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Europese welvaart en het 

Ameril<:aanse voorbeeld 

PROF. ].L.M. PELKMANS 

De Europese Unie legt het economisch aftegen de VS, zo heet het momenteel. 

Lopen we eigenlijk al niet heel lang amechtig achter de VS aan, in zekere zin 

zelfs de gehele na-oorlogse periode? Deze bijdrage bespreekt het Europese stre

ven naar welvaart, mede in het licht van de economische prestaties van de VS. 

Duidelijk is dat Europa de Verenigde Staten vooral niet in alles moet na-apen. 

Er is geen reden om de VS als voorbeeld te nemen voor het sociale systeem, de 

verzorgingsstaat en de gezondheidszorg om drie hoofdpunten te noemen. 

Ook op de fixatie op de kloof in economische groei tussen de VS en Europa valt 

in dit verband het één en ander afte dingen, en meet zeker niet het verschil in 

welvaart tussen de twee. Zo drukt een derde ervan gewoon de Europese voor

keur van meer vrije tijd boven arbeidstijd uit. Zeker is wel dat er voor Europa 

veel te winnen valt bij flexibilisering van de arbeidsmarkt. De dubbele bescher

ming van werknemers is improductief, houdt nieuwkomers van het werk af en 

leidt tot hogere sociale uitgaven. Enige versoepeling van de bestaande bescher

ming van banen werkt als een tweesnijdend zwaard, zonder dat ook maar in 

enigerlei mate "Amerikaanse toestanden" worden nagestreefd. Ook het gebrek 

aan beloningen en prikkels voor economische innovatie werkt funest uit op de 

staat waarin de Europese kenniseconomie zich bevindt. Zo lijdt het hogere on

derwijs in landen zoals Nederland, Duitsland, en de mediterrane landen onder 

restricties, vergaande egalisatie, massaliteit, gebrek aan onderzoeksfaciliteiten, 

bureaucratisering en gedurige verzwakking van de kwaliteit. De kennisecono

mie bestaat vooral in interessante papieren belijdenissen van de Commissie 

waarin gerept wordt van 'ondernemerschap'(!), innovatie, 'durfkapitaal', de in

formatiemaatschappij, de bevordering van B2B e-commerce en het onderzoeks

klimaat in Europa. 

De analyse dient eerst duidelijk te maken wat we verstaan onder het begrip 'wel

vaart'. Welvaart is niet hetzelfde als het reële inkomen en de groei ervan, al zijn 

deze twee indicatoren natuurlijk van groot gewicht. Indien we 'even' afzien van 

Welvaart is niet het- het idee dat welvaart in wezen de mate van bevrediging van individuele voorkeu-

zelfde als het reële ren betreft, en we daarom helaas moeten generaliseren over "de" Amerikaan en 

inkomen en de "de" Europeaan, geldt dat sommige voorkeuren aan beide zijden van de Noord-

groei ervan Atlantische oceaan nogal sterk uiteenlopen. Op het volgende (onvolledige) rijtje 

valt vermoedelijk niet veel afte dingen: (a) Amerikanen hebben een sterkere voor

keur voor materiële vooruitgang, en daarmee meestal voor werk, boven meer vrije 
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tlld l'n/of v;!l"ll1til': Ibl i nkollll'llsll iVl'lll'l"i lig wordt ill vl'l"dl'rgaandl' mate aan

v.I,mf l'llZl'lh ;!ls "gol'd"l'rvarl'll illl'uropa dali ill dl' VS: Ic) inkomelIsrisico's en 

zeker Olldl'l"lll'll1l'rsri,ico', ahnll'dl' "olldl'rvl'rzl'kl'ring" voor gl'zondhl'idszorg en 

l'l'lll'llkl'l(' keer !l'lh vl'iliglll'ld .. ri .. ico\ wordl'llnil't alll'l'n gl'makkelijkl'r gl'accq}

tl'nd 111 dl' \'1.), Ill.l,lr ill wk gl'v;!lkn ook ;!I, keuze opgevat, met alll' prikkels voor 

gl'llrdg dil' d;I,lruit volgel\; Idl hol' markten wl'rkl'nl'n hol' dl' staat daarbij al of 

