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SOCIAAL · DEMOCRATIE IN HET POST·SANERINGSTIJDPERK 

Nieuwe economie 
Nieuw Wassenaar? 

Het econornisch succes van 
de laatste 1 o jaar mag ons 
niet verblinden. Het gaat 
weliswaar goed met de 
werkgelegenheid en de 
overheidsfinancien, maar 
raakt de basis voor dat 

Naar een nieuw Een andere kwestie is 
deze: lukt het om de in
kqmensontwikkeling in de 
marktsector, collectieve 
sector en van uitkeringsge
rechtigden gelijkelijk te 
laten profiteren van de 
welvaartsgroei? Of leiden 

maatschappelijk 

vergelijk 
succes niet meer en meer 
aangetast? Op de arbeids- de krappe arbeidsmarkt en 
markt zal het arbeidsaanbod 
vee! minder snel groeien. 
We hebben het dan over 

FERD CRONE 
een hogere productiviteits
groei in de marktsector tot 
hogere marktlonen en het 
einde van de beheerste 
loonontwikkeling? 

herintreedsters, jongeren 
en werklozen. Econorni
sche groei zal als gevolg 
daarvan relatief meer 
moeten komen van een 
stijging van productiviteit. 
Maar is de Nederlandse 
econornie klaar voor zo' n 
innovatiesprong? Biedt de 
'nieuwe economie' hier 
soelaas of een vernieuwing 
van het poldermodel? Of 

Om het succes van de laatste Jaren te kunnen 

bestendiaen, is er een nieuwe politiek

maatschappelijke cifstemminB nodiB tussen 

loon- en werkaeleaenheidspolitiek in de aehele 
economie. Een niet-rentenierende overheid is 

daarbij van arote betekenis, met nieuwe 

bearotinasreaels voor nieuwe investerinaen. 
De ambitie moet zijn te voorkomen dat de 

marktsector en collectieve sector te zeer uiteen 

aaan ]open. 

Is de overheid een goede 
werkgever die bereid is 
voldoende rniddelen uit te 
trekken voor goede salaris
sen, moderne arbeidsvoor
waarden en redelijke werk
druk? En kunnen we 
tegelijk het beslag van de 
uitdijende econornie op de 

spoelt met de nieuwe econornie marktegoi:sme over 
de dijken en neemt aileen in de marktsector rijkdom 
toe? 

De collectieve sector is weliswaar niet inge
krompen maar heeft wel de broekriem moeten 
aanhalen. Ze is niet meegegroeid met de welvaart. 
Hoe lang valt het nog vol te houden om de private 
welvaart te laten toenemen en de publieke dienst
verlening, naar omvang en kwaliteit, niet mee te 
Iaten groeien? Als men het thuis goed heeft wil men 
niet veel luxe inleveren in het verzorgingstehuis. 
Maar als de productiviteit in de collectieve sector 
(onderwijs, zorg, openbaar vervoer) achterblijft bij 
de nieuwe productiviteitssprong in de markt wordt 
de prijs van de collectieve goederen relatief hoger 
(Baumol-effect). Tot welke hoogte zijn mensen nog 
bereid de relatief hogere prijs te betalen voor 
producten van een overheid? 

schaarse ruimte, op de 
natuur en milieu tegengaan en compenseren door in
vesteringen in natuur, dubbelgrondgebruik en hoog
waardig openbaar vervoer? 

De PvdA-fractie heeft in de nota Kracht en K waliteit 

van april j.l. een investeringsprograrnma neergelegd 
om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke 
knelpunten. De stelling is betrokken dat de overheid 
investeringen in de toekomst van ons land moet aan
durven, juist bij de huidige econornische omstandig
heden en op een moment dat de overheidsfmancien 
zijn gesaneerd. We moeten nu niet gaan rentenieren . 
In dit artikel' wordt deze stellingname verder beargu
menteerd tegen de achtergrond van de veranderingen 
op de arbeidsmarkt en in de 'nieuwe' econornie. 
Welke financiele ruimte dienen we uit te trekken voor 
de modernisering van onze econornie en verzorgings
staat? En welke vergaande implicaties heeft dat voor de 
huidige regels voor de overheidsbegroting? 
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1. TUSSEN WASSENAAR EN SILICON VALLEY 

Nieuwe economie? 
Het laatste decennium van de vorige eeuw was een 
gouden decennium voor Nederland. Voor het eerst 
sinds de jaren zeventig daalde de werkloosheid weer 
en de economische groeicijfers bereikten naoorlogse 
recordhoogtes. Het aantal banen nam sterk toe. Zelfs 
kwam er een eind aan jobless arowth, het verschijnsel 
waar velen zo bang voor waren tien jaar geleden. De 
werkgelegenheid, in term en van het aantal gewerkte 
uren, steeg het laatste decennium voor het eerst na 
de oorlog. 

'Nieuwe economen' hebben een verklaring voor 
deze hoge economische groei die gepaard gaat met 
!age inflatie. Zij menen dat Nederland, zoals zoveel 
Ianden in de wereld, profiteert van de zegeningen 
van de nieuwe informatie- en communicatietechno
logie. Deze sector zet economische wetmatigheden 
op zijn kop: voetnoten worden hoofdtekst en de 
hoofdtekst wordt een voetnoot. 'Kennis' is de 
nieuwe productiefactor en kennis is geen schaars 
goed want het vermeerdert door gebruik. Het is niet 
Ianger schaarste, maar overvloed dat waarde 
creeert. 'Netwerkproducten' zoals een fax of een be
sturingsprogramma (Windows) worden waarde
voller als meer mensen er gebruik van maken. Hier
door raakt de markt niet verzadigd: de econornische 
groei kan oneindig lang aanhouden en afnemende 
meeropbrengsten behoren tot het verleden. Dit laat
ste ook omdat de marginale kosten vrijwel nihil zijn 
bij 'kennisproducten': door de hoge vaste kosten, 
!age marketingkosten door efll.ciente distributie via 
internet en door het feit dat de verkoper het product 
na levering niet kwijt is zijn er nauwelijks grenzen 
aan de productiecapaciteit. Bij een toenemende 
vraag gaat niet de prijs omhoog maar het aanbod. 2 

Oneindige groeipotentie ligt dus in het vooruitzicht, 
zonder conjunctuurgolven omdat er nauwelijks 
voorraden aangehouden hoeven te worden . 

Onder de 'nieuwe economen' bevinden zich vee! 
aanhangers van de theorie die groei baseert op 
Schumpeter's creative destruction. Die houdt in dat 
door innovatie een nieuw product of een nieuwe be
drijfstak ontstaat. Hierdoor verdwijnt een ander 

product of een andere bedrijfstak, maar de positieve 
effecten op de econornische groei van de efficiency
winst door de innovatie zijn grater dan de negatieve 
effecten door kapitaalvernietiging. Een voortdurend 
innovatieproces leidt tot een hoger economisch 
groeipad. 

Velen Iaten zich maar al te graag door de hype 
meevoeren. Beursfondsen als Ahold en Hoogovens 
worden denigrerend tot 'oude economie' bestem
peld, terwijl verlieslijdende Nasdaq-yuppen zich 
vertegenwoordigers van de 'nieuwe economie' 
mogen noemen. Er ontstaan bizarre taferelen: de 
nieuwe econornie kan de oude annexeren (America 
Online en Time Warner) en de kapitaalmarkt tolereert 
verlieslijdende internetbedrijfjes. Alle hoop is geves
tigd op het najagen van een zo groot mogelijk markt
aandeel. Daardoor kon de koers van Amazon.com 
sinds de beursgang in 1997 duizenden procenten 
stijgen hoewel er nog steeds geen cent winst gemaakt 
is. Beursanalisten gokken massaal op het waarheids
gehalte van de door Brian Arthur3 aangehaalde uit
spraak van Alfred Marshall: 'Whatever firm first sets a 
aood start would corner the market: 4 Vrij vertaald: de 
marktleider pakt alles. Microsoft dient als voor
beeld. 

De Euro, ICT en een klassieke aroei- verklarinB 
Wat moeten wij van de nieuwe econornie geloven? 
Om te beginnen heeft de werkelijkheid de beurs
handelaren weer met de voeten op de grond gezet. 
De laatste maanden dalen de technologiefondsen al is 
de waardestijging nog steeds enorm, deels ten gun
ste van 'oude' bedrijven. 

