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Bestaat er voor 
het socialisme 

De gedachte dat het socia
lisme met de vestiging van 
de verzorgingsstaat zijn 
doeleinden op sociaal ge
bied in feite verwezenlijkt 

nog een 
herkansing? 

socialisten zich hebben 
stukgebeten, valt immers 
toch niet te ontkomen. Als 
die herijking bovendien 
werkelijk tot nieuwe wel

heeft gezien en klassente
genstellingen in de klassie
ke zin hun betekenis heb
ben verloren, is in brede 
kring gangbaar geworden . 

A. VAN DER ZWAN 
vaart en schepping van 
banen leidt, zal eindelijk 
eens ernst gemaakt worden 
met de revitalisering van de 
maatschappij waaraan al zo 

Decaan van de Universiteit Nijenrode en 
houder van de Drees-leerstoel Ru Utrecht 

Het socialisme heeft zijn 
kruit verschoten, zo luidt 
de hierop aansluitende visie. Het weet niets beters 
te verzinnen dan zich op rigide wijze vast te bijten 
in een verdediging van het uitkeringsstelsel, wars 
als het is geworden van elke vorm van maatschap
pelijke vernieuwing. Door die opstelling heeft het 
in politiek opzicht niet alleen het initiatief uit han
den moeten geven en is het neo-liberalisme de poli
tieke agenda gaan bepalen, maar hebben socialisti
sche partijen hun geloofwaardigheid verloren en 
zijn ze vervreemd geraakt van hun traditionele ach
terban. 

Die aanhang is zich om ujteenlopende redenen 
op andere ideeën en belangen gaan oriënteren. 
Voor één deel doordat die aanhang uitgekeken is 
geraakt op de reductie van het socialisme tot uitke
ringsstelsel; voor het andere deel doordat het zijn 
vertrouwen verloren heeft dat socialistische partij
en de inzet en overtuigingskracht weten op te bren
gen om hun doelste!Hng van behoud van het uitke
ringsstelsel ook waar te maken. 

En zo kan het dus gebeuren dat in Nederland 
niet Kok, maar Bolkestein er anno 1996 aanspraak 
op kan maken de politieke agenda tL bepalen, maar 
ook de modale arbeider te vertegenwoordigen zo
als Chirac dit in Frankrijk do t, Oehacne in België 
en Kohl in Duitsland. 

Het neo-liberalisme, zo suggereert deze opmerke
lijke politiek-maatschappeJjjke verschuiving, zal de 
dominante trend van de komende decennia zijn . 
Aan een herijking van de verzorgingsstaat waarop 

lang de behoefte wordt ge
voeld. Het pappen en nat

houden heeft nu wel lang genoeg geduurd: als de 
overheid er dan niets van bakt dan maar liever de 
tucht van de markt; die afwisseling alleen al zal heil
zaam werken. 

De opmars van het neo-liberalisme i~ zo gezien 
geen herleving van traditionele ideologische tegen
stellingen, maar uitdrukking van een breed gevoeld 
verlangen om voor de grote problemen in de maat
schappij - werkloosheid, vreemdelingenkwestie, 
onveiligheid - werkbare oplossingen te vinden in 
plaats van nog langer vast te houden aan ficties en 
rituelen. 

Voor een rechtgeaard socialist is de hierboven uit
eengezette visie moeilijk te aanvaarden, maar hem 
zonder meer verwerpen gaat ook niet. Daarvoor is 
de twijfel toch te groot en bevat die visie - of men 
wil of ruet - te veel waars. Natuurlijk, er zijn wat 
voor de hand liggende tegenwerpingen te maken. 
Socialistische ideeën hebben in de loop van de 
geschiedenis altijd hun betekenis gehad, er zullen 
altijd mensen gevoelig blijven voor het socialisti
sche ideaal van de menselijke gelijkwaardigheid. 
Jawel, maar dat betekent niet dat er een brede poli
tiek-maatschappelijke beweging op te bouwen valt, 
terwijl de mobilisatie op basis van sociale overtui
ging en belang toch het unieke van de sociaal-demo
cratie is. 

Als er voor het liberalisme een renaissance is 
weggelegd, waarom zou dat dan voor het socialis
me niet het geval zijn? Het liberalisme is niet eens 

257 



I 

i 
I 

zo lang geleden ook dood verklaard en zie: het is 
springlevend. Jawel, maar de onderliggende kracht 
van het eigenbelang is ook in de hoogtijdagen van 
het socialisme nooit afgezworen, het neo-liberalis
me berust op een hergroepering van krachten die 
terug zijn van nooit weggeweest. Voor het socialis
me ligt dit heel wat kritischer, dat tegenwicht valt 
en staat met het gezamenlijk kunnen maken van een 
vuist. Die vuist te organiseren vergt veel meer: 

OORZAAK VAN DE CRISIS VAN HET 

SOCIALISME 

Bestaat er dan eigenlijk een tegenwerping die wel 
hout snijdt of moeten we afscheid nemen van een 
politiek-maatschappelijk experiment dat enig in 
zijn soort zal blijven? En heeft de sociaal-democra
tie in de naoorlogse jaren niet op eigen kracht de 
wind in de zeilen gekregen, maar als loon van de 
angst in het Westen voor het communisme? 

Die veronderstelling is allerminst uit de lucht 
gegrepen. De ideologen achter Reagan en Thatcher 
hebben die samenhang tot sleutel van hun opstelling 
gekozen. De harde politieke confrontatie die ze 
begin jaren tachtig hebben ingezet richtte zich niet 
alleen op interne maar ook op externe doelstellingen. 
Intern ging het erom de invloed van de overheid 
over de hele linie terug te dringen en de markt in 
het economisch leven het primaat terug te geven, 
terwijl de externe doelstelling erop gericht was het 
communistisch systeem te kraken. En niemand kan 
ontkennen dat ze in die opzet geslaagd zijn, socialis
me noch communisme bleken bestand tegen hun 
scherpe confrontatie. 

De oorzaak van die nederlaag ligt natuurlijk die
per, het neo-liberalisme van Reagan en Thatcher 
kapitaliseerden op sterk veranderende economische om

standiaheden die zich sedert het einde van de jaren 
zestig in de wereld aftekenden. De technologische 
revolutie die toen baan brak, leidde in de wereld op 
vele fronten tot een ingrijpende herschikking in de 
economische verhoudingen die de onderlinge ver
houdingen tussen regio's raakten, maar ook die tus
sen bedrijfstakken en maatschappelijke klassen. Be
langen en mentale oriëntaties die als gevolg hiervan 
ingrijpend veranderden noopten tot een strateaische 

heroriiintatie, ook voor politieke bewegingen. Com
munisme noch socialisme hebben hun krachten 
weten te verzamelen om hier zelfs 'maar een serieu
ze poging toe te wagen. De kans om het communis
me van de verstarring van het collectivisme te 

bevrijden en zo ruimte te scheppen voor de nieuwe 
technologische vooruitgang was met de inval door 
de Warschaupact-landen in Tsjechoslowakije eigen
lijk al definitief verkeken; de keuze voor de status 
quo werd toen gemaakt. Het missen van die aan
sluiting is het communisme duur te staan gekomen. 
Het embargo op strategische goederen waarvan de 
naleving door Reagan met harde hand werd afge
dwongen, trof de communistische wereld op zijn 
meest gevoelige plek: de technologische achter
stand, die fataal geworden is. 

Nieuwlinks 

Het socialisme is er evenmin in geslaagd de hand
schoen op te nemen. Het falen van de Nieuwlinks
bewegingen heeft hierin voor het socialisme een 
vergelijkbare rol gespeeld als het mislukken van de 
Praagse lente voor het communisme. Op een stra
tegisch moment zijn de wissels toen in een verkeer
de stand gezet. Nieuwlinks is als revitaliseringsbewe
ging aan zijn eigen succes te gronde gegaan. Voor
dat de bewegingen inhoudelijk enige substantie te 
bieden hadden, zijn de voormannen ervan om hun 
elan ingelijfd in de partijleiding dan wel toegelaten 
tot vertegenwoordigende functies waardoor ideo
logische vernieuwing werd teruggebracht tot een 
klassieke wisseling van generaties. De inhoudelijke 
sporen die ervan zijn overgebleven - gokken op 
expansie van de kwartaire zorgsector en overaccen
tuering van de individualiseringstrend - hebben het 
socialisme qua oriëntatie en aanhang eerder afge
houden van de aansluiting bij de economische en 
maatschappelijke verschuivingen dan dat ze ertoe 
hebben bijgedragen. Het overtrekken van de rol 
van de overheid ten behoeve van individuele aan
spraken op woonruimte, onderwijs, gezondheids
zorg en inkomen, los van eigen inspanning en ver
antwoordelijkheid, heeft de overheid doen ver
vreemden van brede groepen in de samenleving, 
terwijl de expansie van de overheidsbestedingen -
mede ingegeven door het streven de economische 
groei te stabiliseren - de overheidsfinanciën uit 
het lood heeft geslagen en de lastendruk ongekend 
heeft doen toenemen . De gevolgen van het ingrij
pende economische aanpassingsproces, chronische 
werkloosheid en toenemende (bestaans)onzeker
heid die zich allengs duidelijker gingen manifeste
ren, konden door het gevoerde beleid niet worden 
gekeerd, terwijl hierdoor wel mede de basis is 
gelegd voor de opkomst van het Reaganisme en 
Thatcherisme. Socialistische partijen hebben er 
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toen voor gekozen werkloosheid en onzekerheid 
electoraal te pareren door de bevolking met zeker 
succes angst aan te jagen voor aantasting van het 
socialezekerheidsstelsel en de mening te doen post
vatten dat de verdediging hiervan bij sociaal-demo
craten in veilige handen was. Maar de aantasting 
van de effectiviteit in het overheidsoptreden, inclu
sief het hiermee gepaard gaande gezagsverlies, en 
de opkomst van het neo-liberalisme dat voor de 
markt het primaat opeiste als economisch allocatie
mechanisme - politiek-maatschappelijk gezien de 
werkelijke uitdagingen - bleven onbeantwoord. 
En dus kozen socialisten, net als de communisten, 
op voor hen beslissende momenten voor de status 
quo en werden vervolgens door het maatschappe
lijk krachtenveld gestuurd in plaàts van er zelf mede 
sturing aan te geven. 