11It'! Illtl'l"Vl'nll'l'rt d;ll1 wel dl' ,gl'vol,gl'n van marktwl'rking voor kWl'tsbarl'n com

Pl'llSl'l'rt, billft vl'r,chilll'll tussen dl' VS l'nl':urop;l, ondanks dl' inmiddels Vl'r

sterktl' l11arktwnking in I',UroP;ll'll het Vl'rwijdl'rl'll van dl' l'XCl'SSl'n van dl' Vl'rZOl'

gillgSS!.I;lt, :\1 deze l'll'nll'ntl'n bl'pall'nnll'dl' dl' welvaart dil' ml'nl'rvaart, 

Dl' kloof l11l't dl' VS 

111 dl' ,gl'brulkl'lilkl' sLltl,tll'kl'1l wordt ;Ian dit ;!lll" voorbijgl'gaan.l:collomisclll' 

grOl'l wordt ultgl'drukt illlrl'l'l'llll;ltiol1.I;!I inkoml'n pl'r hoofd. Op dit punt hl'l'lt 

dl' Ull'l'n proces V;ll1 (onVl'rgl'ntil' vl'l'Wl'zl'nlilkt tot ongl'vl'l'l" l<JXO Wl'nl'enni

\'(';IU v.ln zo'n 70"" v;ln het \'S-lliVe;IU wnd bereikt, Ovnigem was dl' inha;!lgrol'i 

111 dl'l,m'n/l'Vl'lltl,g;!I afgl'lloml'n tot l'l'n wel hl'l'll;lgl' Vl'rsnelling. Na ongl'Vl'l'r 

I')XO is gl'l'll vndl'rl' convl'rgl'ntil' opgl'trl'dl'lll'n rond 2000 zat dl' Unie nog steeds 

01'70"" van het linnllddl'h wel hogl'rl'l \'S-nIVl';IU, Dl'ze klootis te wiJlen aaneell 

cOll1bill,lt Il' V,IIl dlw l'll'll11'ntl'n dil' il'ller voor l'l'ndndl' bijdragl'nlSapir et ;!I , 

2(HU, PI" 22 ft): 1;lgnl' UI-;Irlwidsprmluctivitl'it Igl'middeld: sommige lidst;l!l'n 

lIttl'll \\'(,1 op hl't VS-lliVl'aul, mindn arlll'idsun'll per wl'rkl'ndl',l'nl'l'nlagl'rl' par

tllip,ltll'gr;I,ld ("" v;ln personen tU"l'nll\'. IX l'n (,S laar dat dl'l'lnl'l'mt aan hl't ar

bl'idspron'sl·Il' zou kUIlIll'nzl',ggl'n d;lt 'minder ;lrlwidsurl'll perjaar' bij Iwnadl'

rillg dl' Luropl'sl' voorkeur voor I11l'l'r vabntll'l'll Vl"lll' tijd uitdrukt. Andns 

gl'll'.gd, deze 10 procl'ntpuntl'n van dl' kloof VOlïlll'n hell'm;lal gl'l'n welva;lrtVl'r

still!: stl'rkn Ilog, mocht het /,01.1)11 dat Vl'eI :\nll'rikanl'nl'l'll olllll'vredigendl' 

voorkl'ur voor ll11'l'r vnjl' tIJd a,ln dl' dag leggen dan IS lop dit puntl zelfs sprake 

V,IIl I.lgl'rl' wl'lva;lrt 

IJl' rest V,IIl dl' kloof is l'l'n anlkrl' z,lak. 1':collol11i,ch beleid kan dl' ;Irlll'idsproduc

tlVltl'lt op 1;lllgl'n' tl'rmijnl'n dl' arlwidsp;lrtlnp;ltll' gunstig 1ll'lnvlol'dl'n. ZOlldl'r 

!\vljklli.g,gl'll da;lr l'rnstlge zw,lktes ill het LUroPl'Sl' beleid, \'00 ra I op lilhtaatni

\'l'.IU \\';1,11' dl' ,lrlll'ldsproductivitl'it ill dl' UI wel op \'S-niVl'auligt, is dat dl'l'h te

rug tl' V(lt'rl'll (lP rl'!;ltll'f It.o.v. dl' \'1.)1 vl'l'l bpit;lal perwl'rkl'llde, l'n dit wijst op 