Economische inzichten baseren op geloof is 
sowieso gevaarlijk is en ook niet nodig. Een nuchtere 
analyse maakt duidelijk dat de groei in het verleden 
en beleidsimplicaties voor de toekomst gebaseerd 
kunnen zijn op 'klassieke' verwachtingen waar geen 
nieuwe economische literatuur voor hoeft te worden 
aangeschaft, maar waar wei structurele, soms revo
lutionaire ontwikkelingen in de econornie en op de 
arbeidsmarkt aan ten grondslag liggen. 

Allereerst is daar het verder openen van de 
wereldmarkt en vooral de komst van de Europese in
terne markt, met inbegrip van de monetaire een-

1. lk dank Michie! Mulder en een aantal 
anonieme gesprekspartners voor hun 
waardevolle commentaar en suggesties. 
2. Kevin Kelly, New rules for the New 
Economy, 1999. 
3. Brian Arthur kan beschouwd worden 

als de eerste nieuwe econoom. 
Verschijnselen als positieve 
terugkoppelingsmechanismen, 
netwerkproducten, kennisproducten en 
het uitblijven van afnemende 
meeropbrengsten worden reeds door 

hem gesignaleerd in 'Positive feedbacks 
in the economy', Scientific American, 
1990 . 
4· Alfred Marshall, Principles '![ 
economics, 1890. 
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wording in Euroland. Voor een open economie als de 
Nederlandse is dat een cruciale ontwikkeling. Niet 
voor niets is de export sterk gestegen. Ook de lage 
reele rente speelt een rol. De lage inflatie is onder 
andere te danken aan de Azie-crisis. Daardoor kwa
men de prijzen internationaal onder druk te staan. 
Bovendien hebben veel Europese Ianden orde op 
zaken gesteld in hun overheidsfmancien en is het 
monetaire beleid adequaat geweest, zowel in de 
Verenigde Staten (Greenspan) als in Euroland. 
Bekende mechanismen dus. Ook de toename van 
beleggingen ( aandelen en onroerend goed) ten koste 

wijze tot uitdrukking in de macroproductiviteit. Dat 
is ook logisch: gewenningsprocessen en aanvangs
investeringen vergen veel van organisaties. Uit een 
onderzoek van het Haagse Rathenau Instituut naar de 
invloed van ICT op de werkplek, bleek dater in feite 
nog weinig veranderd is. Nog maar heel korte tijd 
beschikken werkenden over internet op de werk
plek. Interne bedrijfsnetwerken (intranet) worden 
nauwelijks benut als meer dan een veredeld prik
bord. Bij hierarchische organisaties zorgen electro
nische berichten juist voor meer verwarring, dan dat 
het efficientievoordelen oplevert. Verschuivingen in 

van spaargelden kan een 
drukkend effect op de in
flatie hebben gehad. 
I CT he eft hierbij wel een rol 
gespeeld als voorwaarde 
scheppende factor: efficien
tere kapitaalmarkten, be
tere informatievoorziening 
tussen bedrijven en aan een 
grater publiek hebben de 

Het verst wel een duidelijke politieke 

stellinaname om een collectieve sector 

met een behoorlijk loonpeil in stand 

te houden (Baumol) en ze!Js mee te 

laten stijaen met de private rijkdom 

werktijden als gevolg van 
I c T zie je enkel optreden bij 
autonome functies en 
vooral bij hoogopgeleiden 
wordt het werk bei'nvloed 
door I CT. Secretaresses 
worden daarentegen nog 
steeds geacht van negen tot 
vijf achter hun bureau te 
zitten. De toepassing van 

( welvaartsparadox) 

transactiekosten in de economie verlaagd en de ver
wachtingen om trent de groeipotentie van bedrijven 
in deze branche maakten beleggingen hierin wei erg 
aantrekkelijk. Dit is een van de vier manieren waarop 
ICT wei degelijk invloed heeft gehad of nog kan 
hebben op onze econornische groei. 

De tweede is de groei van de ICT-sector zelf, 
'gewoon' als een sector die een nieuwe technologi
sche innovatie produceert. Dit heeft substantieel aan 
de groei bijgedragen. De sector groeide volgens het 
CPB met ruim I I procent per jaar in I 996- I 999, 

tegen de gehele marktsector met 3·5" procent.> ICT 
heeft daarmee het groeipad ten minste tijdelijk op 
een hoger niveau gebracht. 

De derde invloedsfactor van ICT op de econornie 
is de doorwerking in andere sectoren. We kunnen 
aannemen dat ICT een doorbraaktechnologie is 
omdat I CT voldoet aan aile kenmerken: ruimte voor 
verbetering, een grote varieteit aan toepassingen, 
een groot bereik ( op veel plaatsen in de economie) 
en complementariteit met bestaande of potentieel 
nieuwe technologieen. Een doorbraaktechnologie 
komt echter pas zeer geleidelijk en op complexe 

I CT is dus nog weinig effectief in onze reele econo
rnie, iets wat de verwachtingen voor de toekomst 
overigens aileen maar groter maakt. 

De vierde, en potentieel zeer interessante moge
lijke doorwerking van ICT in de econornie is, dat 
door ICT het groeipad ook blijvend op een hoger 
niveau komt als gevolg van een hogere efficiency van 
onderzoek en ontwikkeling en verspreiding daarvan 
in de econornie door innovaties. De gedachte hier
achter is dat kennis en wetenschap zelf een continue 
productiviteitsverbetering doormaken (en inder
daad staan onderzoekers dagelijks via e-mail over de 
hele wereld met elkaar in contact, en verhogen 
daarmee elkaars prestaties meer dan via de 'oude' 
papieren bibliotheken en congressen). De endogene 
groeitheorie leert dat dan inderdaad de groei niet 
tijdelijk toeneemt, maar dat de groeimotor zelf 
harder gaat !open. 6 De tijd zal het leren, want zo'n 
groeibijdrage is zeker in Europa, maar waarschijnlijk 
ook in de vs, statistisch nog niet waar te nemen. Wei 
is zeker dat Ianden en bedrijven die achterblijven met 
investeren in 'human capital' en in onderzoek en ont
wikkeling de internationale concurrentieslag niet 

5. Aile in dit artikel genoemde cijfers 
komen uit bet Centraal Economisch 
Plan looo, Centraal Planbureau, Den 
Haag 2ooo; tenzij anders vermeld. 
6. De endogene groeitheorie benadrukt 
dat de economische groeivoet endogeen 

is, dat wil zeggen dat deze op een 
blijvend boger plan kan worden gebracht 
door beleid dat er voor zorgt dat 
produktiefactoren geen afnemende maar 
toenemende meeropbrengst hebben. 
Vooral bij investeringen in human 

capital en ICT lijkt hiervan sprake, al 
blijft bet natuurlijk lastig te bepalen met 
welk beleid op welk moment en in 
welke sector toenemende 
meeropbrengsten bet best zijn te 
realiseren. 
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zullen kunnen volgen, en dat is voor Nederland een 
reeel risico. 

Wassenaar voltooid? Revolutie op de arbeidsmarkt 

Een andere klassieke, maar evenzeer belangrijke 
oorzaak voor het hoge groeipad van de economie is 
de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In 
Nederland is een goede mix van arbeidsmarktbeleid 
toegepast. Het arbeidsaanbod is sterk vergroot, 

vraagkant als de aanbodkant bijvoorbeeld door deel
tijdwerk en meer 'jobhoppen'. In Nederland tekent 
zich inmiddels een structuurbreuk af op de arbeids
markt: van kostwinnersmodel naar werk voor ieder
een in een rijk gevarieerd patroon, naar kortere 
werkweken en meer flexibiliteit 

Tenslotte heeft de loonontwikkeling voor een 
belangrijk deel bijgedragen aan de banengroei. Het 
Akkoord van Wassenaar in I 9 8 2 luidde aanvankelijk 

onder andere door het 
grate aantal herintredende 
vrouwen. Dit was mede 
mogelijk door algemene ar
beidstijdverkorting en de 
toename van deeltijdwerk, 
zoals die waren afgesproken 
in I 9 8 2. Hier kan overigens 

Tegen deze achtergrond is het dan ook 

een cruciale opdracht voor sociaal

democraten om een q[iciiinte en 

doelmatige overheid als prioriteit te 

stellen 

een reele loonkosten
matiging in waardoor de 
concurrentiepositie en ren
dementen van onder
nemingen zich konden 
herstellen. De arbeidsin
komensquote daalde van 95 
procent in I 980 tot een 

nog vee! winst geboekt worden door verbeterde 
mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en 
zorg, de versoepeling van verlofregelingen en meer 
in het algemeen het aantrekkelijker maken van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden. De Kaderwet 
Arbeid en Zorg die deze kabinetsperiode geeffectu
eerd wordt Ievert hieraan een belangrijke bijdrage. 
Overigens hebben ook de gesubsidieerde werk
gelegenheid, banenpools, de Wet Inschaling Werk
zoekenden en Melkertbanen in de jaren '9o, een 
groat effect gehad. 

