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Zonder loonmatiging hogere 

arbeidsproductiviteit en meer 

l<waliteit 
PROF. DR. A. KLEINKNECHT EN DR. R. NAASTEPAD 

Het poldermodel zit gevangen in een vicieuze cirkeL Het Nederlandse loonma

tigingsbeleid heeft geleid tot lage productiviteits- en inkomensgroei en daar

door tot een fenomenale werkgelegenheidsgroei. De aanbodkant van de eco

nomie is echter verzwakt door de trage technologische vooruitgang. Op de 

langere termijn is dit een doodlopende weg. Nederland moet weer een sterke 

concurrentiepositie krijgen wat betreft technologische ontwikkelingen. De 

weg terug begint met het ongedaan maken van verwoestende bezuinigingen 

op het onderwijs. Ook zijn er goed opgeleide mensen nodig, die kunnen wer

ken in High-performance worksystems. 

Internationale concurrentie ('globalisering', 'mondialisering') is een begrip 

geworden met een immense invloed op de Haagse beleidsagenda. Lonen, sociale 

wetgeving (bijvoorbeeld ontslagrecht), voorzieningen van de welvaartstaat, maar 

ook het milieubeleid mogen allemaal niet 'te ver' doorschieten, want de econo

mie moet op de wereldmarkt kunnen concurreren en wij mogen niet worden 

'afgestraft' door de internationale kapitaalmarkten. Een dergelijke aanpak is 

gebaseerd op een aantal misverstanden. De term globalisering' of 'mondialise

ring' geeft de huidige ontwikkelingen niet goed weer. 

Globaliseringsverhalen 

Zoals één van de ondergetekenden elders heeft beweerd, is de ontwikkeling van 

de internationale handelsstromen niet verenigbaar met de globaliseringsverha

len. l Er is géén sprake van groeiende concurrentie op mondiale schaal. Dit on

dersteunt het inzicht uit het moderne innovatieonderzoek dat het karakter van 

technologische ontwikkeling juist 'lokalisering' en 'regionalisering' van kennis

intensieve productie in de hand werkt.' Door hun inbedding in lokale kennisnet

werken zijn bedrijven veel minder footloose dan de adepten van de globalisering 

aannemen. Maar de gemeente heeft zich daar blijkbaar weinig van aangetrok

ken, althans publiekelijk.' Bovendien leeft het misverstand dat internationale 

concurrentie vooral concurrentie op prijzen en kosten is, met op name arbeids

kosten. 

De nadruk op arbeidskostenreductie werpt een tweetal problemen op. 
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Het eerste ligt in de sfeer van nationale en internationale integratie. In rijke lan

den heeft het beleid van loonmatiging geleid tot een toename in inkomensonge

lijkheid. In ontwikkelingslanden legt de loonmatiging in 'het westen' neerwaart

se druk op lonen die al erg laag waren, vaak onder het bestaansniveau. Dit werpt 

vragen op ten aanzien van rechtvaardigheid in nationale en internationale eco

nomische verhoudingen. 

Ten tweede heeft het gevoerde beleid in Nederland zelf een vervelend nevenef

fect. Door de loonmatiging is in de polder de groeivoet van de arbeidsproductivi

teit gedaald en de algehele technologische dynamiek afgenomen.' Dat is slecht 

nieuws. Immers, de arbeidsproductiviteit meet de schepping van toegevoegde 

waarde (per arbeidsuur of -jaar). Dat is de koek die we kunnen verdelen (als loon, 

winst, interest, pacht etcetera.). Het niveau van de Nederlandse arbeidsproducti

viteit lag in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw vrij hoog. Echter, 

de groei van de arbeidsproductiviteit is sinds het begin van de periode van loon

matiging structureel beneden het Europees gemiddelde gezakt. Wellicht ten 

overvloede: economische groei is slechts op twee manieren mogelijk: (1) we zet

ten meer mensen aan het werk of (2) we laten de mensen die al aan het werk 

zijn productiever werken (bijv. door middel van slimmere apparatuur, betere 

scholing of een betere organisatie). Zonder groei van de (arbeids)productiviteit 

kan het inkomen per werknemer niet groeien. 