SUhstltUtll' V,11l wl'rkl'ndl'll door k;IPILI;11. IJezl' Vl'l'V;IIl,ging V;11l arbeid door k;lpi

!.1.l11' ult,g,'lokt door hogl' Itot;!ll'l>rutol,lrlwithko,tl'll \'oor dl' wl'rkgl'vl'!'. Dit sub

,titUtllï>ro('(', I' ,gl'vol'li,g voor rl'latll'\'l' prilswilzigll1gl'lll'll kan daarom wordl'n ar 

gl'n'l11d door dl' 'wlg' tUSSl'll W,lt dl' werkgever Iwta;!lt l'n W;lt dl' wl'rkn knjgt 

,t rUl t unTI tl' \,('lïllllllll'n'll I logen' ,lrlwldsp,lrt inl';lt ie. \'()()r;!I v;ll1,jongl'rl'n l'n 

wl'rkl'r' tludn d.ln SS j,I;I!'. /tlU l'Vl'nl'l'n, l'l'n forse inh;lahla,g Iwtl'kl'nl'n. 

()pllll'rk('lllk I' d,lt ï,ll1gl'r wl'rkl'll·f'lll. du, n.l ,)'lP;I!'. \TI,I plot'l'ling l'l'nlwkids-
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prioriteit is geworden in Europa. Niet in de eerste plaats om hogere groei te verwe

zenlijken, maar wel om de kosten van de vergrijzing beter te kunnen opvangen 

(lees: over meer werkers te verspreiden). En de Europese vergrijzing zal de eerste 

decennia sterker zijn dan in de vs. 

Groeibevorderend beleid 

Soepel werkende arbeidsmarkten zouden het hoofdbestanddeel van zo'n beleids

verandering dienen te zijn. Die soepelheid hebben de meeste EU-lidstaten niet - al 

zijn er landen die wel in deze richting zijn opgeschoven, zoals Groot Brittannië, 

Nederland, Finland, Ierland en Spanje - doodeenvoudig omdat men dat op be

leidsniveau en in cao's niet (echt) wenst. Verkregen rechten worden heilig ver

klaard en het idee dat men doorgeschoten is of dat de status quo zelf niet te verde

digen valt, wordt niet als vertrekpunt aanvaard. Waar men concessiebereid is, 

wordt op een of andere manier compensatie gezocht. In de sociale politiek leidt 

dit tot kostbare conflicten dan wel tot kostbare wapenstilstand. Toch behelst 

'flexibiliteit' van de arbeidsmarkten helemaal geen frontale aanval op 'verkregen 

rechten'. Zonder verkramping en loopgravenmentaliteit (zoals bijvoorbeeld in 

Italië en Duitsland en in mindere mate België, Griekenland en op sommige pun

ten Frankrijk) kan met beperkte aanpassingen veel bereikt worden, zoals in bv. 

Nederland en Spanje is gebleken. Dat valt ook afte leiden uit de voortdurende be

weging die in de huidige arbeidsmarkten toch nog bestaat. In mid-2003, met 

Nederland in recessie, verliezen zo'n 30.000 werkers per maand hun baan, maar 

Verluegen rechten zo'n 26.000 ofmeer werknemers krijgen er een. In een klimaat met slechts iets 

worden heilig ver- gunstiger verwachtingen zouden vrij geringe versoepelingen van cao's, het niet al-

ldaard en het idee tijd-en-eeuwig verbindend verklaren van tal van cao's en ( in bepaalde EU-landen) 

dat men doorge- versoepeling van de uiterst kostbare ontslagregelingen voldoende zijn om veel 

schoten is of dat de meer banen uit extra groei te halen. Dergelijke versoepelingen mogen niet ge-

status quo zelf niet paard gaan met een afbraak van het sociale vangnet. De Europese problemen ko-

te verdedigen valt, men deels voort uit de dubbele bescherming van werknemers: eerst door verre-

wordt niet als ver- gaande bescherming van degenen met banen - waardoor de arbeidsmarkten niet 

trekpunt aanvaard. goed meer werken en werkloosheid vrijwel altijd hoger blijft dan nodig en wense-

lijk - en vervolgens een 'warm'onthaal in het sociale vangnet. De bescherming 

van degenen met banen fi.-ustreert de nieuwe toetreders ( bv. de jeugd in Italië) en 

bestendigt de structurele werkloosheid, en is daarmee zowel sociaal, als fÏnan

cieel "duur". Het onvermijdelijk tweede effect is dat het de sociale zekerheid on

nodig fors en structureel belast. Enige versoepeling van de bestaande bescher

ming van banen werkt dus als een tweesnijdend zwaard, zonder dat ook maar in 

enigerlei mate "Amerikaanse toestanden" worden nagestreefd. Alleen, in zulke 

hervormingen is Europa geen held gebleken (zie bv. van Poeck & Borghijs, 2001; 