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
is dat deze efficienter en flexibeler is gaan werken. 
Een oorzaak daarvan ligt in de opkomst, naast deel
tijdarbeid, van uitzendbureaus, iets wat op bijvoor
beeld de starre Duitse arbeidsmarkt met zijn afscher
ming van insiders ten koste van outsiders nauwelijks 
bestaat. 

Ook heeft de opkomst van de particuliere dien
sten (tertiaire) sector een belangrijke rol gespeeld in 
het realiseren van de hoge economische groei. Deels 
gaat het om het uitbesteden van werk dat industriele 
bedrijven niet meer als hun kerntaak zien (van 
catering en beveiliging tot financiele diensten, admi
nistratie en onderhoud), terwijl ook de hoogwaar
dige 1 C T -sector er onder gerekend kan worden. Voor 
een ander dee! gaat het om nieuwe persoonlijke 
dienstverlening (restaurants, zorg en kinder
opvang), moderne media, cultuur en sport. Momen
teel is nog slechts 2o procent van de werkende bevel
king in de industrie werkzaam en tussen I970 en 
I 99 s groeide de totale dienstensector van H pro
cent naar 7 I procent van de beroepsbevolking. In 
deze sector is de flexibiliteit grater aan zowel de 

normale waarde van circa 8 2 procent in I 99 2. Welis 
gebleken dat het akkoord van I 9 8 2 eigenlijk te laat 
tot stand kwam. De Qeugd)werkloosheid was al erg 
ver opgelopen voordat in een maatschappelijk com
promis een beleidsomslag tot stand kwam. 

Daarna was geen sprake meer van reele loon
kostenmatiging maar was beheerste loonstijging 
vooral van betekenis om het sterk toenemende 
arbeidsaanbod (herintreders en jongeren) en werk
lozen tegen redelijke kosten aan de slag te helpen. 

Politieke kritiek op het poldercompromis 

Links en rechts wordt wel opgemerkt dat boven
beschreven beleid vooral de resultante van de 
arbeidsmarktsituatie (grate werkloosheid, weinig 
vakbondsmacht) is geweest en niet aan het mythische 
poldermodel mag worden toegeschreven. Die op
vatting acht ik volkomen onjuist. Er was in de laatste 
twintig jaar immers niet aileen sprake van loon
matiging, maar van een afgewogen, uitonderhandeld 
beleid waarin alledrie de partijen, overheid en 
sociale partners, iets kregen en iets leverden. De 
werknemers en bonden accepteerden loonrnatiging 
in ruil voor arbeidstijdverkorting, wat per werkende 
meer vrije tijd opleverde en meer banen voor ande
ren. Werkgevers kregen lagere loonkosten, maar 
moesten meedoen in herverdeling van werk, kinder
opvang enzovoort. De overheid ondersteunde het 
beleid met wetgeving (sociale zekerheid, grenzen 
aan de flexibiliteit, gelijke rechten voor deeltijders, 
algemeen verbindend verklaring van cao's, enz) en 
met lastenverlichting die betaald kon worden uit het 
teruglopen van de werkloosheidskosten en uit de 
groeiende export. 
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Als sluitstuk en cruciaal bestanddeel van het suc
ces wijs ik op een aspect dat zelden aandacht krijgt. 
Omdat de lonen in de markt zich voorzichtig ont
wikkelden (samenhangend met de arbeidstijdver
korting) kon de overheid zowel de uitkeringen als de 
salarissen in de collectieve sector gekoppeld houden 
aan die in de markt. Dit aspect van een solidair inko
mensbeleid was en is voor links Nederland (politiek 
en bonden) een zeker zo belangrijke reden waardoor 
het Akkoord van Wassenaar zich kon ontwikkelen 
van moeizaam compromis tot intrinsieke consensus. 
De beheerste loonontwikkeling is ook een belang
rijke bron voor de grote groei van de werkgelegen
heid in de particuliere dienstensector geweest, waar 
ook veellager geschoolden een baan vonden . 

Het verschil met de Duitse situatie is treffend. 
Daar leidde werkloosheid niet vanzelf tot een lagere 
loonontwikkeling, dus leidde een ruime arbeids
markt niet automatisch tot loonkostenmatiging. De 
marktbonden wilden de productiviteitsstijging in 
hun sector omzetten in hoge loonstijging. Deeltijd
banen zijn tahoe, flexibiliteit en groei van de particu
Uere dienstverlening zijn een verderfelijke 
Amerikaanse vondst (hamburger-economie), en de 
overheid 'mag' de belasting verhogen voor een 
grotere collectieve sector want afwenteling bestaat 
niet. Nog geen jaar gel eden was dit het verhaal dat ik 
op een Duits werkbezoek te horen kreeg. 7 

Uit onverdachte hoek kwam onlangs een opmer
keUjk positieve analyse van de Nederlandse mix van 
flexibiliteit en zekerheid. Het betrof een studie van 
de Teldersstichting, het aan de v v o gelieerde weten
schappelijke bureau. Overtuigend wordt daarin 
aangetoond dat de Nederlandse hang naar zekerheid 
heeft geleid tot een even hoge productiviteit als in de 
Amerikaanse economie, maar dat die - als gevolg van 
een bewuste keuze van de bevolking - meer gelijk 
over de bevolking is verdeeld en voor een groot deel 
is omgezet in meer vrije tijd (lagere arbeidstijd). 
Tevens wordt aangegeven dat de algemene basis van 
sociale zekerheid tot een grotere flexibiliteit en aan
passingcapaciteit leidt die paradoxaal genoeg 'niet 
onder doet voor de Amerikaanse'. 8 De stelling, 
vroeger herhaaldelijk door vvo-leider Bolkestein 

betrokken, dat het poldermodel niet meer dan een 
verstorende sluier over optimale marktwerking is, 
wordt verlaten. 

Nieuwe en oude werknemers 
Hoewel we niet ontevreden kunnen terugzien op de 
succesvolle poldermix, zijn de omstandigheden nu 
dusdanig structureel aan het veranderen dat van een 
nieuwe uitgangssituatie sprake is. Nog veel ver
borgen arbeidsaanbod kan en moet worden gemobi
liseerd, maar de groei van het aanbod zal structured 
veellager worden. Tot I 996 was er nog een groei van 
I tot I • 5 pro cent per jaar, tot 2 o I o zal dat o. 5 tot I 

procent per jaar worden en daarna nog minder. 
Tevens zijn er nu al grote kwalitatieve aansluitings
problemen blijkens het record aantal moeilijk ver
vulbare vacatures. Economische groei zal dus relatief 
meer het gevolg moeten zijn van een hogere produc
tiviteit per werknemer. 9 

Minder aanbod en hogere productiviteit in de 
marktsector betekenen een druk eerder in de 
richting van Ianger werken en meer verdienen, dan 
verder gaan met arbeidstijdverkorting. Ook de 
werknemers zijn veranderd: het kostwinnersmodel 
is definitief achterhaald geraakt door onder andere 
de gestage vrouwenemancipatie; al zijn arbeid en 
zorg nog altijd voor velen niet goed genoeg geregeld. 
Er zal dan ook een tegendruk blijven bestaan om 
korter te werken vanwege zorgtaken, en overigens 
ook omdat vrije tijd een bewuste keuze kan zijn bij 
meer welvaart. Flexibiliteit is voor consumenten en 
werknemers onderdeel van de werkelijkheid ge
worden, maar roept nieuwe onzekerheden op. Het is 
vaak leuk om flexibel te zijn, maar tegelijk valt het 
niet mee om voortdurend de eisen van zorg en 
arbeid, vrije tijd, rusten en sporten, mobiliteit en 
flexibiliteit enz. met elkaar te verzoenen. Mensen 
moeten steeds meer als regisseurs woekeren met 
hun tijd, kennis en inzet. Samenwerken of solo gaan, 
thuiswerken of 'op de zaak'? Bedrijven werken meer 
in netwerken, maar dat geldt ook voor steeds meer 
mensen in hun werk en prive. 

