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D. VAN DER WERF 

Het sociaal-economische beleid in het 
D)66-verkiezingsprogramma 1981 - 1985 

Nog maar kort geleden hebben wij vol goede 
moed het verkiezingsprogramma [g8I - [985 
vastgesteld. Het heeft wellicht bijgedragen tot het 
verkiezingssucces van 0'66 en later tot het re
geerprogram. Maar wanneer we het nu een jaar 
later zorgvuldig beschouwen, dan blijkt het 
tegenstrijdigheden te bevatten, die door de on
gunstige wending van de economische ontwikke
ling aan het licht treden. 

De veronderstellingen die aan ons programma 
ten grondslag liggen, wijken niet essentieel af van 
die van de cPB-raming in 'De Nederlandse Eco
nomie in 1985'. Daarin werd uitgegaan van een 
toeneming van het nationaal inkomen met [% 
per jaar, een prijsstijging van 6,5 %, evenwicht op 
de lopende rekening in [985 en een financierings
tekort in dat jaar van 4,5% NNI. De werkloosheid 
in [985 werd op een half miljoen geraamd. Deze 
uitkom ten getuigen nog van optimisme - zeker 
wat de groei betreft. Voor de uitkomst van de 
werkloosheid waren ze reeds somber. Intussen is 
er zowel ten aanzien van de groei a ls ten aanzien 
van de werkloosheid reden voor grotere bezorgd
heid. Daarbij kunnen we wel proberen de pro
duktie te bevorderen en tegelijk het financierings
tekort terug te brengen, maar er is een grote kans 
dat dit niet lukken zal. Een verlaging van het fi
nancieringstekort bereik je via verlaging van ui t
gaven of verhoging van inkomsten. In beide ge
vallen zijn er negatieve bestedingseffecten. En, 

verlaging van de bestedingen geeft minder activi
teit, minder belastingsopbrengst. Dat wil zeggen, 
verlaging van het financieringstekort tendeert 
zichzelf te neutrali eren. Of, er dient veel meer te 
worden omgebogen dan voorzien, wil het finan
cieringstekort voldoende omlaag gaan. Met a lle 
con equenties van dien voor de economische ac ti
vitei t. 

KnelPunten voor het herstel van produktie en 
werkgelegenheid 

De oorzaken van de malaise hangen deels samen 
met knelpunten aan de aanbodzijde. Enerzijds 
knelpunten op de arbeidsmarkt, anderzijds in de 
produktiestructuur. 

Op de arbeidsmarkt lijken de knelpunten met 
de toeneming van de werkloosheid te zijn ver
dwenen. Maar ze zijn niet echt weg. Op deel
markten zijn nog steeds tekorten. Zou de vraag 
ineens gaan aantrekken, dan gaan die knelpun
ten weer toenemen. En dan kan het best zijn dat 
een nieuwe hoogconjunctuur afgeremd wordt 
door knelpunten op deelmarkten, terwijl daar
naast werkloosheid blijft bestaan. Een anti-knel
puntenbeleid blijft daarom ook nu nodig. Hoe 
moeten we dit aanpakken? In hoeverre is een 
anti-knelpuntenbeleid tijdens een depressie mo
gelijk en haalbaar? 

Knelpunten in de produktiestructuur zijn er 
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ook. Daarop is het industriebeleid gericht. In dit 
verband wordt aan het herstel van de winstposi
tie van bedrijven een centrale betekenis toe
gekend. De in ons programma voorkomende 
loonmatiging en ombuigingen hebben tweeërlei 
effect op de winsten en de investeringen. Ener
zijds werken zij kostenverlagend, dit effect is sti
mulerend door de positieve invloed op de concur
rentiepositie en op de winsten. Anderzijds werken 
zij in het binnenland afzetverminderend; dit ef
fect is destimulerend. Daarom is het niet duidelijk 
hoe het herstel van de investeringen kan worden 
bereikt door matiging en ombuiging. 

