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Innovatie is de 
ware motor van' 
economisch herstel 
De kenniseconomie, technologische innovatie, loonmatiging en de herziening van 
het sociale zekerheidsstelsel zijn begrippen die vandaag de dag veel terug te vin
den zijn in de kranten en vooral op de opiniepagina's. Zoals bekend participeert 
D66 in het huidige kabinet Balkenende. Dit kabinet kiest een nogal paradoxale' 
positionering in het sociaal-economisch beleid. Enerzijds kiest zij voor loonmati
ging om de kosten van arbeid te drukken. Anderzijds wil dit kabinet het kabinet 
zijn van innovatie en de kenniseconomie. ' 

DOOR ROEL VAN DER POORT 

De essentie van mijn standpunt is dat deze paradox in het sociaal-economisch beleid eigen
lijk verlammend werkt voor duurzaam economisch succes. Vanwege dit verlammende stand
punt ontneemt het kabinet zichzelf eigenlijk de kans op succes op' dit gebied. Gezien het gege
ven dat D66 zich terecht wil manifesteren als de kampioen kenniseconomie zullen de fractie 
en onze beWindspersonen moeten ijveren voor een aanpassing van het kabinetsbeleid op dit 
punt. Een nadere verkenning. 

Slimmer werken 
Zowel bedrijven alsook de overheid zouden zich minder moeten bezighouden met loonmati

ging, maar juist veel meer met de verhoging van productiviteit. Alleen al in de Europese Unie 
is het utopisch om als Nederland te denken dat we ooit zouden kunnen concurreren op de 
prijs van arbeid. Is het verwachten dat onze chauffeürs in de transportsector voordeliger zui
len worden dan bijvoorbeeld hun Poolse of Slowaakse collega's? Het antwoord ligt voor de 
hand: nee. 
Loonmatiging is eigenlijk niets minder dan een aspirientje. De pijn lijkt even afwezig en je 
kunt tijdelijk doorfunctioneren. Echter de oorzaak van de problemen wordt niet aangepast. 
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het instrument van de geleide loonpolitiek toe
gepast. Vaak was het ook een succesvol instrument. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk 
het befaamde 'Akkoord van Wassenaar' uit 1982. Het heeft er echter alle schijn van dat de 'tijd 
is aangebroken dat onze economie wellicht immuun is geworden voor de paracetamol. 
Hoge lonen zijn in beginsel pOSitief. Allereerst stimuleren hoge lonen de zogenaamde econo
mische vraag. Hogere koopkracht bij consumenten leidt tot een hogere vraa:g naar nieuwe pro
ducten en diensten. Loonmatiging tast de koopkracht aan en zodoende dreigt de motor van 
innovatie stil te vallen. Een hoog loonpeil vormt een belangrijke prikkel tot innovatie. Hoge 
lonen zijn een prikkel bij alle bedrijven om door middel van investeringen in R&D-afdelingen 
nieuwe arbeidsbesparende technieken uit te vinden. Ook zorgen lagere loonkosten ervoor dat 
reeds geïnstalleerde kapitaalgoederen langer winstgevend blijven en remmen daardoor techno
logische innovatie. 

In plaats van te spreken over loonmatiging zou het veel effectiever zijn om onderwerp van 
gesprek te maken hoe we als natie of als individuele bedrijven productiever kunnen worden. 
Binnen de EU zijn namelijk diverse I~nden waar de lonen hoger liggen dan in Nederland, maar 
waar het land toch succesvoller is vanwege het Simpele gegeven dat de productiviteit per 
gemiddelde werknemer gewoon veel hoger is. Slimmer werken, maar bovenal technologische 
innovatie voor ons laten werken lijkt een nog veel beter devies'. Diverse deskundigen als bij
voorbeeld Prof. Kleinknecht hebben meerdere malen gesteld dat loonmatiging eigenlijk de 



• I I __ ----------- -

Idee. oktober 2004 • 'Thema: Tussenstand Balkenende 11 • pagina 29 

bedrijven lui maakt. Met de lagere loon
kosten ontstaat er een neiging innovatie uit 
te stellen. Ook Michael Porter hekelt in zijn 
boek The competitive advantage of nations 
(1990) de overmatige aandacht in de econo
mische literatuur voor loonkosten. Lage 
loonkosten vormen niet meer dan een pri
mair vO'ordeel en daarop steunen is vooral 
een strategie voor minder ontwikkelde lan
den, zo stelt Por~er. Landen met hoge loon
kosten (Finland, Zweden) doen het niet 
slecht, omdat dit factornadeel hen dwingt 
zich op een hoger niveau te ontwikkelen. 

