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Over fabels en dilemma's 

Politick heeft vee! te maken met optiek 
en akoestiek. heeft Dries van Agt eens 
gezegd. Minstens zo waar is dat politici 
zich vaak blindstaren op beeldvorming. 
In de politick gaat het om een gekleurd 
beeld van de werkelijkheid. 'Facts by 
themselves are silent'. Feiten gaan pas 
spreken. als er kleur aan gegeven wordt. 
als ze vanuit een visie worden belicht. 
Maar dat kleuren kan zo ver gaan dat de 
werkelijkheid vervormd of zelfs ver
draaid wordt. 
Politici die te eenzijdig door een pro
bleem gebiologeerd zijn. !open het risico 
bewust of onbewust het slachtoffer van 
die vervorming te worden. 

Een voorbeeld betreft het pleidooi van 
Marcel van Dam om tegen 1990 voor 
bijna iedereen een vijfurige werkdag in tE 
voeren. Die politieke boodschap is geba
seerd op een beeld van de werkelijkheid. 
waarin centraal staat dater de komende 
jaren onvoldoende economische groei zal 
zijn om het bedrijfsleven in staat te stel
len voldoende extra werkgelegenheid te 
scheppen. Integendeel: als gevolg van de 
'derde industriele revolutie ·.de automa
tisering. zal de produktiviteit sneller stij
gen dan ooit. Daarmee wordt het zoveel
ste links-modieuze toekom~beeld gepre
senteerd: enkel en aileen een drastische 
arbeidstijdverkorting kan ons redden van 
massawerkloosheid. 
Is dat beeld nog enigszins in overeen
stemming met de feiten? Of is de ziener 
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zo zeer in de ban van zijn visioen dat hij 
het zicht op de werkelijkheid heeft verlo
ren? Vertelt hij ons een fabeltje? Als 
Van Dam gelijk zou hebben. zou dear
beidsproduktiviteit in de loop der tijd 
steeds sneller moeten zijn gaan stijgen. 
In werkelijkheid is het precies andersom. 
In de jaren zestig steeg de arbeidspro
duktiviteit in Nederland met zo 'n 5% per 
jaar. In de tweede helft van de jaren 
zeventig daalde dat tot ongeveer 2%. De 
laatste jaren zitten we rond I%. Ook 
cijfers in de VS wijzen niet op een ver
snelling van het tempo van produktivi
teitsstijging. Daarmee is een belangrijke 
pijler onder het visioen weggevallen. 
Nog belangrijker: helpt zo'n vijfurige 
werkdag ook om de werkloosheid te be
strijden? Ik vrees van niet. Er zit het 
risico aan vast dat- om het gezinsinko
men op peil te houden -vee! men sen 
zullen proberen twee banen met elkaar te 
combineren en vee! meer gehuwde vrou
wen zich noodgedwongen op de arbeids
markt zullen melden. metals gevolg. dat 
het aantal mensen dat een baan zoekt. 
misschien nog sneller groeit dan het aan
tal banen. Het idee van Van Dam is 
weinig anders dan een fabeltje. 

Een ander voorbeeld betreft de discussic 
over de vraag of het terugdringen van het 
financieringstekort automatisch leidt tot 
vermindering van de werkloosheid. A is 
dat zo is, vangen we twee vliegen in een 
klap. Is dat verband er niet, dan ontstaat 
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het akelig dilemma dat we moeten kiezen 
welke van deze twee belangrijke zaken 
het zwaarst weegt. · 
Sommigen maken zich er van af met de 
stet ling dat vermindering van het tekort 
een onmisbare voorwaarde is voor het 
terugdringen van de werkloosheid. Op 
heel lange termijn is dat misschien zo. 
Maar zeker op middellange termijn- zeg 
een kabinetsperiode- is de werkelijkheid 
anders. Fors bezuinigen om het tekort te 
verkleinen betekent dan vooral: minder 
afzet, minder groei en ook minder werk
gelegenheid. 
Voor anderen is die werkelijkheid reden 
om heel rekkelijk met het financierings
tekort om te springen. Zij willen de 
werkloosheid eerst en vooral bestrijden 
via een bestedingsimpuls. Aile bereke
ningen wijzen uit dat dit wei een beetje 
helpt. Maar de op deze wijze gecreeerde 
arbeidsplaatsen worden voor de gemeen
schap wei erg kostbaar. 

Het lijkt allemaal nogal ontmoedigend. 
Maar met fabels over werkloosheidsbe
strijding komen weer niet. En er zijn 
dilemma's die niet simpel omzeild kun
nen worden. 
Nee. het ziet er niet naar uit dater snel
len en eenvoudige oplossingen voor het 
wcrkloosheidsproblcem bestaan. We zul
len het moeten zoeken in een weinig 
spectaculaire combinatie van verschillen
de beleidssporen. die gelijktijdig gevolgd 
worden. Metals doe! de echte motor van 
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de werkgelegenheid- het proces van eco
nomische groei- weer op gang te 
brengen. 
Een eerste vereiste daarvoor is dat die 
motor weer in goede conditie wordt gc
bracht. Dus: de internationale concur
rentiepositie verbeteren. de rendementcn 
omhoog brengen. hct ondernemingskli
maat gunstig maken. Oat moet gecombi
neerd worden met verantwoorde vormen 
van arbeidstijdverkorting. Vanaf een be
paald moment kan ook een bestedingsim
puls werken als een soort aandrijfwiel om 
de hoofdmotor weer op toeren tc 
brengen. 

Te midden van fabels en dilemma's blijft 
het moeizaam ploeteren om een goede 
koers te varen. En zoals altijd zullen er 
vee! stuurlui aan de wal staan. 