Young, 2003). Klaarblijkelijk is er een crisis nodig voordat het roer om kan. 



\..lIl~l' tl'rlllilllgrol'l il1''l'11 rl'l'd~ hoog il1kollll'l1 per hoofd ~telt echter ook geheel 

.ll1dl'l"l' ,'1,,'11. ()m hoge il1kollll'l1 i~ wel degelijk ,','11 uitdrukking van hoge produc

tlvlll'it 11II111l'r~, gl'lIll'll'lI a;11I dl' productivitl'it pl'l" gewerkt uur (waardoor partici

P,ltl""11 '1Il1l11ll-r lII'el1'l'vell bU11l'11 bl'l'Id blijVl'l1) ligt 1':urop;1 vlak bij dl' VS,l'l1eell 

.I,II1(;J! UI-Ialldl'lI i, zeil<; product I ,'Vl' I' \\an deze produetivitl'it blijVl'n stijgel1 over 

,','11 reek, Valll,II"l'II' liter gel'! t ,IL- VS In ieder geval qot tot nadenken, zo l1iet aan

Il-Idillg tot optillli'I1Il'. I)l' l1il'uw,t" gl'gl'Vl'm over dl' VS duiden op eel1 ~trueturl'le 

grOl'1 val1 hovel1 dl' ,l "" (reeel) hetgeen hl,tor"ch ah hoog gl'kl'l1l1lerkt k;1II wor

d,'11 ~u Ill'l'! t dl' "COIIOIllI~dlL' w,'t"lIsch;IP al 111 el' I' dan ti,'n jaar lIloeite lIlet het 

Vl'rklan'I1, In Ill't hilzolllil-r Ill't "lIlpiri~ch a;lIIton,'n, van dl' deterlllinanten V;III 

produ,tlvlt"lt'~n)"1 (il1 dl' VS), Dm diel1t el1lge llL'hol'dzaallllll'id aan dl' d;lg te 

wordl'l1 ,~l'll'.~d, \'l'll'l1 vl'rw;lcht"l1l'chtl'l' dat. lIlet l'l1ige vertraging,l','n ~oortgl'lij

Kl' ,tructurl'l,' ~ro"lv,'r~l1l'1lil1g ook il1 Luropa 111Ogl'ljjk zal wordl'l1, vlH)ral wegem 

dl' ,t"",,, Iwt,'n' uithuJtIIl~ V;111 ICI door rl'organi~,lti,'~, olll~choling, het toetre

den v,ln I1Il'UW,' gl'lll'r.lti,'~ ,'n dil'Jwrl' ,lrIwidwl'I'dl'ling binnl'n,'n tus~enl1l'dnj

V,'11 ,d~llll'dl' 111 dl' oVl'rlll'id. llo\'l'l1dl,'n zal ,','n ~Il'l'lh \'l'rdl're v,'r~chuiving in dl' 

IIchtlll~ \,;In illlwvatl", kwalit"Jt ,'11 dl' da.lrhjjlll'llOn'llll,' g"~lwciali~l"'I'de diemt

\'('rl"IIIIl~ optn'dell, Ik h;llIIvr;lag voor l:urop;ll~ of w,' daar" kl;lar" voor zijl1,lkt 

""I,WIl- al1tw()()rd \',111 dl' I'.urolw~,' Raad (val1 regellng~leld,'r~) i~ dat, in 2010, dl' 

{111I" ,'11 h"Vl'II;d dl' li,"tat"11 het zgll \.i"aholl-pron'~ zullen hebben voltooid ,'n 

d.lt zou Iwtl'k"I1l'n,Iat dl' {Ini" (van 2'1 of 111""1') dl' intl'l'nation;J!e concuIT,'ntie