Daarbij komt dat in veel landen om ons heen 
ook gematigd wordt, waardoor het effect van de 
kostenverlaging op de uitvoer wordt tegen
gewerkt.1 Er worden onder de huidige internatio
nale omstandigheden wel hoge eisen gesteld aan 
de positieve effecten van matiging! Een probleem 
is ook waarop moet worden bezuinigd. De voor
naamste genoemde bezuinigingsposten betreffen 
de defensie, de overheidssalarissen, de verkorting 
van de verpleegduur en inverdieneffecten van 
maatregelen in de sfeer der sociale voorzieningen. 
Gezien de werkgelegenheidsgerichtheid van het 
programma moet worden voorkomen dat bij de 
overheid werkgelegenheid verloren gaat. Dit past 
ook in een programma waarin op veel gebieden 
collectieve behoeften worden erkend. Het zou be
tekenen dat de oplossing van de financiële pro
blematiek zoveel mogelijk wordt gezocht in de 
nominale sfeer. Maar, kan men zich afvragen, 
zijn deze posten wel toereikend voor het gestelde 
doel? Indien niet, moet dan to~h op het volume 
worden bespaard? Of is het toelaatbaar of zelfs 
geboden, risico's van financiële aard te nemen 
voor handhaving en uitbr~iding van de werkgele
genheid bij de overheid en in de quartaire sector? 

De sociaal-economische visie van Van Agt-J 

Het beleidsprogramma heeft een bepaalde ver
wachting over de economische mogelijkheden als 
uitgangspunt. Het is echter - vanzelfsprekend -

gebaseerd op meer, namelijk visie op hetgeen po
litiek nodig is. En wat voor dit artikel in het bij
zonder van belang is, een visie op de gewenste 
economische politiek. Belangrijk is daarvoor van 
welke premissen men uit wil gaan. Het Kabinet 
Van Agt-I ging ervan uit dat door een beperking 
van de consumptieve bestedingen van particulie
ren en overheid ruimte vrijgemaakt moet worden 
voor het herstel van winsten en daarmee voor de 
investeringen. Vandaar de nadruk op ombuigin
gen en restrictief monetair beleid. Het monetaire 
beleid heeft daarbij de functie de inflatoire krach
ten in te dammen door beperking van de geld
voorziening. Onder ongunstige omstandigheden 
kunnen rentestijgingen daarvoor onvermijdelijk 
zijn. Deze dienen hoofdzakelijk tot het vrijmaken 
van bestedingsruimte voor investeringen. Dit ver
onderstelt aanpassingen, die zich in een snel tem
po moeten kunnen voltrekken. Om die te berei
ken wordt een beroep gedaan op het marktme
chanisme, d.w.z. op flexibiliteit in prijzen en in
komens, waaronder overdrachtsinkomens, op 
mobiliteit van arbeid, op aanbod van kapitaal. 
In deze visie staat een hoog rendement op inves
teringen centraal voor de creatie van nieuwe, sta
biele arbeidsplaatsen, is inkomensmatiging voor
waarde voor het behoud van bestaande arbeids
plaatsen. Het risico dat afzet en werkgelegenheid 
door de inkomensmatiging tijdelijk zullen wor
den gedempt, wordt bewust aanvaard omdat 
men daarvan in een later stadium verwacht de 
vruchten te plukken in de vorm van een herstel 
van de uitvoer, het terugdringen van de invoer, 
meer investeringen, meer afzet, meer arbeids
plaatsen. 
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De zwakke punten van stabilisatiebeleid 

Je kan je afvragen of met dit stabi lisatiebeleid 
niet teveel wordt vertrouwd op de evenwichtsher
stell ende krachten van de markt. Of niet aan de

fl atoire ontwikkelingen teveel ruimte wordt ge
geven . Kostenmatiging kan nuttig zijn als voor
waarde voor winstherstel, investeringsherstel, 
vraag naar arbeid, enz. Toch is er goede grond 
voor kritiek op dit beleid, omdat het geen garan
ties biedt voor handhaving van bestedingen en 
afzet. Wie investeert er als er geen afzetperspec
tieven zijn? 

Twijfel is ook gerechtvaardigd over het anti-in
flatiekarakter van het stabilisatiebeleid. Kijken 
wij naar de resultaten; in recente j aren zien we 
vaak juist inflatie in perioden van recessie. Wat 
is daarvan de oorzaak? Dikwijls wordt bij de be
oordeling van inflatie voorbijgegaan aan het be
staan van economische machtsposities. Om een 
groot aantal redenen - te vriend houden van de 
openbare mening, niet de schuld willen krijgen 
van de inflatie, vertragingen bij de besluitvor
ming - komt de opgebouwde machtspositie in pe
rioden van groei en stijgende afzet niet volledig 
in de pr~jzen tot uitdrukking. Bij stagnatie van af
zet wordt dit a nders. De ondernemingen krijgen 
te maken met kosten die drukken op een te gering 
afzetvolume. Om redenen van cash-flow worden 
de ondernemingen gedwongen om het verlies aan 
afzetvolume zoveel mogelijk terug te halen in de 
prijzen. Doordat de prijzen door de hausse niet 
maximaal werden opgedreven, wordt het nu mo
gelijk ze te handhaven en eventueel te verhogen, 
hetgeen met inkrimping van de activiteit gepaard 
gaat. Waar onvoldoende machtspositie bestaat, 
wordt de cash-flow aangetast en komen onderne
mingen in moeilijkheden, en wordt in het ergste 
geval de activiteit door bedrijfssluiting beëindigd. 