Wij zullen in dit stuk beargumenteren dat het loonmatigingsbeleid Nederland 

heeft geplaatst op een pad van lage productiviteits en lage inkomensgroei. Dit 

heeft geleid tot een fenomenale werkgelegenheidsgroei. Echter, ieder voordeel 

heeft zijn nadeel. Met het langzame tempo van technologische vooruitgang is de 

aanbodkant van de economie verzwakt en nemen wij risico's. Op de langere ter

mijn is het een doodlopende weg. In wat volgt zullen wij proberen deze stelling 

te onderbouwen. 

Economische theorieën 

Kan de daling van de groeivoeten van de arbeidsproductiviteit iets te maken heb

ben met het gevoerde beleid? Volgens de economische theorie is dat heel goed 

mogelijk. De neoklassieke theorie bijvoorbeeld, voorspelt dat een daling van de 

loonkosten (ten opzichte van de kosten van kapitaal) zal leiden tot een vervan

ging van kapitaal door arbeid. Ondernemers investeren minder in nieuwe en 

betere machines omdat het werk voordeliger door (goedkope) arbeidskrachten 

kan worden gedaan. Ook volgens het jaargangenmodel van het CPB zal een 

gematigde loonontwikkeling het voor ondernemers rendabel maken om langer 

aan oude en meer arbeidsintensieve jaargangen van kapitaalgoederen vast te 

houden. Met andere woorden, de invoering van arbeidsbesparende technieken 
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verloopt trager. Andere economen (neoSchumpeterianen, innovatie-economen, 

nieuwe groei theorie) voorspellen zelfs dat een daling van het aandeel van de 

lonen in het totale inkomen kan leiden tot minder investeringen in onderzoek 

en ontwikkeling (0&0) ten behoeve van arbeidsbesparende (= productiviteitsver

hogende) technologie.' 

De cijfers in Tabel 1 vatten glans en glorie van het Poldermodel samen. De cijfers 

ondersteunen de hypothese dat het Nederlandse arbeidsmarktsucces een gevolg 

is geweest, niet van vooruitgang en dynamiek in de Nederlandse economie, 

maar juist van een langzame technologieontwikkeling. Dit roept serieuze vragen 

op ten aanzien van de duurzaamheid van het succes. Tabel 1 laat zien dat de 

groei van het Nederlandse BBP gedurende 1994'97 iets boven het EU gemiddelde 

ligt (vermoedelijk als gevolg van de vermogenseffecten van de zeepbel op de hui

zen- en aandelenmarkten). Opmerkelijk in de tabel is de observatie dat de groei 

van de arbeidsproductiviteit (gemeten als BBP per werknemer en per uur; zie 

kolom 2 en 3) in Nederland stelselmatig is achtergebleven gebleven bij het EU 

gemiddelde. 

Tabel 1: 

De groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de arbeidsproductiviteit (BBP 

per werknemer of per arbeidsuur) en de werkgelegenheid in Nederland en in de 

EU (alle vermelde grootheden zijn gemiddelde jaarlijkse groeivoeten over de 

periode 1994 '97). 

Nederland 

EU 

. Banengroei gedeeld door BBP groei. Dit geeft aan met hoeveel procent het aan

tal banen groeit bij 1 % BBP-groei 

Bron: P. Auer (2000) Employment revival in Europe, Genève: ILO, p. 38. 

De extra economische groei hebben we dus in geringe mate te danken aan een 

hogere productie per werknemer en in veel grotere mate (veel meer dan andere 

landen) aan het inzetten van extra werknemers (zie kolom 4). De laatste kolom 

van de tabel ('baanintensiteit') laat zien dat bij 1 procent groei van het nationaal 

product in Nederland, de werkgelegenheid met 0.73% groeit, terwijl dit gemid

deld voor de EU maar 0,20')!, is. Bijna dezelfde cijfers gelden voor de periode 

35 

> 
" 

z 

< 

z. 