Van zulke keuzes is voor lange tijd nauwelijks een 
weg terug. Voor het communisme niet, want wie 
de grootste vijanden van vernieuwing de vrije hand 
geeft moet niet verbaasd staan dat verstarring de 
prijs vormt die hiervoor betaald moet worden. 
Ook socialistische partijen hebben zich door hun 
keuze in een klem gezet. Voor de realisatie van de 
noodzakelijke strategische heroriëntatie waren ze 
aangewezen op intellectuele vernieuwing en explo
ratie van nieuwe wegen. Maar door de keuze voor 
het ziekenfondssocialisme werd het intellectuele elan 
uitgedreven, terwijl ook de electorale bewegings
vrijheid steeds kleiner werd. Hoe dwingender de 
noodzaak tot herijking van de verzorgingsstaat, hoe 
meer het electoraat dat door socialistische partijen 
was gemobiliseerd zich vastklampte aan gedane 
beloften en gewekte verwachtingen van behoud van 
verworven rechten. 

Die spiraal kon nog slechts tot een breuk leiden, 
een vertrouwensbreuk die er ook gekomen is. En 
nu staat het socialisme goeddeels met lege handen. 
Het geloof in behoud van verworven rechten is er 
niet meer en de visie op de toekomst is er (nog) 
niet. En dat terwijl de geo-politieke verhoudingen 
in de wereld inmiddels grondig ;_;ewijzigd zijn en 
het moeilijk voor te stellen is dat hierin binnen vijf
entwintig jaar weer verandering te verwachten 
valt. 

Door het wegvallen van de tegendruk van het 
communisme valt de opmars van het neo-liberalis
me nauwelijks meer te stuiten en wordt op alle ter
reinen de confrontatie aangegaan waar de sociaal
democratie institutionele bescherming tegen de 

ongeremde werking van het marktmechanisme 
heeft weten te bewerkstelligen. Ook de vakbewe
ging heeft die nieuwe trend de laatste tijd aan den 
lijve moeten ondervinden. De sociaal-democratie, 
partij en vakbeweging, staat hier onvoorbereid en 
ongewapend tegenover. Die zwakten treden zo evi
dent aan het licht dat de wassende aanhang van de 
nieuwe trend meent aan de sociaal-democratie 
geen boodschap meer te hebben. De politiek van 
Bismarck lijkt te herleven: neem sociale zeker
heidselementen van de socialisten over, wees 
bereid met vakbonden zaken te doen maar dan wel 
op nieuwe voorwaarden; ontneem de sociaal
democratie hierdoor de exclusiviteit van zijn elec
torale claim en zijn natuurlijke steunpunt en houd 
hem voor het overige stevig in de greep . De ontbin
ding zal een kwestie van tijd zijn. 

Bestaat er voor het socialisme een herkansing? Is er 
nog een toekomst voor het socialisme in een post
industriële samenleving met zijn geringere sociaal
economische sturingsmogelijkheden voor nationale 
staten en afbrokkelende sociale moraal? Socialisten 
die zich aan de opmars van het neo-liberalisme niet 
gewonnen willen geven, hebben geen andere keus 
dan terug te gaan naar wat hun ideologische basis 
vormt in een poging alsnog de aansluiting tot stand 
te brengen tussen die basis en de actualiteit: heeft 
het socialisme zichzelf werkelijk overleefd of ligt er 
een kans zijn oriëntatie op de sociale werkelijkheid 
te herstellen en nieuwe tegenkracht te mobiliseren? 
Met andere woorden bestaat er op grond van de 
politiek-maatschappelijke verhoudingen voor het 
socialisme een herkansing? 

SOCIALE TEGENSTELLINGEN: DE STAND 

VAN ZAKEN 

Socialisten wordt momenteel verweten zich vast te 
klampen aan een beeld van de werkelijkheid dat 
zichzelf heeft overleefd. Het verdelingsvraagstuk 
heeft zijn politieke scherpte al lang verloren, verder 
nivelleren dan we gedurende de naoorlogse perio
den hebben gedaan is niet goed voorstelbaar en 
evenmin gewenst. De maatschappij is hier tot aan 
de grens gegaan van wat mogelijk en gewenst is en 
wellicht erover heen. Die stelling heeft lange tijd 
inderdaad geldigheid bezeten: alle indicatoren 
wezen op een steeds verdergaande gelijkheid. Maar 
hoe is de actuele stand van zaken en valt die stelling 
anno 1996 nog steeds overeind te houden? 
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Niet alleen heeft lange tijd de mening overheerst 
dat het verdelingsvraagstuk had opgehouden poli
tiek actueel te zijn, de publieke belangstelling 
ervoor was kwijnende en voor wat de wetenschap
pelijke interesse betreft lagen die zaken niet wezen
lijk anders. Maar hierin is recent verandering geko
men, getuige bijvoorbeeld de publikatie van een 
diepgaande studie naar inkomens- en vermogens
verhoudingen en hun achterliggende oorzaken 1 • 

Het licht dat deze veelomvattende studie op de so
ciale realiteit werpt is zonder meer opzienbarend: 

Tussen 1977 en 1990 is de inkomensonaelijkheid 
snel toeaenomen. Dit aeldt voor vele Europese landen 
maar het scherpst voor Enneland waar de onaelijkheid 
thans a roter is dan in de naoorloase periode ooit het 
aeval aeweest is. 

De voorlopers-positie van Engeland is in dit opzicht 
niet verwonderlijk aangezien Thatcher de rest van 
Europa ook is voorgegaan op de weg van het slech
ten van institutionele barrières die individuen en 
maatschappelijke groepen hebben afgeschermd van 
de ongeremde werking van het marktmechanisme. 
Aangezien deze trend zich na 1 990 ook in de rest 
van Europa versneld doorzet, zijn de verhoudingen 
in Engeland zo niet maatgevend dan toch wel toon
aangevend voor wat zich op het vlak van de sociale 
tegenstellingen in Europa aan het afspelen is . De 
genoemde studie die de naoorlogse periode tot aan 
1 990 bestrijkt, werpt licht op de groeiende onge
lijkheid die sedert het midden van de jaren zeventig 
is opgetreden en na 1990 niet zal zijn afgezwakt . 
Integendeel, het is zeer aannemelijk dat mede door 
de recente recessie en de golf van werkloosheid en 
bezuinigingen die erdoor is veroorzaakt, de inko
menstegenstellingen niet alleen nog scherper zijn 
komen te liggen maar inkomensachteruitgang ook 
steeds meer groepen in de maatschappij in hun 
bestaan gaat raken: de uitschakeling van arbeid is 
bijvoorbeeld niet langer het risico dat alleen blue 
collar bedreigt, white collar moet sinds kort in deze 
ongewisheid van baanperspectieven delen. Dit laat
ste is in economisch opzicht een opmerkelijke 
grensoverschrijding, hierbij zijn ook de politiek
maatschappelijke verhoudingen in het geding. Het 
klassieke gegeven dat socialistische partijen zo lang 
parten heeft gespeeld, namelijk dat de middenklas-

se zich op geen enkele wijze met de arbeidersklasse 
wenste te identificeren en de arbeidersklasse zich 
qua houding en mentaliteit in toenemende mate 
juist op de middenklasse is gaan richten, is in elk 
geval door de realiteit ingehaald. 

De opmerkelijke trend van toenemende ongelijk
heid in inkomen van de afgelopen twee decennia 
valt toe te schrijven aan een viertal duid~lijk aan
wijsbare factoren, te weten: 

1 . Verschillen in beloning en perspectieven tus
sen werkenden nemen toe; 
2. Verschillen in inkomen en vooruitzichten tus
sen werkenden en niet-werkenden onder de 
potentiële beroepsbevolking, afhankelijk als de 
laatsten zijn van ondersteuning en/ of uitkering, 
nemen toe; 
3. Verschillen tussen gepensioneerden nemen 
toe; 
4 · De nivellerende werking van het belasting
stelsel heeft opgehouden te bestaan . 
Elk van de hier genoemde factoren vraagt om 
een nadere toelichting . 

Verschillen in beloninB en perspectieven tussen 
werkenden nemen toe 

De toenemende verschillen in beloning tussen wer
kenden zijn op hun beurt terug te voeren op drie 
maatschappelijke verschijnselen. Het eerste hiervan 
is het achterblijven van het wettelijk minimumloon bij 
het gemiddelde loon. In Nederland is dit effect door 
interventie van de vakbeweging afgezwakt door 
binnen cAo's de laagste loonschalen onbezet te 
laten, maar hiervoor is wel een prijs betaald, waar
voor weinigen tot nu toe oog hebben gehad. 
Laagbetaalde arbeid is juist in Nederland door 
werkgevers door middel van outsouteins onder 
'dure' cAo's weggehaald en overgebracht naar toe
leverende bedrijven met 'goedkope' CAo's waarin 
de laagste loonschalen overbezet zijn, dan wel is 
laagbetaalde arbeid overgebracht naar bedrijfJes die 
helemaal zonder cAo werken. 