Gebruikmaking en zelfs opbouw van economi
sche machtsposi ties in perioden van recessie is 

geen nieuw verschijnsel. Marktimperfecties heb
ben traditioneel een dempende invloed op prijs

fluctuaties en zetten deze om in volume-aanpas
singen. De markt laat echter nu ook in de recessie 
prijsstijgingen toe, ondanks, wellicht mede door, 
het restrictieve beleid. Pragmatisch beleid vereist 
in dit geval prijsbeleid, gecombineerd met hand
having van afzetvolume, waardoor de cash-flow 
op peil blijft en volumereacties vermeden wor
den. 

Willen we niet teveel tegeliJk? 

Ons programma bevat een groot aantal wense
lijkheden: meer werkgelegenheid, minder infla
tie, terugdringen financieringstekort, verbetering 
van de produktiestructuur, het ontzien van de 
minima en de uitkeringen. Dit programma bevat 
risico's o.a. in de inkomenssfeer, in de sfeer van 
de overheidsuitgaven. Maar al willen wij de reali
teit op deze onderdelen aanvaarden, het blijft een 
moeilijk punt dat wij in het program erg veel te
gelijk willen. Het wordt daardoor inconsequent. 

Vermindering van het financieringstekort, sta
bilisering van de collectieve sector, versterking 
van de industrie, een meerjarige min-lijn voor de 
lonen en salaris en, en het beroep op het prijsme
chanisme op verschillende plaatsen in het pro
gramma (monetair beleid, milieubeleid, energie
beleid, verkeersbeleid ), wijzen op een benadering 
die lijkt op die van het Kabinet Van Agt I. Ande
re wensen: uitbreiding van de quartaire sector en 
invoering van deeltijdarbeid, het sparen van de 
minima, het verwerpen van het prijsmechanisme 
op andere punten van het programma (inko
mensbeleid, prijsbeleid, grondpolitiek, huur
beleid enz. ) zijn daarmee in strijd. Naarmate de 
vooruitzichten somberder zijn, wordt het consis
tentieprobleem klemmender, omdat een aantal 
wensen geld kost, waarvoor het programma op 
andere plaatsen geen ruimte biedt. Dit laatste be-
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treft m.n. het doelcijfer van 4,5 % NNI voor het fi
nancierstekort, genoemd in het aanhangsel.2 

Het arbeidsplaatsenplan van D J66 

In het programma krijgt de creatie en het be
houd van arbeidsplaatsen samen met de doorvoe
ring van structuurverbetering de hoogste priori
teit. Het arbeidsplaatsenplan bevat de realisatie 
van ruim 300000 arbeidsplaatsen, waarvan 
40000 in de marktsector via het structuurver

beterend beleid, 30000 in de bouwnijverheid via 
de verhoging van het woningbouwprogramma, 
60000 in de quartaire sector, en de rest, ca. 
175000 arbeidsplaatsen via verdeli ng van werk, 
waarbij de nadruk ligt op deeltijdbanen. We 
gaan nu kijken naar de mogelijkheden tot realisa
tie ervan . 

a. Arbeidsplaatsen door versterking van de industriële 
structuur 
Het programma wil 40000 banen vinden in het 
bedrijfsleven (bui ten de bou w), waarbij sterk de 
nadruk wordt gelegd op verlaging van de pro
duktiekosten en versterking van de produktie
structuur. De industrie krijgt veel aandacht. Je 
zou bijna uit het programma begrijpen dat 0'66 

zou streven naar een hernieuwde groei van de 
industrie. Maar zou de structurele werkgelegen
heid opnieuw kunnen toenemen als de loonont
wikkeling wordt gematigd om met het buiten
land in de pas te blijven? Dat zou misschien meer 
matiging betekenen dan wij w~nsen. Het buiten
land omvat immers ook de lage-Ioon landen. 
Daarom zal het voor het handhaven van ons wel
vaartspeil daarnaast nodig blijven de arbeidspro
duktiviteit op te voeren, met name in prijsgevoe
lige sectoren. Dat remt het aantal arbeidsplaat
sen. De gewenste uitbreiding van het aantal ar
beidsplaatsen is langs deze weg niet te bereiken. 