> 
" 

r 
< 
> 
> 

" 

1985'95: Nederland boekt +0.70% (de EU: +0.20%) extra banengroei bij 1 IX, BBP 

groei." 

De werkgelegenheidsgroei is dus niet voortgekomen uit een bijzonder sterke 

groei van het nationale inkomen per werknemer of per gewerkt uur (te danken 

aan een grote dynamiek of technologische vooruitgang), maar vooral door meer 

mensen aan het productieproces toe te voegen. Men zou hier van een groeimo

del met 'OostEuropese' trekjes kunnen spreken. Het vermoeden ligt voor de 

hand dat deze arbeidsintensieve groei hand in hand is gegaan met een veroude

ring van de Nederlandse kapitaalgoederenvoorraad (relatief, dat wil zeggen ten 

opzichte van andere landen) en een onvoldoende ontwikkeling van technologi

sche en management expertise in het hanteren van moderne arbeidsbesparende 

procestechnologie. Dit verzwakt de aanbod kant van de economie en maakt ons 

kwetsbaar. Een niet al te strenge recessie is vermoedelijk al voldoende voor een 

volgende golf van reorganisaties en ontslagen. 

Tayloristische- versus high-performance worl< systems, 

De eenzijdige nadruk die in het Nederlandse beleid wordt gelegd op loonmati

ging en concurreren op prijzen contrasteert sterk met het onderscheid dat in de 

huidige literatuur over management en work systems wordt gemaakt tussen 

zogenaamde 'Tayloristische' werksystemen, en high-pcljèJrmancc work systems". In 

grote delen van de twintigste eeuw waren Tayloristische werksystemen winstge

vend. De nadruk lag op massaproductie en productieprocessen waren relatief 

simpel. Concurrentie vond plaats voornamelijk op basis van kosten. Werk was 

gefragmenteerd in simpele, repetitieve taken en arbeid kon gemakkelijk worden 

vervangen. Arbeid werd in deze context voornamelijk gezien als een kostenfac

tor, en niet als een as set (activa) dat in de competitie kon worden ingezet. 

In de huidige tijd vraagt de markt in toenemende mate om variatie en produc

ten die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van de klant. De nieuwe com

petitieve standaarden vergen een interne organisatie en een personeelsbeleid 

dat zich richt op kwaliteit, probleemoplossing, just-in-time levering, herkenning 

van veranderingen in de wensen van (potentiële) kopers (know your customcr!) en 

snelle aanpassingen in producten. Dit alles vereist capabele, oplettende, gemoti

veerde en initiatiefrijke werknemers. Wij spreken hier over high performance 

work systems. 

De kern van een high performance work system (HPWS) is dat het werk op een 

zodanige manier is georganiseerd dat werknemers kunnen participeren in 

beslissingen over organisatorische routines. Werkorganisatie in een HPWS vergt 

dat werknemers informatie verzamelen en verwerken en ernaar handelen. Taken 
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zijn breder en werknemers zijn verantwoordelijk voor kwaliteit. Dit betekent dat 

werknemers in een HPWS meer vaardigheden nodig hebben om hun baan suc

cesvol te kunnen vervullen, en veel van deze vaardigheden zijn bedrijfsspecifiek. 

Voor werknemers en werkgevers zijn de investeringen in deze vaardigheden kost

baar in termen van de moeite, tijd en middelen die ermee gepaard gaan om ze 

te verwerven. De opbrengsten van deze investeringen kunnen alleen gerealiseerd 

worden in een langetermijn werkrelatie. Daarom kunnen flexibele arbeidsrela

ties (hire and fire) nadelig uitpakken. 

