Werkgelegenheidsgroei is nodig gegeven de hoge inactiviteit (werkloosheid,

arbeidsongeschiktheid, ziekte, vut) en de voortgaande groei van het arbeidsaanbod. De concentratie

van inactiviteit bij laaggeschoolden en allochtonen verscherpt het probleem.

Tegen deze achtergrond levert loonmatiging naar de beste inzichten van het CPB een

effectieve bijdrage aan de gekozen doelstelling. De analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in

de jaren tachtig leidt tot de conclusie dat loonmatiging, aangevuld met en ondersteund door een

beleid van ontkoppeling, verreweg de belangrijkste factor was achter de sterke

werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van dat decennium7. De werkgelegenheid in Nederland

groeide in de jaren 1983-1992 tweemaal zo snel als gemiddeld in de EG.

Van Schaik wijst er terecht op dat de effecten van loonmatiging op de binnenlandse

produktie en het overheidstekort per saldo gering zijn, althans in de eerste jaren. Wel resulteert een

lagere collectieve lastendruk en een substantieel grotere werkgelegenheid8. Dit

werkgelegenheidseffect is aanvankelijk het gevolg van arbeidsintensievere produktie, op termijn

komt daar een gunstig effect bij van meer produktie ten gevolge van hogere uitvoer en investeringen.

De arbeidsintensiteit komt hoger uit doordat lager produktieven in grotere mate ingeschakeld

(blijven) worden en doordat arbeidsintensieve goederen en diensten minder in prijs stijgen waardoor

de vraag ernaar meer op peil blijft. Structureel is uiteraard de hogere investeringsquote wezenlijk,

maar ook die kan alleen verwacht worden bij een behoorlijk rendement op in Nederlandse

bedrijven geïnvesteerd kapitaal.

Winstgevenheid bedrijven

Bij een geraamde 3% contractloonstijging in 1993 gaat een werkloosheidsgroei van 55.000

personen samen met een koopkrachtstijging van de modale werknemer (excl. incidenteeel) van circa

1%. De loonraming van 3% laat zich verklaren uit al vorig jaar afgesloten meerjarige contracten die

                                                                            
    6

 CPB, Centraal Economisch Plan 1993, op. cit., blz. 25.

    7
 Idem, blz. 171.

    8
 In 'Nederland in Drievoud' is de omvang hiervan vermoedelijk te laag geraamd doordat onvoldoende rekening is

gehouden met de scholingsachterstand van immigranten.
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achteraf duur uitpakken. Gelet op de werkgelegenheidsdoelstellingen kan dit echter niet als een

gematige loonontwikkeling gelden. De arbeidsinkomensquote is in drie jaar tijd al met vijf punten

gestegen, en zal in 1993 nog eens bijna twee punten oplopen. Zonder loonmatiging wordt de

winstgevendheid in het bedrijfsleven verder uitgehold, waarmee het risico groeit dat de financiële

middelen onvoldoende zijn voor de gewenste constructieve herstructurering en koude sanering de

overhand krijgt.

Bezwaren loonmatiging

Heeft het CPB dan geen oog voor de negatieve gevolgen van loonmatiging? Zeker wel, zij het dat

niet alle aangevoerde bezwaren hout snijden.

Werking arbeidsmarkt

Terwijl generieke loonmatiging snel soelaas kan bieden wordt in het CEP niet voor niets gesproken

over loonontwikkeling èn loonstructuur (zie het hierboven aangehaalde citaat). De arbeidsmarkt is

niet homogeen, maar wordt gekenmerkt door overschotten (met name onder laaggeschoolden) en

tekorten (bijvoorbeeld in sommige technische specialisaties). De loonmatiging zou dus bij voorkeur

geconcentreerd moeten zijn in het laaggeschoolde segment, waar de doelstellingen van

werkgelegenheidsgroei en koopkrachtbehoud juist het scherpst botsen.

Specialisatie laagwaardige sectoren

[Leidt dit tot specialisatie in laagwaardige arbeidsintensieve sectoren?] De gewenste

loondifferentiatie vergroot de incentives tot scholing, en daarnaast kan het scholingsbeleid bijdragen

aan beperking van de arbeidsmarktproblemen en upgrading van de produktie. Maar tegelijk moet

onder ogen worden gezien dat het arbeidsaanbod in Nederland een substantiële component

laaggeschoolden zal blijven kennen, die bij voorkeur toch in het arbeidsproces moet worden

ingeschakeld9. Als dat niet slaagt zijn er via de financieringslasten van de inactiviteit ook negatieve

repercussies voor de hoogwaardige bedrijvigheid.