Een ander probleem is dat het activiteitenpak-

ket in de achter ons liggende periode een redelijke 
afzetgroei (in binnen- en buitenland ) heeft laten 
zien, maar dat zich nu verzadigingsverschijnselen 
voordoen. Deze problematiek is met kostenverla
ging niet op te lossen. Het structuurbeleid zal ge
richt moeten worden op een verschuiving van het 
pakket naar groeimarkten. In verband met de 
ook in deze activiteiten te verwachten groei van 
de arbeidsproduktiviteit zie ik als resultaat van 
dit beleid voornamelijk behoud van arbeidsmo
gelijkheden. 

Het blijkt dat een vernieuwend structuurbeleid 
nodig is. Het moet voorkomen dat de werkgele
genheidsproblematiek erger wordt, maar het kan 
niet voorkomen dat deze blijft bestaan. Om die 
op te lossen is conjunctureel herstel van de markt
sector nodig, waarover het programma maar 
weinig zegt. Conjunctureel herstel is niet mo
gelijk zonder herstel van de vraag. Dit zal een 
grotere plaats in het beleid moeten innemen, an
ders zullen de doelcijfers van het arbeidsplaatsen
plan niet worden gehaald. 

b. Arbeidsplaatsen in de bouwnijverheid en in de quartai
re sector 
Deze worden hier tezamen genomen omdat de fi
nanciering van de plannen voor beide sectoren 
via de overheid loopt. Laten we eerst naar de 
quartaire sector kijken. Hiermee kunnen aan
zienlijke inverdieneffecten worden bereikt. Dit 
maakt ca. 60000 extra arbeidsplaatsen in de 
quartaire sector naar valt aan te nemen, een fi
nancieel oplosbaar probleem. 

Ook ten aanzien van de 30000 arbeidsplaatsen 
in de bouwnijverheid via verhoging van de wo
ningwetbouw, mag worden aangenomen dat de 
plannen te realiseren zijn. Alleen de gevolgen 
voor het financieringstekort en de effecten op de 
overige variabelen kunnen per arbeidsplaats ge
rekend, groter zijn, door meer materiaalkosten. 
Daartegenover staat een groter aantal arbeids
plaatsen in toeleveringsind ustrieën. 
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c. Arbeidsplaatsen door verdeling van werk, in het biJzon
der deeltijdbanen 
Het betreft hier de omzetting van normale ar
beidsplaatsen in deeltijdarbeidsplaatsen, leidend 
tot de creatie van 200000 deel tijdarbeidsplaatsen 
bij de overheid en nog eens 200000 deeltijdar
beidsplaatsen in de marktsector. Deze aan tallen 
zijn voor de· opvang van ca. 175000 werkzoeken
den uit het geraamde aanbod van ruim 300000 

personen. 
Mijns inziens is hier een fout in het programma 

geslopen. In de ramingen van het CPB voor de 
werkloosheid is reeds uitgegaan van de veronder-
telling dat de bestaande spontane trend in de 

creatie en bezetting van deeltijd banen, door ca. 
40000 deeltijdwerknemers per jaar, doorgang 
vindt. Het aantal werklozen in 1985, in manjaren 
gemeten, zou dientengevolge, impliciet 200000 

hoger moeten worden geraamd. Er zouden om de 
som te kunnen maken, in de periode van 1985 

niet '75000 maar 275000 volle banen in deeltijd
banen moeten worden omgezet, waarvan 100000 

spontaan en 175000 als gevolg van doelgericht 
beleid. Dit verzwaart de problematiek aanzien
lijk. 

Er wordt gesteld dat de te creëren deeltijdba
nen ruim gekozen zijn, omdat door de groot
scheepse creatie ervan nieuw aanbod wordt uit
gelokt c.q. meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
zullen blijven werken. Essentieel voor het beleid 
ten aanzien van dit nieuw aanbod is de doelstel
ling van de deeltijdarbeid. Valt deze samen met 
de realisatie van het arbeidsplaatsenplan of met 
de verbetering van ontplooiing kansen? Hoe zit 
het met de belangstelling voor deeltijdarbeid, 
zonder financiële compensatie voor het verlies 
aan inkomen samenhangend met inkorting van 
de werkweek? Als het voornamel ijk gaat om het 
scheppen van kansen voor ontplooiing, wordt het 
bereikte aantal deeltijdbanen daaraan onder
geschikt. We hoeven dan ook niet te proberen via 

compensatie van inkomen het aantal deeltijders 
op te voeren. Wel betekent dit vermoedelijk dat 

het arbeidsplaatsenplan langs een andere weg 
moet worden gehaald. 