HPWS voor hoog- en laagwaardige industrietal<ken 

Arbeidsvoorwaarden voor werknemers in een HPWS zijn dan ook relatief goed, 

en omvatten baanzekerheid, training, individuele rechten, de afwezigheid van 

extreme statusverschillen, een sfeer van onderling vertrouwen en, naast een 

hoge intrinsieke motivering, een goede financiële beloning. Al deze zaken geven 

werknemers een belang in het bedrijf en een reden om te investeren in de toe

komst van het bedrijf Een HPWS omvat dus niet alleen een andere organisatie 

van het werk of alleen betere betaling, maar is een consistent cluster van com

plementaire human resource en organisatiepraktijken, die niet alleen werknemers

participatie omvat, maar ook een goed selectiesysteem voor nieuwe medewer

kers, meer flexibele vormen van probleemoplossing, en financiële prikkels. 

Empirische studies suggereren dat dergelijke systemen goed presteren, ongeacht 

de industrietak waarin ze worden toegepast. Goede resultaten worden behaald 

in zoel technologisch hoogwaardige als laagwaardige industrietakken en bed rij-

ven.' 

Het Nederlandse Poldermodel, gebaseerd op loonmatiging als basis van interna

tionale competitie, paste heel goed in de eerste (Tayloristische) strategie van rela

tief simpele productietechnieken met gebruik van relatief laaggeschoolde werk

nemers die makkelijk kunnen worden vervangen. Maar het lijkt minder goed te 

passen in de huidige omstandigheden in de economie, die vragen om kwaliteit, 

snelheid en variatie. Continuering van dergelijk beleid brengt dus de technologi

sche hoogwaardigheid van de Nederlandse economie, en daarmee ook de toe

komstige welvaartsgroei, in gevaar. Volgens de Community Innovation Survey ligt 

het aandeel van innovatieve producten in Nederland onder het EU gemiddelde. 

De positie van Nederland op Porter en Stern's innovatieindex is sterk verslech

terd sinds begin jaren tachtig." 
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Contrast theorie en empirie met beleidspraktijk 

Zoals reeds uitgelegd zijn er goede theoretische argumenten waarom loonmati

ging negatieve effecten kan hebben op de technologische vooruitgang. Tabel 1 

laat zien dat deze theoretische argumenten ook empirisch hout snijden. Dit 

inzicht contrasteert scherp met de nadruk die loonmatiging krijgt in de 

Nederlandse beleidspraktijk. Een reden voor deze kloof tussen theorie en prak

tijk ligt wellicht in het verschil tussen de korte- en lange termijn effecten van 

loonmatiging. De korte termijn effecten van loonmatiging zijn kosten- en prijsre

ducties, die Nederlandse bedrijven een concurrentievoordeel geven, althans voor 

zolang men in andere landen het Nederlandse voorbeeld niet volgt. Bovendien 

leidt goedkopere arbeid al op vrij korte termijn tot meer banengroei. 

Zolang de daarmee gepaard gaande oplopende technologische achterstand ons 

geen parten speelt is ook dit voordelig. Dit korte-termijn effect is veel zekerder, 

en veel sneller te verwezenlijken dan het effect van een loonstijging, waarvan 

het effect op het tempo van technologische vooruitgang moeilijker te voorspel

len is. En áls het optreedt, zal dat pas op de middellange termijn zijn - iets waar

aan voor een zittende regering weinig eer te behalen valt. Desalniettemin zitten 

we met het gegeven dat blijvende per capita inkomensgroei niet mogelijk is zon

der productiviteitsgroei. 