Een bijkomend gevolg van outsouteins van laag
betaalde arbeid is de scheidins die is ontstaan tussen 
arbeidsorganisaties met laaggeschoolde en die met 
hoger geschoolde krachten. Die scheiding is weinig 
bevorderlijk voor de verbetèringsmogelijkheden 

1. Joscph Rowntrce Foundation, 1nquiry 
into lncome and Weafth, Vol. 2 by John 
Hills, Febr. 1995. ld., Proaramme on 
lncome and Weafth, Vol. 1, Febr. 1995. 
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van werknemers die hiervoor goeddeels zijn aange
wezen op interne promotie en scholing. 
Jeuadiae toetreders tot de markt hebben de laatste 
jaren moeten ervaren dat een goede opleiding en 
uitstekende studieprestaties geen garantie vormen 
voor het krijgen van een volwaardige baan. Die 
rvaring is volkomen nieuw, want niet eerder na de 

oorlog is de opname van nieuwe toetreders gestokt 
op een wijze als tijdens de laatste recessie. In de 
beginjaren tachtig toen de arbeidsmarkt ook een ge
weldige terugslag vertoonde, werden jong ren nog 
betrekkelijk probleemloos opgenomen, zodat we 
nu op de arbeidsmarkt met een nieuwe grensover-
chrijding te maken hebben die diep ingrijpt in het 

bestaan van werkn mers. Onder jeugdigen die aan 
het begin van hun arbeidscarrière staan wordt al een 
scheidslijn getrokken tussen winnaars en verliezers. 
Een scheidslijn die onder nieuwe toetreders nog 
versterkt wordt door verdringing van lager door 
hoger geschoolden. Lager geschoolden lopen gedu
rende hun loopbaan niet alleen een grotere kans om 
geconfronteerd te worden met uitstoot, maar heb
ben ook minder kans op het vinden van een regulie
re aanvangsbaan, wat ook aan hun kansen op verbe
tering afbreuk doet. 

Als gevolg van de objectieve vraag- en aanbodver
houdingen worden op de arbeidsmarkt bovendien 
ook steeds meer subjectieve selectie-eisen geïntrodu
ceerd door werkgevers die niet volstaan met het 
stellen van eisen aan hun werknemers op het gebied 
van arbeidsprestaties en inzet, maar ook op het ter
rein van mentaliteit en persoonlijke habitus. Nu 
valt niet te ontkennen dat die eisen voor een deel 
kunnen voortvloeien uit de aard van de te verrich
ten werkzaamheden, een werknemer die met klan
ten van zijn werkgever te maken heeft zal zich hier
naar moeten richten, maar het subjectieve karakter 
van die eisen zet de deur open voor willekeur. 
Onder werkgevers heeft het begrip 'werknemers met 

attitude-problemen' al wijd en zijd ingang gevonden 
als etiket voor werknemers die zich door een eigen
zinnige opstelling niet mogen verheugen in de sym
pathie van hun baas en hiervoor op de lijst van af te 
vloeien werknemers worden geplaat t dan wel 
vanaf de start verstoken blijven van een baan. 

Verschillen in inkomen en vooruitzichten tussen 

werkenden en niet-werkenden nemen toe 

Deze trend doet zich langer voor en heeft in de 
jaren zeventig al geleid tot lancering van het begrip 

tweedelins wat in die jaren tamelijk voorbarig leek, 
maar inmiddels door de feitelijke ontwikkeling 
steeds realistischer vormen aanneemt. Niet het feit 
dat mensen op een uitkering zijn aangewezen is in 
sociaal opzicht een verontrustend verschijnsel, 
maar wel het feit dat wie eenmaal in het uitkerings
circuit terecht komt er vrijwel niet meer uitkomt. 
De groeiende aantallen langdurig werklozen en 
andere langdurige uitkeringstrekkers vormen 
graadmeters voor een ontwikkeling waarbij de 
maat chappelijke herkansinasmoaelijkheden steeds 
vcrder afnemen. De eerdere kenschets van de 
arb idsmarkt heeft hier alles mee te maken, want 
niet alleen stuiten werkloos geworden werknemers 
en andere gegadigden voor een baan op het beperk
te kwantitatieve opnemingsvermogen van de 
arbeidsmarkt, de kwalitatieve restricties (kwalifi
catie-eisen) spelen hen helemaal parten. Wie een 
aantal jaren verstoken is geweest van werkervaring 
en ingepast zijn in een arbeidsregime, heeft te 
maken met een moeilijk overbrugbare kloof. 
Aangezien de situatie en ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt niet wijzen op een keerpunt zullen de 
tegenstellingen in inkomen en vooruitzichten tus
sen werkenden en niet-werkenden onder de poten
tiële beroepsbevolking ook toenemen. De hoogte 
van de uitkering komt ten opzichte van het arbeids
loon immers steeds vcrder onder druk te staan ter
wijl de kansen op herintreding op de arbeidsmarkt 
onder de huidige omstandigheden gering zijn. 
Realiteitszin gebiedt in te zien dat het groeiende 
leger niet-werkenden alleen aan de bak zal kunnen 
komen als het opnemingsvermogen van de arbeids
markt rigoureus verbetert en werkgevers om die 
reden hun eisen wel moeten verzachten. 

En zelfs dan bestaat nog het gevaar dat de huidi
ge niet-werkenden voorbij gelopen zullen worden. 
De ervaringen in de vs wijzen hier onomstotelijk 
op: werkgevers romen de arbeidsmarkt af en nieuw

komers krijgen door het feit dat ze niet aangestoken 
zijn door inactiviteit altijd de voorkeur boven lang
durig werklozen. Hoc groter derhalve de influx, 
hoe groter de kans op verdringing en derhalve op de 
kans dat langdurige werkloosheid leidt tot steeds 
verder afzakken en toetreding tot een klasse met 
marginaal inkomen zonder vooruitzichten die met 
recht onderklasse kan worden genoemd. 

We stuiten hier op een delicaat sociaal vraagstuk 
dat in de publieke discussie lange tijd genegeerd is. 
In de onderste lagen van de maatschappij doet zich 
verdrinainB voor die dicht in de buurt komt van de 
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vroegkapitalistische vrije concurrentie die de meesten 
van ons alleen uit de literatuur kennen als theoreti
sche fictie. Onderin de maatschappij heerst de reali
teit van een ongemeen scherpe concurrentiestrijd 
die zich afspeelt om woonruimte (woningen met 
lage huren), banen (banen voor laaggeschoolden), 
inkomen (uitkeringen) en voorzieningen. Zelfs de 
mogelijkheden om zwart bij te verdienen zijn 
onderin de maatschappij geringer dan bovenin. 

Die diep ingrijpende onaelijkheid in het bestaan 
beheerst dus niet alleen de relatie~ tussen onderin 
en bovenin, maar ook de onderlinge relaties onder
in waarin men elkaar verdringt op weg naar de uit
gang die kan leiden naar ontsnapping uit de armoe
de-val. De influx van nieuwkomers die hun weg in 
de maatschappij meestal onderop moeten begin
nen, zet die concurrentiestrijd steeds opnieuw 
onder druk. Hoe gerechtvaardigd hun verlangen 
naar verbetering van leefomstandigheden ook mag 
zijn, de maatschappij ontkomt er niet aan antwoord 
te geven op de vraag wat dan het lot van de afvallers 
zal zijn die niet alleen een onderklasse vormen, 
maar tot maatschappelijk residu dreigen te verwor
den. De bovenlaag heeft zich tot nu toe wel druk 
gemaakt over het lot van de nieuwkomers, maar 
zich onverschillig getoond ten opzichte van de afha
kers. De problemen die het gevolg zijn van de opna
me van nieuwkomers zijn tamelijk eenzijdig afge
wenteld op de onderkant van de samenleving en de 
bovenklasse heeft weinig oog gehad voor de zich 
daar aftekenende cumulatie van problemen. More
le verontwaardiainB over abjectheid van protestgelui
den en gebaren van onderop is niet voldoende om 
morele rechtvaardiaheid te doen heersen. Die kan 
alleen heersen als de maatschappij in staat is onder
op herkansingsmogelijkheden te bieden. Zolang dit 
maatschappelijk antwoord niet geformuleerd is, 
past de bovenlaag op het morele vlak terughou
dendheid. 

Verschillen tussen aepensioneerden nemen toe 
De privileges die de arbeidsmarkt beheersen, hou
den niet op als het arbeidzame leven door pensione
ring wordt afgesloten. Wie het voorrecht gekend 
heeft van een ononderbroken beroepscarrière bij 
een werkgever met een goede CAO kan aanspraak 
maken op een aanvullend pensioen bovenop de 
A ow-uitkering. Wie dit voorrecht om uiteenlo
pende redenen heeft gemist, een lot dat grote aan
tallen treft, ondervindt hiervan ook na pensionering 
de gevolgen. Dit gegeven, gevoegd bij het achter
blijven in koopkracht van Aow-uitkeringen, is er 

---·----.- - -

de oorzaak van dat ook tussen gepensioneerden de 
verschillen in inkomen toenemen. 

Het deel van de bevolking dat het zonder aan
vullend pensioen moet stellen zal als gevolg van de 
in aantal toenemende onderbrekingen van beroeps
carrière en de groei van inactiviteit, ook gaan toe
nemen. Dat de afbrokkeling in koopkracht van de 
AOW-uitkering tot staan gebracht kan worden, is 
als gevolg van de toenemende vergrijzing evenmin 
aannemelijk te achten. De trend uit de achterlig
gende jaren zal zich in de komende periode dus 
doorzetten, niettegenstaande het feit dat ook het 
aantal gepensioneerden met aanvullend pensioen 
aanvankelijk in aantal nog zal groeien doordat de 
generaties die in de vijftiger en zestiger jaren op de 
arbeidsmarkt hun entree maakten, nu de pensioen
gerechtigde leeftijd gaan bereiken. 