Waar kennis en netwerken steeds belangrijker 
worden voor de waarde van een werknemer voor 

7· Het gaat mij in dit artikel om de 
inhoudelijke cornpromissen die tot een 
beter sociaal-economisch beleid leiden. 
De institutionele vorrngeving van 
overleg en onderhandelingen zal per 
land sterk verschillen; nergens is een 
zelfde vorm als het Nederlandse 
poldermodel te verwachten. 

8 . S.K.Ku.ipers e.a., Groei, 
lnkomensverdelina en Economische Orde, 
Teldersstichting, Den Haag, 2ooo. 

Bijvoorbeeld is in de vs de 
ziektekostenverzekering ( ook van het 
gezin) vaak gebonden aan de werkgever 
en verliest men zijn rechten bij 
baanwisseling, die daardoor risicovoller 

is dan in ons systeem waar de dekking 
niet verandert omdat deze collectief is 
geregeld . 
9. Als het arbeidsaanbod rninder groeit 
kan ook de groeivoet lager worden 
zonder dat het inkomen per werkende 
daalt. 
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een organisatie, ook op de lagere niveaus, is er sprake 
van een revolutionaire ontwikkeling. Analoog aan 
wat nieuwe economen waarnemen bij immateriele 
producten constateren gerespecteerde denkers dat 
er op de arbeidsmarkt een kanteling van perspectief 
waar te nemen is . Werk wordt steeds meer het 
verlengstuk van iemands persoonlijkheid: de speci
fieke kennis en het onmisbare netwerk van een 
persoon stellen hem in staat zijn werk (veelal een 
dienst) aan te bieden op de arbeidsmarkt. Op deze 
wijze ontstaat een maatschappelijk takenpakket. Er is 
dus geen sprake van een vaststaand takenpakket waar 
de juiste werknemers bij gezocht worden, maar het 
is een resultante van ieders persoonlijke interesses, 
ontplooiingspad en initiatieven. Met andere woor
den: op de arbeidsmarkt stuurt het aanbod de vraag. 
De werkgever moet zich aanpassen om mensen te 
binden. In potentie staat de werknemer sterker; ver
vanging door een ander is niet meer zo eenvoudig. 

Dit vraagt om een 'ondernemende werknemer' 
die over specifieke eigenschappen beschikt: commu
nicatieve vaardigheden en veel eigen initiatief. Eigen
schappen die in de 'oude' industriele sector minder 
belangrijk waren. Hier vormde het sociaal compro
mis op de arbeidsmarkt dat na de Tweede Wereld
oorlog ontstond de oplossing voor het feit dat de 
arbeider geconfronteerd werd met Fordiaanse mas
saproductie, 'Amerikaanse' managementsystemen 
en vergaande arbeidsdeling en taaksplitsing. Onder 
aanvoering van de vakbonden vond een uitruil plaats 
in de vorm van inkomen en zekerheid. Met andere 
woorden: werk was minder leuk, maar je kreeg er 
meer voor terug. Bij de Nederlandse variant was er in 
een later stadium tevens sprake van arbeidstijdver
korting. Dit heeft er toe geleid dat de gemiddelde 
werkweek momenteel nog maar 3 3 uur bedraagt. 

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om een 
nieuw compromis . Volgens Ben Dankbaar, hoog
leraar bedrijfskunde, bestaat dit comprornis uit een 
grotere autonomie op de werkplek tegenover tege
lijk minder zekerheid. 10 Hoewel dit concept onder 
andere in sterke mate in de hoogwaardige diensten
sector, financiele- en advieswereld, en media lfree 

lancers) voorkomt, zien we het nu oak in de instal
latie- en de bouwsector ontstaan, in de vorm van zo-

Stichting 1999. 

genaamde 'z.z.p.-ers' (zelfstandigen zonder per
soneel). Het is echter niet zo dat aile werknemers 
geconfronteerd worden met de eis van meer autono
mie. Het oude comprornis wordt bedreigd, terwijl 
het nieuwe niet volstaat. Ook is duidelijk dat niet ie
dereen zomaar ineens een 'nieuwe werknemer' is en 
het is ook geen goede zaak om mensen een 'nieuwe' 
maatschappij op te dringen. Er zal overigens nog 
genoeg ruimte overblijven in traditionele sectoren 
en functies waar flexibiliteit en autonornie minder 
eenduidig aan de orde is. Maar waar sprake is van een 
revolutionaire ontwikkeling vraagt dit om een gede
gen antwoord van sociale partners en de politiek, 
teneinde nieuwe vormen van uitsluiting van groepen 
te voorkomen en geen sociale zekerheden weg te 
nemen waar een particulier alternatief ontbreekt. 

Kennis, kennis, kennis 

De (kwalitatieve) krapte op de arbeidsmarkt, de 
nieuwe economie en de nieuwe werknemer kunnen 
maar tot een parool voor de versterking van de eco
nornische structuur leiden: scholing, scholing en nog 
eens scholing. Scholing is de basis voor onderzoek en 
ontwikkeling en levert een belangrijke bijdrage aan 
de zelfredzaarnheid (empowerment) van ons arbeids
potentieel. Hiermee bedoelen we het weerbaar 
maken van de mens tegen een complexe maatschap
pij met flexibele organisaties die onzekerheid met 
zich meebrengen. Werknemers dienen meer en 
meer eigen initiatief te kunnen ontwikkelen en eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen . Als onze 
econornie steeds meer een kenniseconornie wordt, 
met een infrastructuur oak van digitale snelwegen, is 
dat een manier om in te spelen op de groter wor
dende concurrentie van lage-lonen-landen, die met 
name de industriele sector bedreigt. 

Bovendien is scholing het beste en meest effec
tieve herverdelingsinstrument.' ' Als de laagst ge
schoolden door betere scholing het werk kunnen 
doen, dat nu vaak door 'te hoog' geschoolden wordt 
gedaan neemt in de hoogste regionen de schaarste en 
dus het loon af. Tegelijk neemt het overschot aan 
werkzoekenden aan de onderkant af en ontstaat daar 
een opwaarste loonbeweging. Ook Leuven en Oos
terbeek wezen onlangs in E s B op de noodzaak van een 

10 . Ben Dankbaar, 'De bevrijding van 
de arbeid, de stand van zaken aan het 
einde van de twintigste eeuw', in: F. 
Becker e.a. (red)., Hedendaaas 
kapitalisme. Twintigste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, 
Arbeiderspers / Wiardi Beckman 

' '. Coen Teulings, zie artikel in 
volgende S&D. 

- een commentaar, Sociali.sme &.. 

Democratie, 2ooo nr. 4 
'4· David Marquand, 'De Derde Weg 
Voorbij', Socialisme &..Democratie, 2ooo, 

nr. 4 
12. E. Leuven en H.Oosterbeek, 
Rendement van onderwijs stijgt, ESB, 
2ooo, biz . . PY.P4 
1 3. Paul Kalma, De Derde Weg Voorbij 
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toename van het aanbod van geschoolde arbeid om 
de huidige inkomensverschillen, ingegeven door de 
krapte op de arbeidsmarkt voor hoger geschoolden, 
niet verder op te Iaten !open. 1 2 

Dit sterke accent op scholing en 'empowerment' 
komt overigens ook nadrukkelijk naar voren in wat 
bekend is komen te staan als de denkstroming van de 
Derde Weg. Vooral de Britse sociaal-democraten 
pretenderen in dit opzicht 'new, new, new' te zijn en 
eisen een eigen ideologische koers op. Vee! van wat 
zij claimen als gedachtengoed is evenwel concreet 
PvdA-beleid geweest in de jaren negentig en beleids
matig onderbouwd in het rapport van de commissie
Wolfson Niemand aan de Kant (PvdA, 1992). Er zijn 
trouwens meerdere versies van de Derde Weg. Het 
pamflet van Blair en Schroder is niet de Franse lijn. 
En hoewel de Nederlandse sociaal-democratie als 
nuchtere reactie op maatschappelijke en econo
mische ontwikkelingen elementen in haar beleid 
heeft ontwikkeld die door anderen als 'Derde Weg' 
bestempeld worden, heeft zij deze krachtterm nog 
weinig in de mond genomen. 