Productiviteitsstijging . 
Veel wijzer lijkt het om per bedrijf door de 

Ondernemings Raad en lokale directie afspra
ken te maken op welke wijze productiviteits
stijging gerealiseerd kan worden. Feitelijke 
resultaten in dit domein kunnen voor het vol
gende jaar bepalen welke ruimte beschikbaar 
is voor loonruimte. Op die wijze is het n.iet 
langer nodig of noodzakelijk om collectivisti
sche maatregelen op een gehele bedrijfstak 
op te leggen. 
Dit nieuwe denken kan de druk op ons 
Poldermodel sterk verminderen en een start 
betekenen van arbeidsverhoudingen die 
meer op vrijzinnige en individuele leest 
geschoeid zijn. Een ander belangrijk voor
deel van deze insteek is dat itmovatieve 
bedrijven. ook veel interessanter zijn voor 
werkzoekenden. Dit betekent ook nog een 
keer extra stimulans door de kans om de 
best ge~alenteerde medewerkers van het 
moment aan te trekken. 
Het is voor ondernemingen veel interessan
ter om te sturen op productiviteit. 
Productiviteit· is een instrument dat hen 
dwingt en afrekent op wat echt belangrijk is. 

Transformatie 
De overheid moet niet de illusie hebben 

dat zij met overheidsmaatregelen erg veel 
invloed kan uitoefenen op het ·economisch 
succes van Nederland. Ons' land is allereerst 
onderdeel van een open internationale eco- . 
nomie. Dat betekent dat een overheid in 
ho~e mate enkel voorwaardenscheppend 
dan wel faciliterend actief kan zijn. Het 
belangrijkste dat overheid kan doen is de 
medewerker weerbaar maken. Niet weerbaar 
maken in de zin van allerlei juridische 
beschermingsconstructies in het leven te 
roepen, maar waarlijk weerbaar maken door 
ons onderwijs zo in te ric'hten dat het resul
teert in ware kenniswerk~rs evenals structu
ren te creëren die het bijhouden van kennis 

in de diverse I.evensfasen goed mogelijk 
maakt. 
Ik noemde eerder al het succes van landen 
als Zweden en Finland die ondanks relatief 
hoge loonkosten toch economisch succesvol 
zijn. Een belangrijk verschil tussen deze 
twee landen en Nederland is dat Zweden en 
Finland substantieel meer investeren in 
onderwijs. Nederland besteedt ongeveer 
4.6% van het bnp aan onderwijs. Finland 
besteedt hier 8% aan en Zweden maar liefst 
9%. Ook kent Nederland een relatief grote 
onderwijsuItval. Dit percentage ligt hoger 
dan in de Scandinavische landen en de VS. 
Ook kent ons land een veel lager percentage 
gediplomeerden in exacte vakken. Nederland 
scoort hierin 5.8%: tegen een EU- gemiddelde 
vanlO,4%. 
D66 zou in het kabinet moeten ijveren voor 
een wijziging van het kabinetsbeleid in eco
nomische zin. D66 moet er voor zorgen dat 
het kabinet het ouderwetse instrument van 
loonmatiging loslaat. Het is verkeerd geïn
vesteerde energie. Voorts geeft de wens tot 
loonmatiging alle traditionele overlegpart
ners nog steeds bij voortduring het idee dat 
zij er nog werkelijk toe doen. Veel nuttiger 
zou het zijn om energie te steken in het ver
sterken van onze kenniseconomie. Hoe kun
nen we de transformatie in gang zetten 
waarbij de werknemers van Nederland aller
eerst hoogwaardige kenniswerkers worden 
en blijven. Alleen hoogwaardige kenniswer
kers kunnen hoge lonen in economisch 
opzicht verantwoord maken. Voor zowel de 
gehele economie alsook voor de onderne- . 
ming lijkt groei van de productiviteit een 
veel beter ruil mechanisme om geformuleer
de ambities en ruilafspraken waar te maken . 

. Zulk een richting lijkt veel wijzer dan het 
achterhoedegevecht voeren van de loonmati
ging. Voor een partij als D66 die steeds in 
de voorhoede verkeert 'van het maatschappe
lijk denken is het legitimeren van dit achter
hoedegevecht pijnlijk. Naast het vernieuwen 
van de democratische structuren in ons land 
zou D66 ook een kampioen moeten worden 
in het vernieuwen van de arbeidsverhoudin
gen in Nederland. 

De t;luteur is HR manager bij Nucletron en 
voormalig landelijk voorzitter van de jonge 
Democraten. 