De nivellerende werkina van het belastinastelsel heift 
opaehouden te bestaan 

De klassieke leerstukken van sociaal-democratische 
inkomenspolitiek berusten op twee pijlers, name
lijk sociale zekerheid (in casu staatspensioen en 
verzekering tegen ziekte, ongeval en werkloosheid) 
enerzijds en progressieve inkomstenbelasting 
anderzijds. De succesvolle invoering dan wel ver
betering van sociale zekerheid en invoering van 
progressieve belastingheffing zijn in de naoorlogse 
periode tot aan het midden van de zeventiger jaren 
zeer effectief gebleken in het bewerkstelligen van 
een opvallend gelijkere inkomensverdeling. Sociale 
zekerheid droeg bij tot het gelijker maken van de 
primaire inkomensverdeling, terwijl progressieve 
belastingheffing in aanvulling hierop een nog gelij
kere secundaire inkomensverdeling bewerkstelligde. 
Met de omslag op de arbeidsmarkt die in het mid
den van de zeventiger jaren moet worden gesitu
eerd, is hierin een kentering gekomen. De sociale 
zekerheid werd ingezet om de groeiende werkloos
heid te accommoderen, waardoor ook in de wer
king van het belastingstelsel met het stijgen van de 
lastendruk een omslag te bespeuren valt. Het com
plex van belastingvlucht en belastingontwijking 
heeft de progressieve werking van de inkomstenbe
lasting volledig teniet gedaan. De vrijdom voor par
ticulieren van belasting op vermogenswinsten, die 
in de tachtiger jaren weer een belangrijke opbloei 
hebben doorgemaakt, heeft onder vermogenden 
het nuJ-inkomen populair gemaakt, zodat de para
doxale situatie is ontstaan dat de meest draagkrach
tigen het min t bijdragen aan de belastinginkom
sten. De last drukt nu met name op de middeninko-
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mens. We zijn in de situatie terechtgekomen dat de 
verbruiksbelasting die een degressieve inkomens
werking heeft voor de belastingopbrengsten van 
veel groter belang is geworden dan de inkomsten
belasting. Een situatie die in de nàoorlogse periode 
typerend was voor Zuid-Europa en altijd be
schouwd werd als een teken van achterlijkheid op 
belastinggebied. Als die stellingjuist is heeft West
Europa de afgelopen decennia een ernstige terugval 
doorgemaakt. 

Conclusies 
Deze paragraaf die gewijd is aan de groeiende inko
mensongelijkheid en de hiermee samenhangende 
sociale tegenstellingen, kan worden afgesloten met 
een aantal duidelijke conclusies. De naoorlogse 
periode kan in tweeën worden verdeeld, namelijk 
de jaren die voorafgaan aan de naoorlogse conjunc
turele crisis die in 197 5 voor het eerst geen afvlak
king maar neergang van de economische groei heeft 
laten zien en de jaren erna. De eerste periode heeft 
een steeds verdergaande nivellering van inkomens 
en toenemende sociale gelijkheid te zien gegeven. 
Na het midden van de zeventiger jaren vindt een 
omslag plaats en wordt het beeld beheerst door 
denivellering en herleving van sociale tegenstellin
gen. 

De interventie van de zijde van de overheid heeft 
deze ontwikkeling niet weten te keren en het over
heidsoptreden heeft er onbedoeld zelfs toe bijge
dragen dat inactiviteit en de hiermee samengaande 
verarming op grote schaal juist de onderste lagen 
van de bevolking treffen. Niet alleen is hun inko
menspositie verslechterd, ook hun perspectieven 
zijn verre van rooskleurig. De omstandigheid dat 
inactiviteit zich ontwikkelt tot normaal geaccep
teerd leefpatroon en clustert in stadsvvijken met 
lage huren waar werken uitzondering geworden is, 
zet een spiraal van achteruitgang in werking. Het 
streven naar verbetering is hier uitgebannen en het 
ontbreken van perspectieven wordt overgedragen 
op de kinderen. Deze stadsgebied .1 met probleem
cumulatie trekken ook onveiligheid aan, zodat 
ieder die maar het geringste alternatief heeft eruit 
wegtrekt en residu-werking de zaken nog verer
gert. 

Sociale driedeling 
Het marktmechanisme heeft voor deze probleem
gebieden - een versc!Ujnsel dat in zeker twintig 
Nederlandse steden onrustbarende vormen heeft 

aangenomen - geen oplossing te bieden. Maar het 
zou een illusie zijn de schets van de actuele sociale 
kwestie af te doen met de inmiddels in brede kring 
geaccepteerde notie van de tweedeling van de maat
schappij. Er tekent zich in de maatschappij veeleer 
een sociale driedeling af. De werking van de arbeids
markt heeft niet alleen een nieuwe onderklasse van 
kanslozen doen ontstaan, die zonder ingrijpende 
veranderingen voor de arbeidsmarkt in feite afge
schreven kunnen worden, door verdringing dient 
zich ook een tussenklasse aan die gevormd wordt 
door nieuwe kansarmen wier positie op de arbeids
markt zeer kwetsbaar is. Deze kansarmen die op de 
arbeidsmarkt nu de onderste posities zijn gaan inne
men, verkeren in voortdurende onzekerheid over 
hun baan en inkomen. 

Uitstoot van arbeid en outsourcing van laagge
schoolde arbeid zijn geen verschijnselen die halt 
houden nu de ongeschoolden inmiddels kansloos 
zijn geworden. Deze verschijnselen zetten zich 
onverminderd door en marginaliseren steeds weer 
nieuwe 'ondergroepen'. De kansen van deze groe
pen om aan het begin van hun loopbaan een vol
waardige baan te krijgen worden steeds geringer . 
De kansen dat hun loopbaan een aanec::nschakeling 
zal vormen van ongeregelde en onregelmatige 
werkzaamheden is groot. Zo ze al in staat zijn een 
vaste baan te krijgen zullen de kansen dat ze tijdens 
hun loopbaan met massa-ontslagen en rationalisa
ties te maken krijgen, zeer groot zijn. Dit marginali
seringsproces zal onvermijdelijk ook tot afvallers 
onder de kansarmen leiden die dan de rangen van 
de onderklasse van kanslozen kunnen gaan verster
ken. Bovenin de sociale piramide bevindt zich dan 
de bevoorrechte klasse met een vaste baan en uit
zicht op verbetering en promotie. Zoals de positie 
van de middenklasse onder invloed van overschot op 
de arbeidsmarkt wordt ondergraven, zo wordt de 
positie van de bovenklasse door (zelf in de hand 
gewerkte) schaarste versterkt. 

De nieuwe succes-elite 
De hier in kaart gebrachte sociale tegenstellingen 
zijn niet alleen van betrekkelijk recente datum, ze 
zijn ook nieuw in hun grondslag. Ze worden name
lijk niet langer bepaald door stand of klasse. Onze 
open maatschappij heeft ervoor gezorgd dat af
komst nog slechts van geringe betekenis is. De 
nieuwe sociale tegenstellingen berusten veeleer op 
verschillen in persoonlijke kwaliteiten. Het lijdt 
geen twijfel dat formele opleiding en scholing een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van die 
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kwaliteiten, maar het is toch ook de leerschool van 
het leven zelf - de ontwikkeling van weerbaar
heid, doorzettingsvermogen en sociale behendig
heid - die mede bepalend is voor het maatschappe
lijk succes van individuen. 

Deze omstandigheid ontdoet de resulterende 
inkomensverschillen en sociale tegenstellingen 
geenszi~s van hun scherpte, eerder het tegendeel is 
waar. 

De huidige bovenlaag die aan grote doorstro
ming onderhevig is, vertoont namelijk veel minder 
verzadigingsverschijnselen dan de oude elite die de 
kunst van het relativeren van eigen verdiensten 
beter verstond. De nieuwe elite ziet zich zelf veel
eer als een meritocratie die geselecteerd is op basis 
van prestatievermogen en acht de verworven posi
tie niet alleen maatschappelijk gerechtvaardigd, 
maar ziet hierin ook een vrijbrief voor meerder
waardigheid: de minder bedeelden wordt de spie
gel van de eigen succesformule voorgehouden. De 
tucht van de markt krachtens welke de nieuwe elite 
meent op te treden, wordt hierdoor de lading van 
sociale en morele juistheid meegegeven. De 
onzichtbare hand van Adam Smith krijgt de rol van 
voorzienigheid toebedeeld die erop toeziet dat niet 
alleen eenieder de plaats krijgt die hem toekomt, 
maar ook dat voor de maatschappij als geheel het 
optimale resultaat bereikt wordt waarmee ook de 
minder 'kansrijken' het beste af zijn. 