In het vorige nummer van Socialisme &...Democratie 
concludeert politicoloog Van Kersbergen dat de 
Derde Weg breekt met het Keynesianisme, dat 
volgens hem onlosmakelijk verbonden is met de 
'oude' sociaal-democratie. Mijns inziens is van een 
bewuste afzetting tegen oude socialistische waarden 
bepaald geen sprake geweest. De accentverschuiving 
van de vraag- naar de aanbodkant van de econornie is 
ingegeven door een pragmatische benadering van 
hedendaagse maatschappelijke problemen. De effec
tieve vraag bereikt record-hoogtes door de sterke 
stijging van de export en consumptie, voor een 
belangrijk dee] voortkomend uit de enorme kapi
taalaccumulatie op de aandelen- en huizenmarkt. 
Aanbodknelpunten moeten dus nu meer het beleid 
bepalen dan de vraagkant. 

Van Kersbergen is wei op meer punten vee] te 
kort door de bocht in zijn beschouwing over de 
Derde Weg. Bijvoorbeeld waar het gaat om zijn stel
ling dat gelijkheid van kansen in de plaats is gekomen 
van gelijkheid van uitkomsten (traditionele herver
deling) . Het is duidelijk dat iemand als Tony Blair 
deze laatste term niet graag in de mond neemt, maar 
de jaarlijkse begrotingsbehandelingen !open onder 
New Labour wei degelijk uit op een herverdeling ten 
gunste van de lage inkomensgroepen. '3 Er is dus 
geen sprake van het verdwijnen van de ene doelstel
ling ten koste van de andere, wei van een aanvulling 
op het 'traditionele' gelijkheidsideaal. Wat aldus ont-

staan is, is de ook door de Belgische minister van 
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke vurig bepleite 
activerende welvaartsstaat. Hierin is de rol van de 
overheid erg groot, in contrast met de neo-liberale 
wind die in de jaren tachtig door vee! Europese 
Ianden waaide. Deze overheidsrolligt voornamelijk 
op het vlak van investeringen in menselijk kapitaal. '4 

Kennis, kennis, kennis, dus. 
Nu is er een zeer groot knelpunt dat de ambitie 

van een scholingsdecennium voor Nederland be
dreigt: ons land raakt achterop met de middelen die 
worden ingezet voor onderwijs en voor onderzoek 
en ontwikkeling. Nu is de kwaliteit van het onder
wijs, zo blijkt uit internationale vergelijkingen, nog 
steeds goed. Oat lukt met minder rniddelen dan 
andere Ianden, omdat de leraren een relatief hoger 
aantal uren per jaar voor de klas staan (werkdruk) en 
dus rninder tijd voor bijscholing, vernieuwing en 
dergelijke hebben, wat op langere termijn de kwali
teit ondermijnt.Verder dreigt er een grote ver
grijzingsproblematiek: er is uitstroom van leraren, 
terwijl de opleidingen niet voldoende nieuw aanbod 
opleveren. Tenslotte neemt de zuigkracht vanuit de 
marktsector op de krappe arbeidsmarkt toe. Er 
wordt nu met lapmiddelen en noodoplossingen 
gewerkt omdat het niet anders kan. Toch worden te 
vaak kinderen naar huis gestuurd omdat er geen 
leraar beschikbaar is. Er moeten structurele op
lossingen komen voor de actuele onderwijsproble
matiek, wil de maatschappij geen grote schade op
lopen. Wij willen, zeker op dit punt, geen 'hiahly 
underinvested country'(vrij naar Blair) . 

2. VAN FINANCIELE SANERING NAAR PUBLIEKE 

INVESTERING 

Naar nieuwe bearotinasrust 
De overheidsfmancien zijn de afgelopen jaren in een 
rustiger vaarwater terechtgekomen Oat is veroor
zaakt door het feitelijk gevoerd beleid van ombuigin
gen waardoor inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht zijn gebracht. Het financieringstekort is 
zelfs omgeslagen in een begrotingsoverschot. Ook 
de begrotingsregels van Paars 1 en 11, ook wei Zalm
norm genoemd, hebben bijgedragen tot bestuurlijke 
rust rond het begrotingsproces 

Tegenwoordig lijkt het er echter op, dat door een 
combinatie van onvolkomenheden in deze aanpak de 
begrotingsregels tot meer politieke onrust leiden. 
Ze beginnen in hun eigen staart te bijten (Financieele 
Daablad 1-J-2000), metals belangrijkste reden dat 
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de werkelijkheid zich niet aan de ramingen houdt, 
maar zich vele miljarden gunstiger ontwikkelt dan 
verwacht. De inkomsten- en uitgavenmeevallers be
lopen over de gehele kabinetsperiode tot 2oo2 al 
gauw 30 miljard. Met enkele aanpassingen, onder 
andere door de SER gesuggereerd, kan beter op de 
nieuwe investeringsvragen worden ingespeeld en 
kan de begrotingsrust worden hersteld. 

Behoedzaam ramen impliceerde dat Kok 1 was 
gebaseerd op 2 procent economische groei, o,s- pro
cent onder de trend die het CPB in I 997 raamde. Het 
voordeel van behoedzaamheid is dat op meevallers 
als het ware kan worden gerekend. Vanuit de budget
taire problematiek van toen (fmancieringstekort) 
was daar veel voor te zeggen. 

lnmiddels lijkt de economie echter door een aan
tal klassieke en nieuwe oorzaken op een hoger 
structured groeipad te zijn aangeland, wellicht van 3 
procent, zoals al in I 987 (!) betoogd door Zalm 1 5 en 
het CPB. 16 De groeivoeten van de laatste 10 jaar 
lijken dit beeld te bevestigen (3, I procent gemiddeld 
per jaar). Tevens lijkt een veiligheidsmarge van een 
o,s- procent per jaar onder het trendmatig niveau 
thans niet meer nodig omdat het overheidsbudget 
met een overschot op orde is. lnteressant is daarom 
de suggestie van de SER (2ooo) om van een behoed
zaam scenario over te stappen op een voorzichtig 
trendmatig scenario dat nauwer aansluit bij de feite
lijke trendmatige groei, zeg een kwart procent onder 
de trend. We komen dan op 2,H (3,0 min o,2)) in 
plaats van op 2 procent. 

Overigens leidt een hogere groeiraming niet 
automatisch tot hogere uitgaven, verdere schuld
verkleining, of meer belastingverlaging. Er zal steeds 
een politieke afweging over de verhouding tussen 
deze drie moeten plaatsvinden. Echter een hoger 
scenario betekent wei dat de 'te verdelen ruimte' 
veel groter wordt. Om de gedachten te bepalen: het 
kabinet Kok 11 is gebaseerd op een reele ruimte van 
2) miljard bruto; bij een voorzichtig trendmatig 
scenario ala de S E R was de ruimte vooraf I o miljard 
(guldens 2ooo) groter geweest en zouden er door 
een feitelijke groei van waarschijnlijk gemiddeld 
meer dan 3 procent in 99-02 ook nogjaarlijkse mil
jarden meevallers zijn. 