,1,lg zou Il-id,'n. W,lt d,'z,' ~Iogan ook lIloge hell'kenen, dl' geloofwa;mlighl'id V;III 

1ll'1 Lil 1'01""" .lallpa"llIgWl'rlllogl'lI ill dl' richt ing van ,','n IIl'idende) kl'nni,econo-

Ik ).:l'loofwaanli).:- 111 Ie I' Iwdl'O"\'('llll.lkt Iwkld van dl' lilhtat,'n- W;lIIt dl' UI heeft hier weinig Iw-

IlI'id \',llIlll't vOl'.~dhl'dl'n,'n ~l'ell geld voor - v;dt ol' 11111 hl',t Il' ken,dll't,,'n ah ,','n wel zeer 

1111'0\,"'" "all\,,'S- 1,Ingz,I,IIII hil,turl'lId,' 1II,llIIlIw,'tt,llIkl'l'.lkt hogere olld,'rwjj~ illl,lIId"1I zO;lh 

,ill).:\\l'1'1II0).:t'lI ill ';"lll-rIal1d, I)Ult,I;llId, dl' 1IIl'lllt,'ITal1,'lal1dl'lI lildt olldl'l' r",trietl'''', vl'rg;lal1d,' 

d,' richt i 11).: \'allt't'lI ,'g,dl',ltl", 1I1.I"aIJt"It. gl'hrl'k dali ollll,'rzol'blaullt"lt,'n, hurl'auLT;lti'l'rillg ,'n 

(ll'II"'IIIIl') kt'lIl1is-~,'durig" Vl'rzw,lkklllg V;III dl' kw;dlt"It. Lr h",t;lat geen dltfl'rl'ntiati,' vanlll'lo-

,'COllOlIl i,' is I",drol'- lillig V,III prof,'"on'II, ,','11 zw,lkk,' w,','r, pll'gl'l i ng v;ln dl' noden V,III dl' a rIll'ilh-

""1111. lII.1rkt voor ~tlldll'IIChtlll~"lIl'lI""1I vl','1 t,' zwakk,' .Ihpil'gl'lillg v;ln dl' ~cha;lr~t,,

v,'rlwudlllg,'n lil\'. voor h"t,1 ,tudi,") in dl,' arlll'ilhlllarkt.Jongl' ondl'l'zol' kl' 1', 

kOllll'll Ilw,'illJk hllllll'll"1l 1"\'('11 \'all Olld"I'Z!)l'bpot I" 11,1;11' ollll,'rzoebpotjl', ah 

It' ,d \'OlIwud,'n,lkt IwdrlJl,I,'v"1l11l ';l'd"I'l:tlld gl'l'!t vrjjwl'llllb uit ;1;ln () N () 

( )pll'lllill~ ," ()lId,'I'lOl'k) ,I" I" dl' VIJf grot" lIlultlll;ltlon,lh Illet 1II''l'rek,'nt ,l'n 

Iwg ,t"",,, (n'I.JtI,,11 W,'llIl~ lIl"t heil "rhll, 

1l"\'l'llllt"1I /.1111,,1' 111,','11 d"r~,'II)""',(OIWIIII" heel ;111l1"rl' \','n'''t,'11 dil' V()(lrt\'lol'i

,'11 lilt dl,'p.~,I,III'''' ,trll(tllll)'\\ÎI/.lglll~"1I111 dl' Wl'rl'ld"L'lllWIIII",'11 zo het tOl'kolll

,tig,' V"lîllogl'l1 \'.111 hoogol1twlkk"ld,'l.lllll,'n 0111 nog 1111l"'1') tOl'g,'vOl'gd,' wa,lrd,' 

t,' s, Ill'PP"I1, h"ll1vl( ,,'d"I1. Ilt, 111 t,'Iïl.lt IOI1,d,' ,lrh"llhVl'nklil1g t U ''''11 Iand,'n l'l1 

hllllll'Il!ll'dIlIV"1l ol II<'t\\'('rk"11 \',111 g"II",'nk olld"IîIl'1II i 11 ge 11 wordt voortdurl'l1d 

1,1'. 111)..'),1 'l),l' 
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verdiept en verbreed door de vrijere wereldhandel, de snelle verspreiding van in

formatie en het blijvend hoge tempo van buitenlandse directe investeringen. De 

zeer hoge groeicijfers van de in- en uitvoer van China, India en Centraal-Europa 

sinds de aanvang van de jaren negentig en de toevloed van buitenlandse investe

ringen (daar is geen recessie) zijn er momenteel het belangrijkste voorbeeld van. 