Arbeidsplaatsenbeleid door stimulering 

Bij kritische beschouwing blijken de meeste mo
gelijkheden tot realisatie van het arbeidsplaatsen
plan zich te bevinden in de sfeer van conjunctu
reel herstel van de marktsector en uitbreiding 
van de quartaire sector. Wat dit laatste betreft, 
gezien de vele wensen die in het programma te le
zen zijn, lijkt het ook mogelijk dat meer mensen 
in de quartaire sector nuttig emplooi vinden. 

Voor de realisatie van het plan is het voorts no
dig dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren 
en knelpunten worden opgelost. Het programma 
richt zich met name op opleid ing en scholing ter 
verbetering van de aansluiting van vraag en aan
bod op de arbeidsmarkt, alsmede op meer mo
gelijkheden voor deeltijdbanen. Het is de vraag 
of dit voldoende is. Fundamenteel voor het func
tioneren van de arbeidsmarkt is dat het aanbod 
op de arbeidsmarkt, zowel werkenden als niet
werkenden, reageert op de impulsen die uitgaan 
van de vraag naar arbeid. 

Voordat iemand zich op de arbeidsmarkt aan
biedt, vergelijkt hij doorgaans de situatie waarin 
hij zich bevindt met het geheel van voorwaarden 
dat in het voor ui tzicht word t gesteld (het bereik
bare loon). De positieve kanten: arbeidsinkomen, 
promotiemogelijkheden enz. enerzijds, en de ne
gatieve kanten: onzekerheid, noodzaak van bij
scholing, zwaardere werkbelasting, enz. spelen 
daarin een rol. Het bereikbare loon moet naar 
zijn oordeel beter zijn dan het geheel van voor
waarden dat de uitgangssituatie kenmerkt (het 
reserveringsloon). Alleen wanneer duidelijke per
spectieven tot verbetering worden geboden, is 
een actieve reactie van het aanbod op de vraag 
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te verwachten. In de huidige conjuncturele situa
tie is dit niet het geval. Het resultaat is matige re
actie van werkenden zowel als niet-werkenden op 

de impulsen van de arbeidsmarkt. Alleen de 
sterksten kunnen verbetering van positie berei
ken. Deze dringen in de concurrentiestrijd de 
zwakkeren uit het arbeidsproces. Een verbetering 
van de scholingsmogelijkheden biedt daarvoor 
geen voldoende tegenwicht. 

Dit instrument kan pas gericht worden ingezet 
wanneer er weer zekerheid kan worden geboden 
over de positieverbetering die met de scholing 
kan worden bereikt. Het antwoord ligt in een be
leid dat de impulsen versterkt, de garanties in 
zich draagt voor behoud van werk en meer per
spectieven biedt op positieverbetering. 

Flankerend beleid 

De verschillende denkbare varianten van een sti
muleringsbeleid leiden, ondanks aanzienlijke in
verdieneffecten, meest tot een verdere vergroting 
van het financieringstekort en tot ongunstige ef
fecten op de lopende rekening, prijzen en be
schikbare inkomens. 3 

Ter vermijding daarvan is flankerend beleid 
nodig. In het programma vinden we aanzetten 
tot flankerend beleid onder meer op de punten: 
besparing op energie, het monetaire en het beta
lingsbalansbeleid, het inkomens- en het prijs
beleid. We zullen dit nu bekijken. 

a. Besparing van energie 
De energieschaarste vormt thans een rem op de 
produktie. Er zijn besparingen nodig die groten
deels worden afgedwongen via een afneming van 
de groei. Door zuiniger verbr!lik kan deze rem 
worden weggehaald. De industrie zal daarbij een 
bijdrage moeten leveren, zegt het programma, 
via het ontwikkelen van besparingstechnieken, 
maar ook: het bewuste zuinigheidsbeleid zal 

vorm dienen te krijgen in de tarieven. Vraag: 
welke tarieven zijn bedoeld en welk gedeelte van 
de last krijgen de gezinnen te dragen? 