Het is allerminst ondenkbaar dat de huidige 
arbeidsmarktverhoudingen die al een sterk stempel 
op de inkomensverdeling gezet hebben, in een later 
stadium ook zullen ingrijpen in de verticale mobili 
teit. De hoeksteen van de open samenleving, die 
Nederland in termen van sociaal mobiliteit zonder 
twijfel is, wordt immers gevormd door de moge
lijkheden om door onderwijs en opleiding omhoog 
te komen. De hiermee samenhangende vooruit
gangsfilosofie, 'mijn kinderen zullen het beter krij
gen dan ikzelf', was een belangrijke motor van de 
naoorlogse sociaal-economische ontwikkeling2

• 

Maar onder de huidige arbeidsmarktverhoudingen 
vormt opleiding geen garantie meer voor het 
krijgen van een baan op het niveau van het gevolgde 
onderwijs. Bijkomende eisen van sociale vaardiaheid 
trekken op de arbeidsmarkt, zoals gezegd, steeds 
scherpere scheidslijnen tussen 'kansrijken' en 
'kansarmen' op alle niveaus. Van dit selectiemecha-

nisme zijn twee, elkaar versterkende, gevolgen te 
verwachten. Het eerste tekent zich al af, namelijk 
dat de succesélite haar eigen maatschappijbeeld en 
succesideologie als sociale norm oplegt aan aan
komende generaties op de arbeidsmarkt. Sociali
satie in de postmoderne maatschappij betekent dus 
allerminst dat we normloos opgroeien zoals wel 
gesuggereerd wordt, maar juist dat we aan strikte 
normen moeten voldoen. We worden weliswaar 
niet langer geleid door verboden maar door 
gedragsvoorschriften gericht op aanpassing ter 
wille van maatschappelijk succes . Het tweede 
gevolg is de herleving van status-overervinB. Die had 
als dircctf' consequentie van de onderwijsrevolutie 
sterk aan invloed op de sociale verhoudingen inge
boet: 'Weten hoe het hoort' of 'weten hoe de hazen 
lopen' en 'beschikken over relatienetwerken', 
waren in de afgelopen vijftig jaar van afnemende 
betekenis voor kansen op de arbeidsmarkt; nu lig
gen die verhoudingen heel anders. Kinderen uit 
bevoorrechte milieus worden hierin door hun 
ouders voorgegaan door school- en clubkeuze, het 
opdoen van (internationale) ervaring en leren 
bewegen in de juiste kringen. 

Kortom alle vormen van vooroorlogse status
overerving zien we weer herleven, terwijl de 
invloed van het bereikte opleidingsniveau op de 
carrière-mogelijkheden juist afneemt. 

Voor leden van de nieuwe elite is het heel ken
merkend dat ze zich persoonlijk zo weinig vcrant
woordelijk achten voor en zich verbonden voelen 
met het wel en wee van het gros van de bevolking. 
Het sociale vraagstuk van uitstoot van arbeid wordt 
zonder een zweem van betrokkenheid bij de over
heid gedumpt. Die moet hiervoor maar een oplos
sing moet zien te vinden. Maar dan wel een oplos
sing binnen strakke financiële randvoorwaarden. 
De incentive-werking mag volgens die zienswijze 
evenmin worden aangetast, ook in vraagstukken 
van sociale rechtvaardigheid krijgt marktwerking 
immers het primaat toebedeeld. 

De sociaal-psychologische gevolgen van deze ver
schuivingen in de publieke moraal zijn niet gering. 
Het traditionele ethos van de middenklasse - wie 

zijn best doet komt altijd vooruit - wordt ondergraven. 
Wie immers getroffen wordt door overschot op de 
arbeidsmarkt, komt ernaast te staan ongeacht zijn 

2. J. Dronkers en W.C. Ultee (red.), 
Verschuivende onoelijkheid in Nederland, 
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inzet en motivatie. Op grond van deze angst voor 
sociaal afglijden wordt in de Amerikaanse sociolo
gische literatuur al gesproken van de haat van het 
slinkende midden. Ook als hierin enige overdrijving 
een rol speelt, staat in elk geval vast dat het cement 
van de maatschappij, een brede middenklasse die 
zich door positie en perspectieven met het maat
schappelijk bestel identificeert, aan erosie onderhe
vig is. Van de 'onderklasse' spreken we dan hele
maal niet, die krijgt in feite de boodschap voorge
houden afgeschreven te zijn: ondergebracht in de 
kaartenbak van de onbemiddelbaren, waarmee nie
mand kans ziet iets te beginnen. In de vroegere 
klassensamenleving had ook de onderlaag, het pro
letariaat, een eigen politieke en_ productieve rol, 
maar de nieuwe onderklasse kan zich zelfs niet 
beroepen op die allerlaagste status. En onder de 
huidige maatschappelijke omstandigheden zou het 
huichelachtig zijn hen een andere boodschap voor 
te houden. De zaak zou pas anders komen te liggen 
wanneer de maatschappij bereid zou zijn om, uitko
mend op dit oordeel, het onaanvaardbaar uit te 
spreken en de eis te stellen dat het roer om moet. 

OORZAKEN VAN DE WERKLOOSHEID 

Globalization rif the world economy (world wide sh!ft 
towards more open economie policy and a greater re/ia nee 
on market jorces) should contribute to expansion rif tra de 
and investmentjlows and thereby create the basisjor 
rising prosperity and employment growth through 
improved resaurce allocation and tifficiency. While 
essentially correctjrom an overall standpoint, this view 
neglects d!lferences in positions rif d!lferent countries and 
d!lferent social groups within these, which raises serious 
adjustment and distributional issues. The social costs rif 
implementing economie riforms in order to reap the gains 
rif globalization are high. 

In deze voorzichtige bewoordingen neemt de Inter
nationale Arbeidsorganisatie (1 L o) in haar jaarrap
port van 1995 afstand van de dominante economi
sche beleidslijn van de afgelopen' :jftien jaar. Voor 
een internationale organisatie als 1 L o die in het 
krachtenveld van de nationale grootmachten uiterst 
behoedzaam moet manoeuvreren, is deze uitspraak 
al heel wat. Maar de 1 LO gaat nog verder. De neo
liberale stelling dat de oorzaken van de hoge werk
loosheid in de rijke landen (met name Europa) bij 
uitstek gezocht moeten worden aan de aanbodkant 
van de arbeidsmarkt, wordt op gedocumenteerde 

wijze onderuit gehaald. De hele staalkaart van de 
neo-liberale orthodoxie moet eraan geloven. Of 
het nu gaat om het te hoge loonpeil, de geringe 
flexibiliteit in de loonstructuur als gevolg van cen
trale onderhandelingen, de hoogte van het mini
mumloon, de hoogte van de overdrachtsinkomens 
of de excessieve hoogte van de ontslagkosten: met 
behulp van vergelijkingen tussen landen met sterk 
uiteenlopende aanbodstructuren en marktverhou
dingen wordt aangetoond dat zich vergelijkbare 
werkloosheidsverschi jnselen voordoen. 

Deze krachtige analytische stellingname komt er 
beleidsmatig op neer dat we moeten ophouden met 
alleen te sleutelen aan de aanbodkant van de arbeids
markt, waar alle beschikbare mogelijkheden zo 
langzamerhand wel zijn benut, en onze aandacht 
moeten gaan richten op de vraagkant van de 
arbeidsmarkt. 

De opvallende koerswijziging van de 1 LO, 
namelijk in te gaan tegen inzichten die voor officiële 
instanties tot voor kort onaantastbaar leken, wordt 
natuurlijk ingegeven door de alarmerende werk
loosheid die de wereld in zijn greep blijft houden. 
En dit niettegenstaande het feit dat de meeste 
Westerse landen bijna twintig jaar een op de aan-
bodzijde gericht beleid voeren. · 

De geloofwaardigheid van de neo-liberale 
claims begint op grond van deze empirische eviden
tie te verbleken. Het is bovendien deze excessieve 
werkloosheid die de voornaamste oorzaak vormt 
van de eerder gesignaleerde toenemende inko
mensongelijkheid en de aanscherping van de sociale 
tegenstellingen. Van doorwerking hiervan in de 
beleidsopvattingen van regeringen en politieke par
tijen is evenwel nog weinig te bespeuren. Ook link
se partijen tonen nog weinig animo of durf, in te 
gaan tegen de dominante beleidsopvattingen van de 
centrale banken en de ambtelijke bureaucratie van 
de Ministeries van financiën, die het economisch 
beleid in de ijzeren greep van het monetarisme hou
den. 

Alvorens nu in te gaan op de oorzaken van de 
werkloosheid die aan de vraagkant gelokaliseerd 
moeten worden, loont het de moeite de argumen
tatie die in het 1 LO-rapport wordt gegeven, kort de 
revue te laten passeren. 

De aanbodkant van de arbeidsmarkt 
De redenering dat het loonpeil in Europa veel te 
hoog ligt en dat daardoor een rem wordt gezet op 
de investeringen en hiermee verbonden arbeids-
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plaatsen, is al geruime tijd door de feiten achter
haald . Sinds de automatische indexatie van de lonen 
in Europa is afgeschaft wordt de beschikbare pro
ductiviteitsruimte maar zeer ten dele omgezet in 
loonstijgingen. De winstmarges zijn als gevolg hier
van spectaculair gestegen en bewegen zich op het 
peil van beginjaren zeventig. Deze beweging ten 
gunste van de winsten is zo sterk dat zelfs tijdens de 
afgelopen recessie niet de winstmarges hiervan de 
last hebben gedragen, maar de lonen. Ook het 
argument dat in Nederland veel wordt gehoord, dat 
niet de lonen zelf maar de hoge bijkomende loon
kosten in de vorm van sociale premies en belastin
gen in feite de boosdoener vormen, blijkt niet zon
der meer op te gaan. Het aandeel van het winstin
komen in de toegevoegde waarde is tussen landen 
met sterk uiteenlopende niveaus van overdrachtsin
komens volstrekt vergelijkbaar. 