Aldus worden standaardisatie en massaproductie niet minder belangrijk, maar 

wel voor de toegevoegde waarde hier ter plekke - dat kan elders goedkoper en, 

juist door standaardisatie en certificatie, net zo goed. Het grote aandeel dat dien

sten in de toegevoegde waarde van de industrie hebben wordt belangrijker voor 

ons concurrentievermogen. De hoogwaardige diensten ervan worden steeds bepa

lender voor het succes van een lokaal onderdeel van een onderneming. Daarnaast 

wordt snelle opeenvolging van nieuwe producten of varianten en innovatie of 

aanpassing aan nieuwe trends of behoeften van een extra voordeel tot het wezen 

van de concurrentieslag. Dit geldt wellicht nog meer voor diensten die sterk klant

gericht zijn dan voor goederen. Ondernemingen gaan meer op netwerken lijken, 

met vlottere herallocatie van mensen en middelen; zelfs aanpassingen van doel

stellingen of specialisaties worden steeds minder geschuwd. 

De enigszins mysterieuze kreet die economen dan slaken is dat de 'economische 

instituties' van Europa dienen te veranderen. Dat woord slaat niet in de eerste 

plaats op instellingen, al kan dat wel. Het gaat vooral om regels en (gestolde) tradi

ties in bedrijven en arbeidsmarkten. Van binnen worden bedrijven veel soepeler, 

vaak zelfs in losse of concurrende verbanden, met grotere horizontale mobiliteit 

van werkers, en grotere gevoeligheid voor vestigingsplaatsfactoren en globalise

ring. Mededinging, en in elk geval toegang tot markten, stimuleert innovatie en 

verandering en dit kan botsen met een diep gekoesterde wens naar (schijn)stabili

teit. Een sleutelwoord is: economische prikkels, in allerlei betekenissen. Het is ty

perend dat het Lissabon-proces wel praat over relevante aspecten, maar de institu

ties niet ernstig op de agenda zet. De Commissie heeft interessante papers 

uitgebracht over 'ondernemerschap'(!), innovatie, 'durfkapitaal', de informatie

maatschappij, de bevordering van B2B e-commerce en het onderzoeksklimaat in 

Europa. Het zgn. Luxemburg-proces (sinds 1998) is een tripartiet overleg over ver

betering van het 'actieve' arbeidsmarktbeleid van lidstaten, nogal vrijblijvend, 

wellicht stimulerend, maar zonder enige serieuze hervormingsdrift m.b.t. de wer

king van deze markten. Het zgn. Cardiff-proces handelt over 'structurele hervor

mingen' op lidstaatniveau en komt nauwelijks boven de vrijblijvendheid van 

OESO-discussies uit. Zo komen we er nooit. 

Wat Europa kan 

Toch is dit essay geen pleidooi voor Euro-pessimisme. Immers, de EU heeft wel de

gelijk een aantal ingrijpende beleidswijzigingen doorgevoerd die, ook in de VS, 

met verbazing en (verholen) bewondering zijn gade geslagen. Op Unieniveau kan 
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IlH'1l .L:nu,t V,11l t't'lI IlH'l.llIlOrlmt' 'iprekell.llt, FtJ heeft eell oIllvallgrijk ell vrij ra

dlC,I,tlllltt'IlH' lll;lrktplïl.L:r;IIllIll,1 uit.L:evoenl lLlt Illarktwerking via liberalisatie en 

h('tere n'.L:ult-rillL: a;llIzlt'lIlijk hedt Vt'rbett'rd ell uitgebreid. Bovelldit'1I ht'bbelllid

,l.ltt'1I gt'l'IlV;IlISt't'rd I zij Ilt't lIit'l alt iJd t'Vt'1I halldigll'lI hUil t'collomit'l'lIelligs