Binnenlandse bestedingen

Dat loonmatiging leidt tot uitval van binnenlandse bestedingen is glashelder en wordt ook altijd in de

                    
    9

 CPB (1991), De werkgelegenheid in de jaren tachtig, Werkdocument 41.
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CPB-berekenigen meegenomen. Het volume van de particuliere consumptie wordt langdurig

neerwaarts beïnvloed; pas op lange termijn wordt dit goedgemaakt door een hogere groeivoet als

gevolg van een hogere investeringsquote. Tegenover het verlies aan binnenlandse afzet staat winst op

de buitenlandse markt door verbetering van de prijsconcurrentiepositie.

Van Schaik brengt de uitvoerprestatie in verband met het verloop van de arbeidsin-

komensquote, maar dat is geen indicator voor de prijsconcurrentiepositie. Integendeel, prijsverlaging

en winstverbetering concurreren om de ruimte die door de loonmatiging wordt gecreëerd. [En

beide hebben flink geleden onder de arbeidskostenstijging van de laastste jaren.]

Appreciatie van de gulden

Tenslotte het wisselkoersargument. Betoogd wordt dat binnenlandse loonmatiging uiteindelijk niet tot

meer uitvoer leidt, omdat de prijsconcurrentievoordelen teniet zullen worden gedaan door

appreciatie van de gulden ten opzichte van de valuta van landen met hogere loonstijgingen. De

ontwikkelingen in het EMS in het afgelopen jaar zetten dit argument kracht bij, immers de

appreciatie van de gulden maakte de Nederlandse uitvoer plotseling een stuk duurder ten opzichte

van de Britse, Italiaanse en Spaanse uitvoer. De keerzijde is een goedkopere invoer, waardoor de

Nederlandse inflatie afneemt. Bij gelijke reële lonen kan dit voordeel worden doorgegeven naar

kosten en prijzen van de uitvoer, zodat de prijsconcurrentiepositie niet hoeft te lijden.

Omgekeerd geldt dat wanneer in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje de uit

depreciatie voortvloeiende kostenstijgingen volledig in de lonen en prijzen worden doorberekend,

deze landen niets bij de devaluatie zullen winnen. Bij onvolledige doorvertaling wordt ook daar

binnenlandse kostenmatiging bewerkstelligd. Een zwakke munt is geen alternatief voor (reële)

loonmatiging. [Evenmin is er sprake van een keuze tussen de voordelen van een harde

gulden en de nadelen van loonmatiging, zoals Van Schaik meent. Zolang de Nederlandsche

Bank door lage inflatie in staat wordt gesteld de vaste koers met de Duitse mark te

handhaven, vertaalt elke nominale loonkostenmatiging zich zelfs direct door in een

concurrentievoordeel op een zeer belangrijk deel van onze buitenlandse markt.]

Dat het binnenslands ook anders kan gaan als de gulden apprecieert, wordt geïllustreerd

door de jaren 1986-87. Toen steeg de effectieve koers van de gulden (ten opzichte van

concurrenten) met maar liefst 20%. Desondanks was in die tweejaarsperiode sprake van een daling

van de arbeidsinkomensquote en van de reële arbeidskosten. In 1992-93 leidt een waardestijging

van de gulden met 'slechts' 5% tot een reële toename van de arbeidskosten met meer dan 6%. Het

is nu blijkbaar moeilijker om adequaat te reageren op een veranderende situatie.
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Besluit

Loonmatiging is geen wondermiddel, zoals ook Van der Geest constateert10. Structurele

maatregelen op diverse terreinen zijn noodzakelijk. Maar loonmatiging is wel nodig om de financiële

middelen voor die structurele maatregelen vrij te maken en om de sombere perspectieven voor de

arbeidsmarkt op korte termijn te keren.

F.J.H. Don

De auteur is onderdirecteur bij het Centraal Planbureau. 

                    
    10

 L. van der Geest, Loonmatiging geen wondermiddel, ESB, 7-4-1993, blz. 301.