Het programma wil bepaalde kostenstijgingen, 
waaronder die van energie via doorberekening in 
de prijzen en beperking van de prijzen aan de ge

zinnen, in rekening brengen. Wat zal met dit be
leid worden bereikt? Het gezinsgebruik is voor de 
meeste energiekosten niet erg prijsgevoelig. Dit 
zou betekenen dat een relatief geringe besparing 
wordt bereikt en ipso facto een relatief groot in
komensofTer. Hoe is dit te plooien met het inko
mensbeleid? Zou het dan niet meer voor de hand 
liggen de last meer bij de bedrijven te leggen? 
Ook daar kan de prijsgevoeligheid echter onvol
doende zijn. Om uit deze impasse te komen, zou 
overgegaan kunnen worden op be paringsvoor
schriften buiten de prijzen om, zowel voor gezin
nen als voor bedrijven. Dit heeft het voordeel dat 
lagere energieprijzen mogelijk worden, waardoor 
de concurrentiepositie wordt begunstigd en te
vens de inkomens worden ontzien. 

b. Het monetaire en het betalingsbalansbeleid 
In het voorgaande heb ik geprobeerd duidelijk te 
maken, waarom te eenzijdige en te haastige po
gingen om het financieringstekort terug te drin
gen gevaarlijk kunnen zijn. Dat wil niet zeggen 
dat het niet nodig is om het financieringstekort 
naar een lager niveau te brengen. Alleen dat de 
daling van het tekort minder als doelstelling en 
meer als resultaat van een juist gekozen strategie 
moet worden gezien. Intu sen zitten we dan wel 
met tekorten, die op een of andere manier moeten 
worden gedekt, en waarop dan later rente en af
lossing moeten worden betaald. Het is, dunkt me, 
zaak om rente en aflossingen zo laag mogelijk te 
houden. 

Belangrijk is daarvoor dat de lopende rekening 
geen tekort vertoont. Anders zou eventueel in het 
buitenland moeten worden geleend om de totale 
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rekening in evenwicht te houden, en dat is, op de 
lange termijn gezien, geen goede zaak. Om het 
evenwicht te bereiken en te handhaven lijkt mij 

depreciatie van de gulden een geoorloofd middel, 
indien verbetering van de concurren tieposi tie 
door loonmatiging in onvoldoende mate mogelijk 

blijkt. Maar het wisselkoersbeleid is geen doel op 
zichzelf: appreciatie en depreciatie moeten gezien 
worden als onderdeel van een groter pakket. 

Om de financieringstekorten te dekken, liggen 
volgens traditionele opvattingen langlopende le
ningen voor de hand. Maar de langlopende ren
tevoet is geleidelijk opgelopen tot 12 à [3 %. Bij 
langlopende dekking legt men de renteverplich
tingen op dit niveau voor jaren vast. Vraag: is het 
niet verstandiger voorlopig niet langlopend te 
dekken en met consolidatie te wachten tot de ren
tevoet zal zijn gedaald? En in hoeverre kan dat? 
Wat zijn de risico's van dit beleid? Theoretisch 
moet het zeker kunnen. De Nederlandsche Bank 
is verplicht de Minister van Financiën te helpen 
bij zijn beleid. 4 Hij kan dus altijd lenen bij de 
Bank, als hij dit voor zijn beleid nodig vindt. Het 
probleem is veeleer, dat iedereen schijnt te vin
den dat monetaire financiering inilatie veroor
zaakt. Toch behoeft dit niet zo te zijn . Inilatie, 
prijsstijging dus, wordt veroorzaakt door prijs
verhogingen van bedrijven. Meestal op grond 
van kostenverhogingen. Maar kortlopende finan
ciering van overheidssch uld en kosten van bedrij
ven zijn geheel andere zaken en hebben a lleen 
zeer indirect verband met elkaar. Een direct ver
band mag men niet stellen. 5 

Wel lijkt het verstandig om de grote vlottende 
staatsschuld die op die manier kan ontstaan te 
consolideren, zodra de rentevoeten zakken, en te
gelijk de overliquiditeit van het bankwezen te be
perken door gerichte bankpoli tiek, zonder de 
rente weer op tejagen. In het geval van een nieu
we opleving kunnen de liquiditeiten in een proces 
van beheerste kredietverlening geleidelijk worden 
vrijgelaten. 

c. Het inkomensbeleid 
Bij dit onderwerp is sprake van strijdigheid tussen 
het matigingsbeleid en de bevordering van de 

aansluiting van vraag en aanbod op de arbeids
markt. 