Nederland heeft thans een begrotingsoverschot 
van o,7 tot I procent, dat bestaat uit een klein 'ge
woon' begrotingsoverschot en het AOW-spaarfonds 

15. G. Zalm, 6o procent: de collectieve 
uitgavenquote in de jaren negentig, ESB 
72, 1987 

van o,6 procent. Bij de verdeling van de ruimte is 
geen structurele verdere vergroting van het be
grotingoverschot nodi g. Ook des E R adviseert trend
matig 'gewoon' begrotingsevenwicht als voldoende 
veilige buffer tegen conjuncturele ups and downs, 
mede gelet op de EM U-normen. Daarnaast wordt via 
het AOW-spaarfonds een bedrag dat oploopt van 6 
miljard nu tot 24 miljard in 2o2o op de staatsschuld 
afgelost. Die loopt daarmee terug van 5" 2 o miljard nu 
tot 2oo miljard in 2o2o (excl. verkoop staatsdeel
nemingen). Daarmee daalt de staatsschuld van So 
procent in I99o via 5"9 procent in 2ooo tot minder 
dan I 5" procent in 2o2o.De rentelasten op de begro
ting slinken evenredig van de huidige 5" procent tot 
minder dan I procent. Hiermee is ruimschoots vol
daan aan de eis dat huidige generaties zelfbetalen aan 
het opvangen van de stijgende A ow -kosten, wanneer 
de babyboomgeneratie begin volgende eeuw met 
pensioen gaat. Waar in de huidige kabinetsperiode 
nog een financieringstekort van I o rniljard moest 
worden weggewerkt, is daar nu geen reservering uit 
de ruimte meer voor nodig. De ruimte kan dus ge
heel naar structuurversterkende uitgaven en lasten
verlichting. 

Collectieve sector tussen wal en schip? 
De linkse kritiek was niet van de Iucht toen voor
malig CDA-fractievoorzitter Bert de Vries in I 987 
voorstelde de collectieve uitgavenquote van 66 pro
cent naar 6o procent te verlagen. Dat was de bijl aan 
de wortel van de verzorgingsstaat. Inrniddels is de 
uitgavenquote gedaald naar 47 procent, terwijl de 
PvdA daarvoor een grote verantwoordelijkheid 
draagt. De enorme daling met I 9 procent-punten 
laat zien dat niet de omvang van de collectieve sector 
maar de kwaliteit bepalend is. Immers een groot dee) 
van de daling van de quote is het gevolg van succesvol 
beleid. Aileen al de lagere rentelasten door de om
slag van financieringstekort naar overschot en de 
werkgelegenheidsgroei en lagere sociale lasten ver
klaren I 3 procent-punten van de daling. 

Het betreft vooral het succesvolle volurnebeleid 
in de sociale zekerheid in de 9o-er jaren. Verder zijn 
de directe overheidsbestedingen 2 procent-punten 
teruggelopen. Vooral door het achterblijven van de 
groei van de collectieve sector bij de welvaart (waar
door behalve de efficientie ook de werkdruk hoger 
werd). 

1 6. Macro Econbmische Verkenningen 
looo, september 1999 
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Het overige deel is goeddeels te verklaren uit het 
schrappen van subsidies en het omzetten van over
heidssubsidies in belastingfaciliteiten (WIR-subsidie 
werd ondernemersaftrek) waardoor de uitgaven en 
tegelijk de belastingdruk dalen. Meer een statistisch 
dan reeel effect. Ten slotte speelde natuurlijk het 
noemer-effect: door de sterke groei nam het aandeel 
van de niet mee stijgende uitgaven automatisch sterk 
af. 

De !age uitgavenquote en het fmancieringsover
schot vinden hun weerslag in een collectieve lasten
druk die daalde van 47 naar minder dan 40 procent 
van het B B P, terwijl tevens de teruglopende aardgas
baten werden opgevangen. De Nederlandse lasten
druk is uiteindelijk in Europa onder de middenmoot 
aangeland, wat Flip de Kam tot de verzuchting 
bracht dat verdere belastingverlaging niet de hoogste 
urgentie heeft. '7 De sanering van de publieke finan
cien is voltooid. 

Het aloude vraagstuk van publieke armoede versus 
private rijkdom moet niet overdreven worden. Nie
mand zal kunnen beweren dat de verzorgingsstaat 
ontmanteld is. Wei zal de vraag om de collectieve 
sector in de pas te Iaten lopen met de welvaartsgroei 
de komende jaren indringender op de agenda 
komen, wanneer de welvaart en productiviteit in de 
marktsector verder toenemen. Zoals betoogd, is de 
productiviteit in de marktsector ondanks de hoge 
groei van de laatste jaren juist niet zo sterk gestegen. 
Dit kwam door de inschakeling van relatief laag op
geleiden, een beheerste loonontwikkeling, een rela
tief sterke groei van de dienstensector en het kenne
lijk nog niet doorbreken van I CT. 

Momenteel wordt door de arbeidskrapte een 
versnelling van de productiviteitsgroei verwacht. 
Daardoor kan het financieren van de collectieve 
sector behoorlijk lastig worden. Immers daar zal het 
vee! moeilijker worden om de productiviteitsgroei 
te versnellen, zeker in de persoonsgebonden dienst
verlening. Het onderwijs kan vast wei wat efficienter 
georganiseerd worden en meer ICT benutten, maar 
een extra kind in de klas is rnisschien efficient maar 
niet wenselijk. Zo ook het verlagen van het aantal 
seconden per wasbeurt in een verzorgingstehuis of 
de wijkverpleging. 

Het gevolg van de achterblijvende productivi
teitsgroei in de collectieve sector, bij het zich parallel 

ontwikkelen van de lonen met de markt, is dat de 
prijs van collectieve goederen relatief stijgt ten op
zichte van die marktgoederen (het zgn. Baumol
effect). Hoewel de relatieve prijs van collectieve 
diensten daardoor moet stijgen hoeft dat niet auto
matisch een hogere collectieve uitgavenquote of 
hogere (macro) belastingdruk op te leveren. Be
palend is namelijk niet aileen de verschillende pro
ductiviteitsontwikkeling, maar ook of de verhouding 
van het aantal werkenden in de markt- en collectieve 
sector niet te veel verslechtert. Als er minder men
sen in de markt aan het werk komen (door de hogere 
productiviteitsgroei of om andere redenen) weegt 
het Baurnol-effect wei zwaarder. 

Zolang de loonontwikkeling in de markt dus niet 
onredelijk is, en de werkgelegenheid niet op het spel 
zet, hoeft het Baumoleffect niet dramatisch op te 
treden en en kan de relatieve prijsstijging van de col
lectieve goederen worden opgevangen zonder stij
gende uitgavenquote. Een andere reden waardoor 
het Baumoleffect kan meevallen, is dater natuurlijk 
ook overheidsuitgaven zijn die met de economische 
groei niet constant blijven maar kleiner worden (bv. 
werkloosheidsuitgaven) of waar wei productiviteits
stijgingen mogelijk zijn in dezelfde orde als in de 
markt. Het is door deze verschillende effecten de af
gelopen 6 jaar gelukt de collectieve sector-salarissen 
en uitkeringen een zelfde trend te Iaten volgen als de 
markt, terwijl de uitgavenquote daalde doordat 
elders meevallers konden worden geboekt. Tegen 
deze achtergrond is het dan ook een cruciale op
dracht voor sociaal-democraten om een efficiente en 
doelmatige overheid als prioriteit te stellen. 

De welvaartsparadox: bij de overheid deze!fde luxe als 
thuis 

Maar behalve het constant houden van de collectieve 
sector is er ook het vraagstuk of deze niet moet mee
groeien met de welvaart (of zelfs harder). Dat is wat 
ik, vrij naar Goudzwaard en De Lange' 8 de wel
vaartsparadox zou willen noemen. Bij een stijgende 
private rijkdom zullen burgers meer eisen aan de 
prestaties van de overheid_stellen. Dat kan varieren 
van betere zorg (in het verzorgingstehuis vergelijk
bare luxe en privacy als thuis), kwaliteit in het open
baar vervoer die kan concurreren met die in de 
moderne luxe auto, tot onderwijs dat minstens zo 
'on line' moet zijn als zoon- en dochter-lief thuis ge-

17. Flip de Kam, 'De Vette Jaren', in 
H. Don e.a., Schuld en Solidariteit, 
Wiardi Beckman Stichting, 2ooo ~ Aan 

dit artikel zijn de cijfers in deze 
paragraaf ontleend. 