Ook in dit opzicht heeft zich in de jaren tachtig 
een omslag voorgedaan: in overeenstemming met 
theoretische verwachtingen is het ook empirisch 
zo, dat de sociale lastendruk - afgezien van tijdelij
ke afwijkingen - wordt opgebracht door de werk
nemers en niet door de werkgevers. Verschui
vingen in het politiek-maatschappelijke krachten
veld hebben dit bewerkstelligd en in zoverre is de 
opmars van het neo-liberalisme als een correctie op 
een te ver doorgeschoten ontwikkeling van de jaren 
zeventig te beschouwen, toen de winsten een uit
zonderlijk laag peil hadden bereikt. Maar de 
significante omslag heeft de perspectieven van de 
arbeidsmarkt geenszins doen verbeteren. 

De hoogte van het minimumloon, dat internatio
naal aanzienlijk verschilt, blijkt van ondergeschikte 
betekenis te zijn voor de verklaring van verschillen 
in werkloosheid die zich internationaal voordoen. 
Ditzelfde geldt voor de stelling, dat de wijze van 
loononderhandelingen beslissend zouden zijn voor 
de flexibiliteit in de loonstructuur die weer zo 
belangrijk is voor de opname van laaggeschoolden 
in het arbeidsproces. Het land met de meest uitge
sproken corporatistische structuur, Oostenrijk, 
blijkt in flexibiliteit van de lonen niet onder te doen 
voor landen waarin loononderhandelingen vol
strekt zijn gedecentraliseerd. 

De hoogte van de ontslagkosten die ook allang 
onder vuur liggen, zijn in Europa de afgelopen tien 
jaar aanzienlijk gedaald, maar het enige zichtbare 
effect is een spectaculaire verschuiving geweest 

in de richting van tijdelijke arbeidskrachten en ar
beidscontractanten. 

In de aanbodstructuur en verhoudingen op de 
arbeidsmarkt zijn de afgelopen vijftien jaar specta
culaire verschuivingen opgetreden die de positie 
van de werknemer ten opzichte van die van de 
werkgever aanzienlijk hebben doen verslechteren. 
Met name werknemers met kwalificaties waarvan 
een overvloedig aanbod bestaat, hebben de gevol
gen hiervan moeten ondervinden, zowel voor hun 
inkomen als hun bestaanszekerheid. Het valt op 
grond van de empirische werkelijkheid niet in te 
zien, dat een vergaande verzwakking van hun toch 
al marginaal geworden bescherming op de arbeids
markt voor hun perspectieven op een stabiele 
werkkring ook maar enige bijdrage kan leveren. De 
feitelijke verhoudingen op de arbeidsmarkt, schaar
ste of overschot, blijkt op de langere termijn van 
beslissende betekenis . Alleen substantiële vergro
ting van de vraag naar arbeid kan hierin verbetering 
brengen. 

De vraaakant van de arbeidsmarkt 
Als de globalisering economisch tot ingrijpende 
gevolgen heeft geleid, dan zeker op het vlak van het 
investeringsgedrag van multinationale onderne
mingen . Ook middelgrote ondernemingen hebben 
zich- meegezogen door de trend van internationa
lisering - ontwikkeld tot multinationaal gespreide 
ondernemingen en hun investeringsgedrag is om 
die reden in hetzelfde spoor gekomen als dat van de 
traditionele 'multinationals'. Die omslag in het 
investeringsgedrag wordt in de literatuur aangeduid 
als : in vestment used to jollow tra de but trade has beaun to 
jollow investment. De strekking hiervan is dat multi 
nationale ondernemingen hun produktie interna
tionaal zo dirigeren als op grond van pure kosten
overwegingen het beste uitkomt. Interne leverin
gen en handelsstromen zorgen er vervolgens voor 
dat de goederen beschikbaar komen voor afzet op 
markten waarvoor ze bestemd zijn. Als gevolg hier
van bewegen zich internationaal investerings- en 
handelsstromen op een schaal als nooit tevoren. 

De kwantitatieve omvang van dit verschijnsel 
begint zich langzamerhand in de statistieken, die 
altijd achterlopen, af te tekenen. Schattingen van 
het totale volume aan direct~ investeringen door 
ondernemingen vanuit het ene land door middel 
van hunaffiliatiesin andere landen, laten zien dat in 
de tweede helft van de jaren tachtig de omvang 
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hiervan met meer dan 2 s% per jaar groeide en in 
vijfjaar tijd (1984-1989) 36oo mrd $beliep. Deze 
investeringen werden niet alleen gefinancierd met 
kapitaaltransfers maar ook door opname van lenin
gen op de lokale kapitaalmarkt3. 

De internationale concurrentieverhoudingen 
zijn hierdoor ingrijpend gewijzigd. Niet langer zijn 
landen en staten door hun ondernemings- en pro
duktiestructuur mede de belichaming van concur
rentie-vermogen en comparatieve voordelen die 
hen in de internationale concurrentiestrijd een 
gevestigde positie bezorgen; de welhaast exclusieve 
drager hiervan is de grote onderneming geworden. 
Die kan dit concurrentie-vermogen binnen zijn 
internationale verband naar eigen inzicht verplaat
sen door middel van investeringen en transfer van 
bijbehorende kennis en know how. 

Deze bewegingen waren ook vroeger niet onbe
kend, binnen elke multinational kwamen ze voor, 
maar de schaal waarop ze voorkwamen was beperk
ter, mede als gevolg van belemmeringen die er 
waren zowel bij de internationale transfer van kapi
taal als van die van goederen en diensten. Die insti
tutionele beperkingen van het kapitaal- en goede
renverkeer droegen er mede toe bij om staten een 
eigen discretionaire invloed te geven op de produk
tiestructuur passend bij hun produktief vermogen 
en de ontwikkeling hiervan. Door invoering van 
vrijheid in het kapitaal - en goederenverkee~ is deze 
discretionaire invloed goeddeels komen te verval
len. Het leggen van rechten en andere beperkingen 
op het internationale kapitaal- en goederenverkeer 
is hierdoor niet verdwenen, maar de bevoegdheid 
daartoe is overgegaan van staten op ondernemingen 
die zich hierbij door hun eigen overwegingen laten 
leiden. Deze cruciale ontwikkeling is de wezenlijke 
oorzaak van de fundamentele omslag die op de 
arbeidsmarkt in de rijke landen heeft plaatsgevon
den. Hierbij komt nog dat het marktsegment voor 
laaggeschoolde arbeid in de Westerse landen extra 
onder druk wordt gezet door de relatief grote 
influx van personen met lage scho\ngsgraad, zodat 
niet alleen de vraag naar ongeschoolde arbeid 
getroffen wordt door verplaatsing van produktie 
maar het aanbod gelijkertijd is toegenomen. 

De gedachte die onder socialisten lang heeft gegol
den, namelijk dat hierdoor de zo wenselijke inter
nationale arbeidsdeling eindelijk reëel gestalte 

krijgt, wordt door de feiten allerminst bevestigd. 
Het profijt van de immense verplaatsing van pro
duktie komt slechts een handjevol landen ten 
goede. Niet meer dan tien ontvangende landen 
nemen ca. driekwart van die directe investeringen 
voor hun rekening, terwijl de ca. vijftig armste lan 
den in de wereld er het verwaarloosbaar aandeel in 
hebben van nog geen vol procent. Sociale overwe
gingen liggen aan deze beweging dus niet ten 
grondslag, wat weinig verrassend is aangezien in 
deze slechts financieel-economische overwegingen 
gelden. Het zijn dan ook mede de inwoners van die 
armste landen die door verplaatsing van henzelf 
naar de rijke landen positieverbetering nastreven, 
op een moment dat de arbeid waarop ze zijn aange
wezen in die rijke landen steeds minder voorhan
den is en ze vrijwel onvermijdelijk in het uitke
ringscircuit terecht komen. Uit sociaal oogpunt zou 
verplaatsing van laaggeschoolde arbeid naar de rijke 
landen dus juist niet moeten plaatsvinden. 

De vs en Europa 
De hier geschetste ontwikkeling is er de oorzaak 
van dat de winsten van onder meer he~ Nederlandse 
grote bedrijfsleven torenhoog zijn, terwijl hun 
invcsteringsvolume in Nederland daarbij zeer ten 
achter blijft. Met alle gevolgen die dit voor de cre
atie van arbeidsplaatsen heeft. Een verschijnsel 
trouwens dat zich in de hele Eu voordoet. Dat de 
Eu-landen hiervan in vergelijking met bijvoorbeeld 
de vs zo sterk de gevolgen ondervinden vindt zijn 
oorzaak in twee bijkomende omstandigheden. In de 
eerste plaats zijn er veel meer grote Europese 
ondernemingen, die naast directe investeringen in 
Azië op grote schaal, ook hun marktposities in 
Noordamerika uitbouwen en deze uitbouw onder
steunen door ter plekke te gaan produceren. De 
door de Eu gevoerde politiek van lage inflatie en 
harde munt die ten opzichte van de dollar tot sterke 
appreciatie heeft geleid, heeft hier alles mee te 
maken. Diezelfde dif/ationary bias heeft onderne
mingen binnen de Eu ertoe gedwongen een hoog 
peil van arbeidsproductiviteit na te streven tenein
de het internationale concurrentievermogen van 
hun investeringen in Europa op peil te houden. De 
teruggang in economische groei die in Europa en 
Noordamerika sinds begin jaren tachtig een verge
lijkbare omvang heeft, is in de vs gepaard gegaan 
met een navenante teruggang van de arbeidspro-

J. ILO, Annual Repart, 1995. 
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duktiviteit terwijl het produktiviteitspeil in de Eu
landen vrijwel gehandhaafd bleef. Deze discrepan
tie tussen lage economische groei met lage produk
tiviteitsgroei enerzijds versus lage economische 
groei met hoge produktiviteitsgroei anderzijds 
heeft uiteraard geleid tot een even zo groot verschil 
in de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. 
Dit verschil valt dan ook af te lezen aan de geregis
treerde werkloosheid: zes procent voor de vs ver
sus twaalf procent voor de Eu. 

