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De structurele productiviteit groeit niet meer 
 

Ton van Schaik 

 

© Het Financieele Dagblad, 01-02-02 
 

 

Dit voorjaar zullen de verwachtingen over de economische groei een belangrijke rol spelen in de 

onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Het Centraal Planbureau heeft laten weten dat 

de structurele groei in de komende kabinetsperiode waarschijnlijk hoger zal zijn dan in het 

afgelopen decennium. Dit optimisme is gebaseerd op een analyse van de trend in de arbeids-

besparende technische vooruitgang van de marktsector tussen 1970 en 2000. 

 

Trendmatig gezien is de groei sinds het midden van de jaren zestig afgenomen, maar sinds het 

begin van de jaren negentig is de groei stabiel en de laatste jaren heeft deze zelfs de neiging te 

stijgen. Het Planbureau schrijft dit laatste vooral toe aan productiviteitsstijgingen in de commer-

ciële dienstensector, waarbij post, telecom en computerservicebureaus, samen de ict-sector, de 

drijvende kracht zijn. 

 

Er zijn echter redenen om aan het optimisme van het Planbureau te twijfelen. Dat heeft de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in haar landenrapport over 

de Nederlandse economie laten doorschemeren. 

 

Volgens mij is er eerder sprake van een vertraging in de trendmatige groei. Dat volgt uit een 

vergelijking van de prestaties van 44 bedrijfstakken in de periode 1996-2000 met die in de periode 

1993-1996. In de vele rapporten die het Planbureau de laatste tijd over het productiviteitsvraag-

stuk heeft uitgebracht, wordt zo’n analyse niet gemaakt. De samenhang tussen werkgelegenheid 

en productie is positief. Een hogere groei van de productie leidt tot een hogere groei van de 

werkgelegenheid. Toch is er een belangrijk verschil tussen de perioden. In de periode 1993-1996, 

zou bij een nulgroei van de productie de groei van de werkgelegenheid zijn afgenomen, terwijl de 

groei van, de werkgelegenheid in de periode 1996-2000 gelijk zou zijn gebleven. Met andere 

woorden, de groei van de structurele arbeidsproductiviteit is in de tweede helft van de jaren 

negentig verdampt, terwijl die in de eerste helft van de jaren negentig nog positief was. 
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Zoals de Oeso schrijft, heeft Nederland de afgelopen tien jaar een hoge economische groei 

kunnen realiseren door een flinke toename van het arbeidsaanbod. Maar die truc kan de komende 

tien jaar niet nog eens worden toegepast, met name omdat de werkloosheid tot een minimum is 

gedaald en het onbenutte arbeidspotentieel, zoals WAO’ers, maar moeilijk naar de arbeidsmarkt 

kan worden gelokt. Nederland zal het dus vooral moeten hebben van een snellere stijging van de 

structurele arbeidsproductiviteit en daar ziet het gelet op de jongste ontwikkelingen niet naar uit. 

 

Kortom, er is alle reden om de recente waarschuwingen van de Oeso niet in de wind te slaan. Bij 

de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord dient het Nederlandse productiviteits-

probleem bovenaan de agenda te staan. 
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