Genoea van te vee/, aenoea van te weinia. 
Wissels omzetten in de Economie, Baarn, 
'99.1" · 18 . B. Goudzwaard en H.M. de Lange, 

341 



342 
s &..o 7 / 8 2ooo 

wend zijn. Dat duidt op de noodzaak de uitgaven te 
verhogen in plaats van te verlagen. 

Ook hier geldt geen automatisme: de overheid 
kan de burgers ook zelf (meer) Iaten betalen uit de 
inkomensgroei die zij immers doormaken. Dat kan 
zowel door een hogere gebruikersbijdrage te vragen 
als door de collectieve dienst te privatiseren. Bij de 
privatiseringsoptie ligt wei een ernstige denkfout op 
de loer. Men moet niet denken dat privatisering zon

van de collectieve uitgaven in het inkom en hoeft niet 
te stijgen, danwel veel particuliere (materiele) uit
gaven dalen omdat daar wel productiviteitswinst kan 
worden behaaid (zo betaalt men voor voeding nu een 
fractie van wat men daar in de jaren vijftig voor kwijt 
was) . Het vergt wei een duidelijke politieke stelling
name om een collectieve sector met een behoorlijk 
Ioonpeil in stand te houden (Baumoi) en zeifs mee te 
Iaten stijgen met de private rijkdom (welvaarts

der meer dezelfde omvang 
en kwaliteit van de voor
malige collectieve dienst 
oplevert: als de productivi
teitsstijging achterblijft zal 
ook de geprivatiseerde prijs 
omhoog moeten. Het ge

Het zonder meer privatiseren van 

publieke taken, omdat ze door 

kostenstiJBinaen te duur worden, is 

een dwaalspoor 

paradox). Daarvoor zal een 
politieke en maatschappe
lijk afstemming noodzake
lijk zijn tussen de loon- en 
werkgelegenheidspolitiek 
in de gehele economie. 
Anders kan een te sterke 

volg is dat het niet waarschijnlijk is dat private finan
ciers hier een rendabei perspectief in zien, dan wei 
dat de voorheen collectieve dienst voor lager betaai
den te duur wordt, tenzij er tegelijkertijd een gene
rieke inkomensherverdeling plaatsvindt. Het inte
ressante van de samenwerking van PvdA, vvo en 
D 6 6 is dat de marktwerkings- en privatiseringsvraag 
centraler op de agenda is gekomen. Terecht is in 
sectoren waar werkelijke concurrentie en een poten
tiele productiviteitsverbetering mogelijk is (teie
com, electriciteit) marktwerking verkozen hoven 
een nutsvoorziening. Het wordt - ook voor Paars -
veei moeilijker als de potentieie efficientiewinst veei 
geringer is, zoals bij de persoonsgebonden zorg. Hier 
zal de politiek eerst moeten definieren wat zij rekent 
tot cruciale collectieve basisvoorzieningen, om ver
volgens vast te stellen of deze het meest efficient in 
collectief of privaat beheer worden uitgevoerd. In 
beide gevallen zal een relatief stijgende bijdrage uit 
de algemene middelen noodzakelijk zijn, hetzij als 
subsidie/belastingaftrek in de geprivatiseerde 
variant, hetzij in de collectieve variant door minder 
dan een kostendekkende bijdrage te rekenen. 

De conclusie die uit dit alles oprijst kan geen 
andere zijn dan dat er een nieuw maatschappelijk 
compromis nodig is. Baumol en de weivaartsparadox 
zorgen er namelijk voor dat mensen in absolute zin 
een hogere prijs voor collectieve diensten moeten 
betalen. Oat is wat mensen zien en in de portemon
naie voelen, en wat anderen (de vvo?) doet roepen 
dat die overheid dan maar efficienter moet werken 
(minister Zalm bijvoorbeeld in het kamerdebat over 
de Voorjaarsnota). Voor je het weet drijft de rijker 
wordende samenleving haar eigen collectieve voor
zieningen uit. Toch is dat niet nodig want het aandeel 

loonontwikkeling in de marktsector (die binnen de 
sector gezien wei verantwoord kan zijn) een te zware 
wissel trekken op de financieringsmogelijkheden van 
de collectieve sector. Het helpt natuurlijk als de 
gemiddelde marktlonen zich gematigd ontwikkelen 
en worden aangevuld met tijdelijke en flexibele ele
menten (als winstdeling en opties), maar zo gauw 
deze een structured karakter krijgen zullen ze ook 
niet onthouden kunnen worden aan de werkers in de 
collectieve sector, op straffe van een drastische ver
slechtering van de arbeidsmarktpositie. Het is 
teleurstellend dat dit bredere thema van de finan
cierbaarheid van de collectieve sector geen enkele 
aandacht krijgt in het genoemde middellange ter
mijn ad vies van deS E R, temeer omdat de S E R het van 
groot belang vindt dat de overheid meer investeert in 
onderwijs, zorg en andere essentiele voorzieningen. 

Begrotingsregels voor een investerende overheid 
Een overheid die meer wil investeren in scholing, 
zorg enz. moet eerst het geld daarvoor verdienen; 
geen financiering ( meer) op de pof ten koste van een 
fmancieringstekort voor huidige en voigende gene
raties. Die situatie is nu bereikt. Maar de begrotings
regels zijn nog niet voldoende op de nieuwe situatie 
ingericht. Belangrijk is of meer of minder behoed
zaam wordt geraamd, maar dat is vooral een fase
ringsprobleem: als de gerealiseerde groei hoger is 
dan geraamd mag die ruimte achteraf alsnog worden 
besteed ( dit kabinet kan de uitgavenintensivering uit 
het regeerakkoord van 9 miljard ongeveer verdubbe
len uit de meevallers). Wezenlijker is dat de jaarlijkse 
aanpassing van de salarissen in de collectieve sector 
en de soclale uitkeringen thans niet goed tot zijn 
rechtkomt. 
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In het regeerakkoord is een zeer lage raming van 
de reele loonontwikkeling opgenomen. De lonen 
zijn in de markt inmiddels veel sneller gestegen. Om 
die trend in de collectieve sector te kunnen volgen 
zijninmiddels al miljarden extra uitgetrokken, waar
voor gelukkig ook aile ruimte was in het bij Regeer
akkoord vastgestelde uitgavenkader. Die ruimte ont
stond omdat het kader zelf jaarlijks met de stijging 
van de algemene inflatie is verhoogd en omdat er veel 
meevallers in de sociale uitgaven (minder uitkerin
gen) en rente waren. Deels was de grotere ruimte 
verwacht omdat bij hog ere groei een hog ere loon- en 
prijsstijging en lagere sociale kosten in de rede 
liggen. Er is echter geen garantie dat het zo mooi af
loopt. Danders, Van Ewijk en Reininga'9 noemen 
diverse voorbeelden van de omgekeerde situatie, 
wanneer het volgen van de loonontwikkeling in de 
markt niet mogelijk is binnen de uitgavenkaders, 
bijvoorbeeld als de lonen harder stijgen dan de al
gemene inflatie . Dan moet de overheid de lonen ach
ter Iaten blijven, dan wei bezuinigen op andere uit
gaven. Zo bleek voorjaar I 999 dat Minister Zalm ai
leen vanwege deze reden 3 miljard moest bezuinigen 
om overschrijding van het uitgavenkader te voor
komen. Gelukkig viel het later mee omdat de inflatie 
toch hoger uitkwam, wat tot het bizarre inzicht leidt 
dat politici belang hebben bij een hogere inflatie. 

Eenzelfde situatie kan verwacht worden voor 
2ooi en zeker voor 2oo2 als de loonontwikkeling 
niet het lage groeipad van het regeerakkoord volgt, 
maar oploopt met de hogere groei (en krappere 
arbeidsmarkt). Dan kan opnieuw een overschrijding 
van de uitgavenkaders worden verwacht in plaats van 
extra ruimte om te investeren. 