/.IIIS ,l.IllL:l'l',lst. I le I JIIIl' ht'dt Vt'd h;llIdebprott'ct ie al.\!l'schaft ol Vl'rIllillderd 11)('

ft;tlve I.lIldbouw) (lok op lllalTO-('conOIl1I'icft .\!ebit'd ht'elt Lumpa Vl'rblufll'lIde 

ht'lt'llhwij/lglll\!l'lI door\!l'vol'rd, zO;lh ,'<'tl IllUllt op b;l',is vallet'n 'str;tlflo' IllolIl'tai

n' cOlIstllUtil' t'lIl'l'II.\!dH't'l on;dl!;llIkelijkt' ct'lItrafl' bank dil' prijsslabilileil zon

d('r .druil voorop IIHH't 'itt'lIt'lI. Wit' had dat 20 jaar gt'lt'dt'1I durVt'n voorspdlt'n'i 

TIJdt'lIs dt' voorflt'rt'idlllg V;\I1 dt' 'euro' werd ook nog et'ns l'en bud.gt'lairt' gezond-

1I1,\klllg 111 dl' geftelt- Ft J-1S doorgt'vot'rd, wa;mloor ,t;lat"cftuldt'1I zijll gedaald l'n 

tt'korlt'lI gnillg blljVt'lI. 

Ik knil V.III het I-:uropt'st' 1lt'lt-ilbprohlt't'IllIIIOt't dan ook .\!t'ZlKhl wordelI bij dl' 

lidsl.llt'II.;tI v;tlt IIlt't uit tt' 'iluitt'lI dal dt' lIIarkt,t'ctor op kortt' I erIll Ij 11 dt' ogen 

slUl1 voor dit'per liggelldl' oorzakelI w;lar ze zeil wat ;1;111 kUllllen doen.l.ilblalt'1I 

k UIIIH'II \'t'el Ilt'lt-ids.lct It' Ondt'IlH'IIH'II. 111 I Jllit'vt'rh;l1ld k\l1 dat ah t't'lI vlit'gwid 

werkt'lI IILI.lr er i'i geell rt'dell 0111 op elk;t;lr tt' w;\Cftten, lll'h;tlVl' polilieke gemak,

zucht t'lI korlziclltlgllt'id Wt'1 z;tI illtemit'vt' ,aIllt'lIwerkillg IIlV in () I/; Ol t'lIuit

wIS'iellllg dl' kmtt'lI drukkeIl t'n dl' 'lIelllt'id t'n diepgang vt'rflt'tert'n. Ma;lr dal ei,1 

IIU IH't dit, WIJ Ziglll\! V;111 'i mt i tut ies' I geVt'st igdt' beialIgeIl \'an na I iOllalt' ct'n I r,1 : 

IIH'IILIIt- .1.llIp;lssing n;lar COlllîIITt'lItit' ill (J I/; () alsIlledt' dt' neiging \'an F"" ri 

dlll~' tUSSt'1I lid'itatell) W;I;lr I-:urop;1 eenlt'r 1;lalt d;\I1 doefL'n haalt. 

Vooral nil" alles na-apen 

h .tlln op.\!t,tdd, dt' \'S t't'lI Iltfttt'IHI voorht'eld) \lot'lt'1I wij, n"kns \'"km, ollze 

voorkeun'lI .1.111 dt' 1\IIlt'rikaan,t' .1.l1lpaSSt'lI ï Beftalvt' hillllt'n uilt'rsi beperkte 

d(whll'lltllgt'lI \';111 it'ts IIHTr s0l'!lt'lftt'id t'lIl,detiief'l ie" Illeer risico, i, hel noch 

lIodlg lIoCft wellseliJk 0111 OIlZt' IreLltit'vt') voorkeurelI, dit' ;Iall het begin gl'11Ol'II](1 

IIJII, tt' wij/igt'lI !Je/t' \'()(lrkt'un'lI zijll sowit'sO zet'!' hreed t'n ;tlgeIlll'l'lI oIllschre

\'('11 '\,llIgezit'lI .llIdt'!'s a.ln dt' l'.uropt'S(' diversiteil daarhillnen geen n'cht gt'lLIall 