Een probleem is bovendien dat de transitie van een pad van trage technologische 

ontwikkeling naar een pad van snelle technologische ontwikkeling nogal wat 

overgangsproblemen met zich meebrengt. Het poldermodel zit gevangen in een 

vicieuze cirkel. De loonmatiging heeft de technologische dynamiek omlaag 

gebracht. De negatieve gevolgen van een lager tempo van productinnovatie en 

een lagere groeivoet van de arbeidsproductiviteit heeft men vervolgens gecom

penseerd door nieuwe loonmatiging. Dat maakt het omschakelen naar een min

der gematigde loonontwikkeling lastig. Immers, wanneer de lonen gaan stijgen, 

zal de groei van de arbeidsproductiviteit daar niet onmiddellijk op reageren. Na 

jaren van lage technologische dynamiek zit men immers met een gebrek aan 

ervaring en expertise met het management van nieuwe technologie. Vanwege de 

ontstane trage technologische dynamiek is dan het gevaar van een loonprijs-spi

raai levensgroot, met nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie. Het zal niet 

meevallen om deze vicieuze cirkel open te breken. 

J\ls er al zoiets bestaat als een dreiging van kapitaalexport naar lage lonenlan

den, dan geldt dit vooral voor relatief kennisextensieve productie. 

Kennisintensieve productie is, vanwege het belang van lokale kennisnetwerken, 

veel lastiger te verplaatsen. Met het huidige defensieve loonmatigings, onderwijs 

en industriebeleid heeft Nederland zich juist in een minder voordelige positie 
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gemanoeuvreerd. 

De weg terug 

Vroeger of later zal er niets anders opzitten dan omschakeling naar een offensief 

technologiebeleid en het beëindigen van de loonmatiging. Banencreatie door 

loonmatiging is een defensieve strategie en zal op langere termijn een doodlo

pende weg zijn, mede omdat de per capita inkomensgroei wordt afgeremd bij een 

zwakke groei van de arbeidsproductiviteit, en omdat de relatieve veroudering 

van de kapitaalgoederenvoorraad Nederland kwetsbaar maakt. 

Bovendien zuigt de arbeidsintensieve groei de arbeidsreserves in rap tempo leeg. 

Alleen al het laatstgenoemde brengt het einde van de loonmatiging snel dichter

bij. De krappe arbeidsmarkt vraagt immers om stijgende lonen. Dit is dan de 

andere zijde van de trage technologische vooruitgang: in tijden van laagconjunc

tuur loop je het risico dat veel bedrijven dichtgaan omdat ze technologisch ver

ouderd zijn; in tijden van hoogconjunctuur loop je sneller op tegen de grenzen 

van de groei veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Dit laatste veroorzaakt 

loonstijgingen: de natuurlijke oplossing voor schaarste op een markt bestaat nu 

eenmaal uit prijsverhogingen. Het probleem is echter dat dit soort loonstijgin

gen altijd op het verkeerde moment komt, namelijk aan het begin van een con

juncturele neergang. Dit is niet het meest gunstige moment om de technologi

sche vooruitgang te prikkelen. 

Tenslotte moge duidelijk zijn dat het terugwinnen van verloren posities in de 

technologische concurrentie flankerend beleid vereist, zoals het terugdraaien 

van de verwoestende bezuinigingen van drie Kabinetten Lubbers en van Paars op 

het onderwijsbudget. High-performance worksystems hebben vooral goed opge

leide mensen nodig. Ook het industriebeleid dient aan een kritische blik te wor

den onderworpen. De verwelkoming van buitenlandse bedrijven in Nederland 

zou selectiever moeten geschieden. De aantrekkingskracht van Nederland als 

vestigingsplaats moet beslist niet zijn gebaseerd op 'voordeeltjes' zoals een 

arbeidsmarkt met lage lonen, mensen die gemakkelijk zijn te ontslaan, lage 

belastingen of gedoogbeleid ten aanzien van veiligheid en milieu. Wij zouden 

het moeten hebben van de aantrekkingskracht van een goed opgeleide bevol

king, een goede kennisinfrastructuur en sterke kennisnetwerken, die tot stand 

zijn gebracht dankzij een superieur onderwijs- en onderzoeksbeleid dat niet 

omwille van de centjes beknibbelt op kwaliteit. 

Dr A.H. Kleinknecht is hoogleraar economie van innovatie en dr. C.WM. Naastepad is uni

versitair docent macro-economie, beiden aan de Technische Universiteit Delft. 
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