Uiteraard zijn deze opvallende verschillen tus
sen de vs en Europa ook gepaard gegaan met nave
nante verschillen in ontwikkeling van het reële 
loonpeil. 

Ontmantelins rif uithol/ins 
Europa en de vs hebben de afgelopen vijftien jaar 
dus op zeer uiteenlopende wijze gereageerd op de 
afnemende groei van hun Nationaal Product. 
Europa door deflatie en sterke muntwaarde bij 
handhaving van een hoog niveau van productivi
teitsgroei die, gegeven de matige economische 
groei, structureel hoge werkloosheid veroorzaakte. 
Dit in combinatie met een stijging van het reële 
loonpeil hoe gematigd deze stijging ook geweest is. 
De vs reageerde op de groeivertraging met devalu
atie van de dollar en lage productiviteitsgroei waar
door de werkgelegenheid in stand bleef maar het 
reële loonpeil stagneerde en aan de onderkant zelfs 
terugliep. 

Overigens delen Europa en de vs wat de wer
king van hun arbeidsmarkt betreft in vergaande 
mate de toenemende onzekerheid van werknemers 
over het lot van hun arbeidsplaats. Werknemers 
staan als gevolg van herstructurering en rationalisa
tie onder voortdurende druk om van werkgever en 
baan te veranderen. Onzekerheid en discontinuïteit 
zijn wat de arbeidsmarkt betreft de trefwoorden. 
De kansen onder die omstandigheden op het weer 
vinden van een baan zijn in de v s evenwel hoger dan 
in Europa, zij het dat de vooruitzichten op verbete
ring steeds geringer worden, juist aan de onder
kant. De neiging van werksevers om te investeren in 
scholing en opleiding van werkkrachten die korte 
tijd in dienst zullen zijn, neemt - zoals verwacht 
mag worden - navenant af. Evenzeer als de bereid
heid van werknemers om te investeren in hun eigen 
bekwaamheden. 

In Europa wordt de druk om voor de oplossing 
van het werkloosheidsvraagstuk de Amerikaanse 
weg te gaan volgen steeds sterker. Door vergaande 

loonaanpassing aan de onderkant men de creatie 
van banen voor laaggeschoolden te bevorderen. 
Afgezien van de vraag of dit bij een politiek van 
deflatie en harde munt zoals in Westeuropa onder 
druk van Duitsland wordt gevoerd, ook een realis
tisch recept is, laat deze keuze zien dat we in 
Europa in een dilemma beland zijn. Onder invloed 
van de fundamentele verschuivingen die in de inter
nationaal-economische verhoudingen zijn opgetre
den als gevolg van invoering van vrijheid in het goe
deren- en kapitaalverkeer, is handhaving van een 
bevredigend niveau van werkgelegenheid alleen 
nog mogelijk door de Amerikaanse weg te gaan vol
gen. Dit komt niet alleen neer op ontmanteling van 
wat we in de naoorlogse periode aan zekerheid en 
arbeidsbescherming hebben weten op te bouwen, 
maar op afscheid nemen van de notie dat van de 
overheid nog wezenlijke invloed op de sociaal-eco
nomische verhoudingen zou kunnen uitgaan. Het 
beleidsprogramma van liberalisering en deregule
ring is in de meeste Europese landen volop in gang 
gezet. Ook in landen waar socialisten deel uitma
ken van de regering zijn ze niet in staat om deze fei
telijke opmars van het neo-liberalisme te stuiten, 
hoogstens die opmars af te zwakken of te vertragen. 
Kiezen voor voortzetting van de politiek van de 
afgelopen twee decennia is trouwens ook geen 
oplossing. Die politiek leidt dan weliswaar niet tot 
ontmanteling maar wel tot steeds verdergaande uit
holling van de verzorgingsstaat onder invloed van 
een steeds verder oplopen van de werkloosheid, 
terwijl de residu-werking aan de onderkant van de 
samenleving onacceptabele vormen aanneemt. 

Zie hier waar het geschetste dilemma op neer 
komt: ontmantelins of steeds verdergaande uithol/ins 
van de verzorgingsstaat. 

Politiek-maatschappelijke sevolsen 
De verscherping van de internationale concurren
tiestrijd heeft een aantal diep ingrijpende gevolgen 
voor de sociaal-economische verhoudingen die 
doorwerken in het maatschappelijk klimaat. 

Ondernemingen hebben zich losgemaakt van 
een vaste vestigingsplaats van waaruit ze hun inter
nationaal gespreide activiteiten bedrijven, ze zijn 

jootloose geworden. Hun investeringen zijn onder
worpen aan voortdurende he;allocatie waarbij kos-
tenoverwegingen, naast valuta- en rentebewegin
gen, de doorslag geven. Belemmeringen die ze 
daarbij vroeger ondervonden zijn opgeheven, 
nationale grenzen hebben in het internationaal-eco-
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nomische verkeer nauwelijks nog betekenis. De 
gevolgen hiervan zijn dat ondernemingen niet lan
ger geworteld zijn in een samenleving waaraan ze 
door investeringen in knowhow en expertise voor
namelijk in de vorm van human capita/ bijdragen. 
Dit produktief vermogen van ondernemingen, 
waar ook opgebouwd, kan aan de samenleving 
weer worden onttrokken door verplaatsing van 
produktie en knowhow naar gelang dit economisch 
uitkomt. Zelfs de training en opleiding van perso
neel komt hierdoor in het gedrang. Hoe tijdelijker 
de tewerkstelling, met name in eenvoudige beroe
pen en werkzaamheden, hoe minder de animo van 
werkgevers om te investeren in opleiding. Het is 
immers rationeler in deze arbeid te voorzien door 
outsourcing en het inhuren van tijdelijke krachten 
wier opleiding voor rekening en verantwoording 
van anderen komt. 

De nationale staat heeft haar vermogen tot inter
ventie in het economisch leven door deze zelfde 
ontwikkeling sterk gereduceerd gezien. Dit past 
geheel in - zo dit niet de opzet vormt van - de neo
liberale maatschappijbeschouwing. Zich onttrek
ken aan de verantwoordelijkheid om welvaart en 
welzijn van haar onderdanen te bevorderen kan de 
nationale staat evenwel niet. Zo worden werkloos
heid en toenemende bestaansonzekerheid de over
heid en de politieke partijen aangewreven. Dit 
gebeurt zowel door werkgevers als werknemers. 
De eersten hebben zich van hun medeverantwoor
delijkheid hiervoor losgemaakt en leggen de last 
hiervan bij de staat, onder het motto dat de wereld 
hun werkterrein vormt en niet het grondge\Jied van 
nationale staten. 

De werknemer dreigt zich van de politiek af te 
keren nu deze niet langer in staat blijkt hem 
bestaanszekerheid te verschaffen. Het geloof in ver
beteringsmogelijkheden voor henzelf en hun kinde
ren is grote delen van de werknemers ontnomen en 
dit fundamentele gegeven is voor d'! samenhang van 
de maatschappij van grotere betekenis dan wel 
wordt gedacht. Zeker nu bedreiging van bestaans
zekerheid ook de (lagere) middenklasse heeft 
bereikt. 

Politieke partijen en overheid worden dus 
gemangeld tussen onthechting van de zijde van de 
werkgevers en het verlies van vertrouwen van de 
kant van de werknemers in wier begrijpelijke 
behoefte aan bestaanszekerheid de overheid niet 
langer kan voorzien. 

Als gevolg hiervan zijn het politieke leven en over
heidsoptreden zelf speelbal geworden van korte
termijn aspiraties en sentimenten. Dit draagt bij tot 
verdere destabilisatie van de maatschappij in plaats 
van dat politiek en overheid juist de noodzakelijke 
tegendruk tegen onzekerheid en instabiliteit leve
ren. In deze situatie en dit klimaat is het socialisme 
opnieuw actueel. Maar voor de zaak van het socia
lisme valt alleen iets te winnen als socialisten bereid 
zijn de koers opnieuw uit te zetten. 

DE KOERS OPNIEUW UITGEZET: 

HERSTEL VAN VITALITEIT 

Van verzorgingsstaat naar zorgmaatschappij 
Zoals de Joegoslavische filosoof Slavoj Zizek het op 
scherpe wijze in de Groene Amsterdammer van mei 
1995 heeft geformuleerd, kent elk maatschappelijk 
stelsel naast de officiële ideologie een parallel ~steem 
van onuitgesproken obscene regels. Bij de huidige 
beoordeling van de verzorgingsstaat hebben critici 
weinig moeite de vinger te leggen op dit parallelle 
stelsel dat de verzorgingsstaat aankleeft . Die kritiek 
is zo ver doorgeschoten dat er voor de verzorgings
staat doorgaans weinig goede woorden 'overblijven, 
terwijl het vinden van die goede woorden evenmin 
veel moeite zou behoeven te kosten. Bij het uitzet
ten van de koers voor de komende jaren doen socia
listen er goed aan het evenwicht in de publieke dis
cussie over de verzorgingsstaat te herstellen. Deze 
stellingname houdt allerminst in dat de voornaam
ste uitwas van de verzorgingsstaat, een onbeheers
baar geworden uitkeringsstelsel, door socialisten 
onbestreden zou moeten blijven. Integendeel, wie 
op gronden van sociale rechtvaardigheid genereuze 
uitkeringshoogte voorstaat, een uitgangspunt dat het 
Nederlandse uitkeringsstelsel al vanaf zijn ontstaan 
na de Eerste Wereldoorlog heeft gekenmerkt, laadt 
de plicht op zich om een effectief volumebeleid te 
voeren dat stringente grenzen stelt aan een onge
rechtvaardigd beroep op uitkeringen. Op dit punt 
heeft de PvdA het eigenlijk nooit aangedurfd om 
even ondubbelzinnig stelling te nemen als haar 
vooroorlogse tegenhanger de soAP. Uitkeringen 
horen terecht te komen bij diegenen voor wie ze 
bedoeld zijn en die op deze uitkeringen zijn aange
wezen. Verplichtingen verbonden aan uitkeringen 
horen te worden nagekomen en wie zijn verplich
tingen niet nakomt verspeelt het recht op uitkering. 