Bij de uitvoering van het kostenmatigend be
leid worden in het programma voor geen enkele 
inkomenscategorie koopkrachtgaranties gegeven . 
Wel zullen de werkelijke minima zoveel mogelijk 
worden ontzien, hetgeen op een verdere verklei
ning van de inkomensverschillen zou neerkomen. 
Aangezien de bestaande netto netto-koppeling 
tussen sociale uitkeringen en overige inkomens 
wordt gehandhaafd , geldt de verkleining van de 
inkomensverschillen ook ten opzichte van de uit
keringen. Een en ander is van belang voor de ver
houding van het bereikbare loon en het reserve
ringsIoon, en daarmee voor de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt. De arbeidsmobiliteit is afhankelijk 
van de mogelijkheid werk te vinden tegen een 
loon boven het reserveringsloon. In een situatie 
van weinig vraag naar arbeid zijn de mogelijkhe
den om werk te vinden boven het reserverings
loon schaars. Deze schaarsheid wordt versterkt 
door verkleining van de inkomensafstand tussen 
werkenden onderling en tussen werkenden en 
niet-werkenden. De verkleining der inkomensver
schillen verklaart gedeeltelijk het verschijnsel van 
schaarste aan gekwalificeerde werkkrachten voor 
bepaalde beroepen en in bepaalde bedrijfstak
ken, bij gelijktijdige toeneming van de werkloos
heid. Begunstiging van de beloning voor vuil en 
zwaar werk waarvoor arbeid moeilijk te vinden 
is, en het achter laten blijven van de inkomens in 
de collectieve sector, waar de schaarste minder 
groot is, zoals in het programma voorzien, kun
nen helpen de mobiliteit te bevorderen. Met het 
verlagen van uitkeringen ten opzich te van de ac
tieve inkomen en het verruimen van het begrip 
passende arbeid kan de problematiek niet wor
den opgelost. Dit zou tot gevolg hebben dat de 
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beter gekwalificeerde werknemers op steeds la
gere posten terech tkomen en daar de minder ge
kwalificeerde verdringen. Terecht worden zulke 

'oplossingen' niet in het programma aanbevolen. 
Van de verkleining van de inkomensverschil

len, hoe sympathiek ook als gedachte, mag bij 

een teruglopende vraag naar arbeid helaas geen 
bijdrage tot de oplossing van het mobiliteitspro
bleem worden verwacht, maar eerder een verdere 
verstarring. Zonder versterking van de vraag 
naar arbeid ·is dit probleem vermoedelijk niet op 
te lossen. 

d. Het prijsbeleid 
Over het beleid ten aanzien van prijsvorming en 
inflatie is het programma onduidelijk. Enerzijds 
wil het prijsstijgingen van energie, grondstoffen 
en andere externe kosten, milieulasten, via door
berekening in de prijzen aan de gezinnen in reke
ning brengen, anderzijds wordt een laag inflatie
percentage nagestreefd via het algemeen kosten
matigend beleid, het prijsbeleid en het monetaire 
beleid, bevordering van vrije mededinging. Ver
betering van de rendementen wordt dus enerzijds 
nagestreefd door doorberekening van kosten 
zonder prijscompensatie, anderzijds belemmerd 
door inflatiebestrijding en mededingingsbeleid. 
Dit staat in tegenspraak met elkaar. Wat is hier 
de betekenis van prijsbeleid en mededingings
beleid? 

Het verkiezingsprogramma spreekt van vrije 
en van eerlijke mededinging. Dit sluit kennelijk 
niet het bestaan van economische machtposities 
uit (van verschillende sterkte), doch alleen het 
misbruik van machtposities. Het begrip misbruik 
van machtspositie is echter moeilijk af te bake
nen. Valt oneigenlijk gebrui~ er ook onder? Is er 
altijd sprake van misbruik als winst wordt ge
maakt? Is handhaving van cash-flow door prijs
verhoging in een teruglopende markt misbruik 
van machtspositie? Ook indien daardoor arbeids-

. plaatsen worden veilig gesteld? 
Het bestaande prijsbeleid laat toe dat verho

gingen van lonen en externe kosten grotendeels in 

de prijzen worden doorgegeven. Omgekeerd 
geldt dit ook voor verlagingen van externe kosten 
en voor de stijging van de arbeidsproduktiviteit. 
De ramingen voor de loonkostenstijging en de ar
beidsproduktiviteitsstijging worden ontleend aan 
macro-economische gegevens. Dit betekent dat 
de prijsgedragsregels vrijwel ongedifferentieerd 
worden toegepast op grote groepen van bedrij
ven. Sommige bedrijven ondervinden daardoor 
te weinig invloed van het prijsbeleid, andere be
drijven teveel. Voor deze laatste groep kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt. Ongetwijfeld 
heeft de globale toepassing tot gevolg dat het 
prijsbeleid onvoldoende werkzaam is. 