Op deze wijze kan de loonontwikkeling 
wederom tot grote hectiek in het begrotingsbeleid 
leiden en wordt bovenal de reeele uitgavenruimte 
die bij het regeerakkoord was overeengekomen ach
teraf uitgehold. De overheidsbegroting kan overi
gens een extra (nominale) loonstijging op korte ter
mijn zonder problemen dragen, want hogere lonen 
betekenen ook meer belasting- en premie-inkom
sten, zelfs in gelijke omvang zodat het fmancierings
saldo ongewijzigd blijft (I procent hoger loon kost de 
overheid I miljard, en Ievert I miljard extra inkom
sten op). Op lang ere termijn hangt dit af van de 
macro-economische doorwerking. Als de loontrend 

de productiviteitsstijging overstijgt en internationale 
concurrentiepositie schaadt kunnen de volume
effecten tot schade aan de overheidsbegroting 
leiden. Ook hier blijkt dus opnieuw de blijvende 
noodzaak van maatschappelijke coi:irdinatie. 

Overigens staat de arbeidsmarktsituatie van de 
overheid nog verder onder druk omdat de ruimte 
voor incidentele loonaanpassingen ( een extra perio
diek), secundaire arbeidsvoorwaarden en het hono
reren van nieuwe functiewaardering niet of nauwe
lijks mogelijk is door budgetteringsafspraken uit het 
regeerakkoord (de zgn. post incidenteel wordt ver
laagd), terwijl werkgevers in de marktsector hier wei 
extra ruimte voor uittrekken. 

Het zou, zo is de conclusie, een enorme verbete
ring, zo niet het herstel, van de begrotingsrust 
betekenen als de overheid als werkgever op de 
arbeidsmarkt - en daar in concurrentie met de 
marktsector- op voorhand de garantie kan geven dat 
de algemene loonontwikkeling de markttrend kan 
volgen. Donders c.s. doen het interessante voorstel 
om de uitgavenkaders jaarlijks aan te passen met het 
gewogen gemiddelde van de contractlonen in de 
marktsector en van de algemene inflatie, metals ge
wichten het aandeel van de loongevoelige (7o pro
cent van de uitgaven) en overige uitgaven . Daarmee 
kan de overheid een goede werkgever zijn, zowel in 
goede als in slechte tijden, en hoeft er om die reden 
niet bezuinigd te worden. 

Slot 
De interventiepolitiek van de overheid moet een 
nieuwe koers aannemen, nude problemen in de eco
nomie zijn verschoven van de vraag- naar de aanbod
zijde. Mensen en hun organisaties moeten meer gele
genheid geboden worden om zelf keuzen te maken 
en hun weg in de samenleving te vinden. De overheid 
moet zijn interventies op die scharnierpunten 
richten die een verdere sociale en economische ont
plooiing in de weg staan. 

Ten eerste moet een antwoord op de nieuwe 
krapte op de arbeidsmarkt en op de uitdagingen van 
de informatiemaatschappij en de nieuwe werknemer 
worden gegeven door veel meer te investeren in on
derwijs en kennis, en in onderzoek en ontwikkeling. 
Tevens moet in ras tempo de mogelijkheid om arbeid 
en zorg te combineren conform internationaal 

'9· J.H.M . Danders, C. van Ewijk en 
F.K. Reininga, Het begrotingsbeleid en 
de reele uitgavenkaders, Openbare 
Uitaaven, '999 nr 3· 
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moderne maatstaven worden verbeterd. Ten tweede 
maken het ziekteverzuim en de arbeidsongeschikt
heid meer investeringen in preventie daarvan en in 
(gezondheids)zorg noodzakelijk. De vergrijzing en 
de met de welvaartsgroei meegroeiende zorgvraag 
accentueren dat nog eens extra. Ten derde vergt het 
toenemende ruimtebeslag door de groei van de 
bevolking en de economie meer investeringen in 
openbaar vervoer en intelligente automobiliteits
benutting, dubbel grondgebruik, energiebesparing 
en natuurontwikkeling. 

Meer overheidsinterventies betekenen niet dat 
aile voorzieningen binnen de collectieve sector moe
ten worden geproduceerd en vervolgens 'om niet ', 
dat wil zeggen betaald uit de algemene middelen, aan 
de burgers beschikbaar moeten worden gesteld. Het 
initiatief moet zoveel mogelijk bij de burgers worden 
gelaten; de overheid moet een omslag van aanbod
naar vraagsturing maken. Dat vergroot de effectivi
teit en gaat bureaucratie tegen, naarmate hierbij 
meer concurrentie binnen de collectieve sector of 
met de particuliere sector is te organiseren. Echter, 
of het nu binnen of buiten de collectieve sector 
plaatsvindt, er zal niet aan te ontkomen zijn extra 
middelen uit te trekken om voorzieningen betaal
baar te houden door subsidiebijdragen of fiscale on
dersteuning. Bijvoorbeeld vanwege toegankelijkheid 
voor (laagbetaalde) burgers of om de onrendable top 
(waarvoor ·de markt geen ruimte biedt) te fmancie
ren. 

De overheidsfinancien zijn inmiddels ruimschoots 
op orde en er zijn adequate voorzieningen voor de 
vergrijzing (AOW) getroffen. Een structurele ver
hoging van het fmancieringsoverschot ten opzichte 
van de huidige o,s tot 1 procent is derhalve niet 
nodig zoals de S E R terecht adviseert. Oat zou de 
overheid tot rentenier maken. Toekomstige genera
ties hebben meer aan het versterken van de economi
sche structuur. De collectieve sector kan echter ai
leen geleidelijk meer middelen inzetten en zijn 
werknemers behoorlijk betalen als de werkgelegen
heid in de markt op peil blijft (of groeit) en de markt
lonen niet uit de hand !open door de arbeidsmarkt
knelpunten en hogere productiviteitsstijging. 

Een nieuw maatschappelijk comprornis voor een 
gezonde economische ontwikkeling is nodig, na het 
Fordisme en na Wassenaar. De werknemers krijgen 
voor een voorzichtige loonontwikkeling nu geen al
gemene ATV meer terug (krappe arbeidsmarkt), 

maar wel een modern pakket (deels collectief gefi
nancierde) arrangementen die het hectische Ieven 
leefbaar maken, die de garantie geven op goed 
onderwijs voor de kinderen, op het internationaal 
bijblijven van investeringen in Onderzoek & Ont
wikkeling, op goede zorg voor zieken en ouderen en 
het verbeteren van natuur en milieu. Voor werk
gevers is er hetzelfde voordeel van betere collectieve 
arrangementen, en daarnaast van de voortzetting 
van een verantwoord loonkostenbeleid. Voor zover 
de loonontwikkeling niet de gehele productiviteits
ontwikkeling volgt moet dit tot een prijsdaling in de 
marktsector leiden, zodat de koopkracht wordt on
dersteund (en niet de winsten) . De overheid heeft 
tenslotte het voordeel dat de collectieve voorzienin
gen en de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers 
met de welvaart kunnen meegroeien, zonder dat de 
collectieve fmancien weer uit de hand !open. 

Het zonder meer privatiseren van publieke taken, 
omdat ze door kostenstijgingen te duur worden, is 
een dwaalspoor. De private sector zal - zeker 
persoonsgebonden - diensten evenrnin tegen con
stante kosten kunnen leveren, gezien de !age produc
tiviteitsontwikkeling. En als de prijs dan toch stijgt is 
ook niet te voorkomen dat juist de !age en midden
inkomens van deze voorzieningen worden uitge
sloten. Privatiseren is dan een eufemisme voor het 
verarmen van de publieke dienstverlening, tenzij de 
overheid deze burgers via bijvoorbeeld herverdeling 
van belastingdruk in de gelegenheid stelt deze dien
sten toch te kopen. 

Zolang de economie fors groeit, zoals de afgelo
pen jaren, is er voldoende fmanciele ruimte om een 
modernisering van de collectieve arrangementen en 
investeringen uit te voeren. Bij tegenwind worden 
de politieke keuzen scherper. In beide gevallen zal 
echter een verruiming van de middelen voor 
publieke investeringen nodig zijn. Met name waar bij 
het regeerakkoord van een zeer !age (zelfs negatieve) 
reele loonontwikkeling werd uitgegaan, die bij de 
actuele economische voorspoed niet meer realistisch 
is, zal nu een modernisering van de begrotingsregels 
moeten worden overwogen om de overheid als 
werkgever in staat te stellen moderne arbeidsvoor
waarden te bieden. Om aldus de vitale balans tussen 
marktsector en collectieve sector te kunnen behou
den. 
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