IOU kUIIIH'1I wordt'lI. \og 1lt'I.\I1grijkt'!' is echlt'!' tLII er t't'lI t'nOrllll' 1lt'lt'ilhruilllte 

llt'sl.l;lt 0111 zowd dt' voorkt'un'lI ruwwl'g Ie handh;l\'t'n als 1ll'It'ids-ell ;Itlilullt'wij

Ilgillgt'lI door tt' voen'lI dit' Ivoldoende) groeihe\'onlt'relld zijn. Ik illkonlt'lIslliVt'l

It'lïll\! diellt lil t'lk tijdsgewricht opllieuw ht'oordeeld It' worden. 111aar het \';tlt 

IIlt't vol tt' houdt'lI tLlt IIw.) het eg.tliLlirt, Nt'derl;lnd het dl'Ct'nni;1 1;\I1g ,Iechl ge

d.I.IIIIlt'dt IlItt'gt'lIded tTnlt'r Ilt't polilieke hedlïjlllloel ,It't'ds dl' grellzen l'Ivan 

Vnkt'IIIH'1I t'lI d.I.lrhII dl' riSICOIlt'lIIerS t'lI wImt 1.lgl·rs lIiet te\'t'elllt'kllotll'lI. I'.rgt'r 

Is d,lt IlllH't olldnwljs t'lI .tllnlt'l dIt'lIstt'lIlïSICO'S. pn''iLltie t'lI origillaliteit niet 

gew.l.mlt-t'rd wordelI da t lTeert l't'lI \'1.lkke gt'nl'LI til' V;I n 111 idde I nLII igell l'lI 

vorlllt t't'lI gt'v.I.lr voor dl' loekolll,tige \\'t'lvaart.lnkollll'lIsllivl'Ilering k\l1 gt'lIIak-

• 11'. '11 Io! I" 1 .' IHI t 
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kelijk de determinanten van groei ondermijnen, maar het hoeft niet, zolang voor

komen kan worden dat op goedkope electorale of ideologische gronden allerlei 

succes, carrière en inkomensprikkels worden gesmoord en verandering met arg

waan wordt bekeken. Ik zie echter geen reden om de VS als voorbeeld te nemen 

voor het sociale systeem, de verzorgingsstaat ( of wat daar voor door gaat) en de ge

zondheidszorg ( en de manke verzekering ervan), om drie hoofdpunten te noe

men. Een zwak sociaal systeem heeft allerlei onzichtbare gevolgen, nog los van ie

ders' voorkeur. Een voorbeeld betreft de sterk kostenverhogende 

aansprakelijkheid in de VS, in Europa vaak (terecht) toegeschreven aan de claim

cultuur, veelal aangejaagd uit eigenbelang door gespecialiseerde juristen. Wat 

niet betekent dat er geen te rechtvaardigen compensatiemotief achter zit. 

Immers, wat in tal van gevallen in Europa onder de sociale verzekering en/ofver

zorgingsstaat zou vallen, kan in Amerika meestal alleen privaatrechtelijk verkre

gen worden. Het gevolg is dat hoog-risico diensten in bepaalde staten niet meer 

werken (bv. medische diensten) en dat produktaansprakelijkheidspremies zo'n 5 

tot 10 maal zo hoog kunnen zijn als in Europa. 

Het is om tal van redenen boeiend voor Europa dat Amerika er is. Het 

Spaakrapport van 1956 (de basis voor het EEG-Verdrag) stond in het teken van in

haalgroei, met de VS als voorbeeld. De Amerikaanse uitdaging (1967) en de discus

sie over de technologische kloof en de miserabele Europese concurrentiepositie 

(1983/4) toonden aan dat Europa zich regelmatig aan de VS spiegelt. Momenteel is 

het, economisch, opnieuw à la mode. Ditmaal is het woord en vooral de (mentali-

Il< zie echter geen teits)daad aan de sociale partners, de ondernemers en de lidstaten van de EU. 

reden om de VS als Inhaalgroei is mogelijk, indien we het willen, zonder dat onze diepgekoesterde 

voorbeeld te nemen voorkeuren in Europa wezenlijk worden aangetast. 

voor het sociale sys-

teem, de verzor- Prof J.L.M. Pelkmans bezet de Norsk-Hydroj Jan Tinbergen Chair, Europa College, Brugge, en 

gingsstaat en de ge- is lid van de WRR 

zondheidszorg om 

drie hoofdpunten 
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