Het spi~gelbeeld van efficiency-verbeteringen 
wordt gevormd door onder meer de kosten van 
onderbezetting. Welk gedeelte daarvan zou in de 
prijs tot uitdrukking mogen komen, en welk ge
deelte ten laste van het bedrijf moeten worden 
gebracht? Hoe moet de mate van onderbezetting 
worden gemeten? Onder welke omstandigheden 
gaat het handhaven van de ca h-flow, als de 
markt dit toestaat, boven het streven naar prijs
stabiliteit? 

Aan het prijsbeleid gebaseerd op de kostenont
wikkeling kleven grote bezwaren. Als alternatief 
kan men denken aan een prijsbeleid gebaseerd op 
maxima te stellen aan de winstmarge. Mar
gebeleid kan aan een bedrijf met relatief hoge 
kosten toestaan deze door te berekenen voor zo
ver de markt di t toelaat. Er is geen speciale re
geling voor onderbezettingsverliezen nodig, noch 
op andere gronden. Margebeleid kan het gebruik 
van machtposities beperken. Ik verwacht er een 
grotere bijdrage tot de prijsstabiliteit van dan 
van het bestaande prijsbeleid. Van het program
ma gaat de suggestie uit dat het prijsbeleid en het 
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mededingingsbeleid moeten word en vernieuwd 
en op elkaar afgestemd. H et lijkt me hoog tijd . 
Een werkzaam mededingings- en prijsbeleid ka n 

een uiterst nuttige bijdrage leveren als flankerend 
beleid. 

Algemene conclusie 

We hebben tegenstellingen in het programma ge
consta teerd . H et is aan de pa rtij om deze te repa
reren. Daarvoor zouden o.m. de in dit a rtikel ge
stelde vragen moeten worden beantwoord. Ik zal 
hier volstaan met de bela ngrijkste tegenstelling, 
n1. die tussen het werkgelegenheidsbeleid ener
zijds en het inkomens- en het fin ancieel beleid an
derszijds. And ers gezegd: heeft het zin om door 
te gaan met ombuigen en ma tigen om op die ma
nier het fin ancierings tekort terug te brengen tot 

4,5% N N I? 

Ik betwijfel het. Theoretisch is het wellicht mo
gelijk la ngs de kl assieke weg, via ma tiging en om
buiging, versterking van de concurrentiepositie, 
enz ., het economisch herstel te bereiken. H et 
daartoe strekkende beleid is ech ter on uitvoer
baar, omda t de benodigde loonma tiging onhaal
baar is en het risico van een verdere toeneming 

van de werkloosheid - ook al zou deze van tijde-

lijke aa rd zijn - te groot. Da n staa t a lleen de ex
pa nsieve aanpa k open. Berekeningen op basis 
van het spoorboekje in 'De Nederlandse Econo

mie in [g8S ' la ten zien da t 1% fin a ncierings te
kort goed is voor 75 000 minder werklozen, 2% 
meer BNP , I~ % meer NNI, bij een slui tende beta

lingsbalans en na uwelijks meer p~ij ss tijging . 6 H et 
lijkt mij conseq uenter die lijn te volgen. 

november 1981 

Noten 

I . Vgl. de analyse van de interna tionale aOl a nkci ijkheid van 
J an Siebra nd in Esa van 28 okLOber Ig8 1: 'H et kwe tsbare 
gelijk'. 

2 . Het aanhangsel maakL geen deel van het ve rkiezingsp ro
gramma ui l. 0'66 heeft zich d us niet gebonden aan enig 
doelcijfer voor hel fina ncieringstekorl. 

3. Zie 'De Nederl andse Economie in 1985' , p. 154 en 155 · 
4. Vgl. het a rtikel van Marco Gans in ESB van 4 feb. Ig8 1. 
5. Merkwaardig is in dit ve rba nd da t we zien dat in la nden 

waar een zeer stringent monetair en fin ancieel beleid wordt 
gevoerd, strikter dan monetaristen in ons land voors taan, 
zoals in de v s en het v K, inOati e niet kan worden voorko
men. Waarschijnlijk heeft daar prijsverhoging plaa ts door 
bed rijven met economische machtspositi es, di e a ll een door 
van die machtspos iti es geb ruik te maken het hoofd boven 
wa ter ku nnen houden. 

6. Zie mijn a rtikel in ES B van 4 november Ig8 1. 