Reden genoeg om deze koerswijziging ook in het 
spraakgebruik tot uitdrukking te brengen: liever 
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een zorgmaatschappij dan een verzorgingsstaat. Een 
maatschappij waarin de band tussen inspanning en 
beloning wordt doorgesneden, verliest zijn vitali
teit. Die stelregel geldt op het niveau van werken
den, maar evenzeer op dat van uitkeringstrekkers 
ook al liggen de inspanningen van de laatsten op een 
ander vlak4. 

De keerzijde van de verzorgingsstaat, gesymbo
liseerd door pac!fication (geen inspanning getroos
ten om aan het werk te komen en/ of door oplei
ding de eigen inzetbaarheid verbeteren) en calcula

tion (het leven van een uitkering tot levenswijze 
verheffen), is voor socialisten even onaanvaardbaar 
als voor wie ook. Maar wie die stelling maatschap
pelijke betekenis wil geven zal evenzeer in verzet 
moeten komen tegen bestaansonzekerheid en uitslui
tins die de neo-liberale markteconomie als onuitge
sproken obsceniteiten aankleven. Over het geheel 
van plussen en minnen genomen zijn de maatschap
pelijke prestaties van de verzorgingsstaat, met inbe
grip van de prestaties in economisch opzicht, in 
feite heel wat hoger aan te slaan dan die van de neo
liberale markteconomie. Hoe paradoxaal dit ook 
moge klinken in de oren van krantenlezers die 
bedolven worden onder propaganda ten gunste van 
de neo-liberale markteconomie, maar alle relevan
te indicatoren wijzen dit uit. De dynamiek van ons 
sociaal-economisch stelsel was ten tijde van de 
hoogtijdagen van de verzorgingsstaat heel wat gro
ter dan nu, zowel in termen van beroepsmobiliteit, 
bereidheid tot om- en bijscholing, verhuismobili
teit als het starten van nieuwe ondernemingen. De 
hooggeprezen flexibiliteit van nu, die in feite 
inhoudt dat de verantwoordelijkheid voor wat in de 
wandeling employability wordt genoemd eenzijdig 
bij de individuele werknemer wordt neergelegd 
heeft bestaansonzekerheid en uitval als obsceen bijpro
duct. Wie dan ook de prestatie van ons sociaal-eco
nomisch stelsel meet in termen van maatschappelij
ke productiviteit (productie-stijging per hoofd) in 
plaats van in enge termen van economische produc
tiviteit (productiviteitsstijging per werkende), 
komt snel tot de constatering dat ons stelsel steeds 
slechter presteert. Dit geldt niet alleen in statisti
sche macro-termen gemeten, maar ook afgemeten 
aan aanwijsbare moderniserings- en vernieuwings
processen. Wie het vermogen van de maatschappij 

die in staat bleek de massale afvloeiing van onge
schoolden uit de landbouw door her- en bijscho
ling moeiteloos te doen opnemen in de industrie -
we spreken van de jaren I 955- I 968 - legt naast het 
onvermogen van de maatschappij van nu om 
geschoolde vakarbeiders die moeten afvloeien nieu
we werkgelegenheid te bieden, ontkomt niet aan de 
conclusie dat maatschappelijke vitaliteit die wordt 
afgemeten aan flexibiliteit, geen oog heeft voor de 
keerzijde. Uitsluiting verbreekt evengoed de band 
tussen inspanning en beloning, aangezien grote 
delen van de bevolking hun inspanningen niet 
beloond kunnen zien doordat ze de faire kans niet 
geboden wordt om die inspanning te leveren. 
Terugtrekking en angst voor de toekomst hebben 
de plaats ingenomen van ontplooiing en optimisme. 

Die markante omslag in het sociaal-psycholo
gisch klimaat zet een rem op ontplooiing aan de 
aanbodkant van de economie. De arbeidsmarkt 
ondervindt hiervan de gevolgen, maar ook de 
ondernemersactiviteiten die wel heel eenzijdig in 
het teken van rationalisatie en financiële optimalisa
tie zijn komen te staan en waarvan de investerinaen 

het kind van de rekening zijn. 
De eenzijdigheid in respons die de aanbodzijde 

van de economie laat zien, vindt voor een belang
rijk deel zijn oorzaak in de terughoudendheid aan 
de vraaazijde. De gevoeligheid voor het vigerende 
psychologische klimaat aan de vraagzijde komt tot 
uitdrukking in een wel zeer hoog opgelopen spaar

quote. Zoals het investeringsniveau de graadmeter 
vormt van het vertrouwen dat ondernemers stellen 
in de toekomst, zo spelen de bestedingen aan duur
zame goederen die rol voor het vertrouwen aan 
consumentenzijde. En beiden, ondernemers en 
consumenten, hebben de neiging hun activiteiten te 
verleggen naar elders waardoor de vicieuze cirkel 
van gebrek aan optimisme dat zijn uitdrukking 
vindt in terugtrekking nog wordt versterkt. 

Onder de druk van het monetarisme dat in 
Noord-Wcsteuropa momenteel de toon aangeeft, 
is ook het paarse kabinet er niet in geslaagd uit de 
huidige impasse een uitweg te vinden en de bakens 
te verzetten. Het lijdt geen twijfel dat regeringsbe
leid dat erop gericht zou moeten zijn een doorbraak 
te bewerkstelligen in het sociaal-economisch kli
maat moet aangrijpen aan de' vraaazijde van de eco-

4· A. Lindbcck, Welfare state disincentives 
with endogenous habits and norms, 
lnstitutc of International Economie 
Studies, Univcrsity of Stockholm, 
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nomie. De afgelopen twintig jaar is het regerings
beleid gaandeweg verlegd naar beïnvloeding van de 
aanbodzijde, met name waar het om de arbeids
markt en de overheid zelf gaat. De omslag die in dit 
opzicht bewerkstelligd is mag indrukwekkend wor
den genoemd. Als er één markt een toonbeeld van 
flexibiliteit is dan wel de arbeidsmarkt; als er één 
sector is waar (loon)matiging heeft toegeslagen dan 
wel de collectieve sector. Maar de effectiviteit hier
van is twijfelachtig. De werkloosheid is in structu
rele zin hoger dan ooit, terwijl ook het beslag op 
collectieve middelen ondanks twintig jaar van 
bezuiniging en matiging niet is afgenomen. Niet 
alleen ons land geeft dit beeld te zien maar heel 
Noord- Westeuropa. De achterliggende oorzaak 
hiervan is de rem die het gevoerde beleid zet op 
dynamiek en het activiteitenniveau van de economie. 
Hoe harder regeringen in West-Europa blijven 
beuken op de aanbodzijde, hoe averser de effecten 
van hun beleid zullen uitpakken. Het wordt tijd dat 
de oriëntatie van het beleid ingrijpend gewijzigd 
wordt5. De geesten lijken steeds rijper te worden 
voor deze notie, al durft men zich hierover niet 
hardop uit te spreken uit angst voor het stempel van 
afvallige van de officiële leer. Ook binnen de top 
van ons Ministerie van Economische Zaken begint 
men zich langzamerhand zorgen te maken over de 
nu wel extreem hoog opgelopen spaarquote. 

De financiële huishouding van de overheid zelf is 
nooit recht te trekken bij een niveau van activiteit in 
de economie dat zo sterk onder druk is komen te 
staan van voorzichtigheid en terughoudendheid. 
Ook de overheid heeft acht te slaan op de opbouw 
van een bestand aan belastingbetalers (burgers en 
bedrijven) dat zich vernieuwt en expandeert, ter
wijl de huidige politiek leidt tot afknijpen van het 
opbrengstpotentieel waar bezuiniging aan de uitga
venkant altijd bij ten achter zal blijven. Ook uit het 
oogpunt van de overheidsfinanciën is een heroriën
tatie dringend geboden. 

Aanbodzijde en vraaakant van de ~conomie 

Zonder herstel van een stabiel politiek-maatschap
pelijk klimaat, gericht op scheppen van werkgele
genheid als eerste prioriteit, zijn de problemen 
waar we nu voor gesteld zijn niet op te lossen. Die 
oplossing vergt immers investeringen op alle 
niveaus. Niet alleen in nieuwe productieve moge-

lijkheden die de economie weer groei en continuï
teit bezorgen, maar ook in institutionele structu
ren, die de economische vernieuwing niet in de 
weg staan en werkgevers uitlokken om mee te 
investeren in de samenleving waarvan ze deel uit
maken. Die structuren zullen de werknemers niet 
de zekerheden van vroeger kunnen teruggeven, 
maar ze zullen wel in staat moeten zijn de werkne
mer zijn geloof in verbeterinasmoaelijkheden voor 
hemzelf en zijn kinderen terug te geven; Deze 
vormt immers de basis voor zijn bereidheid risico's 
te lopen. 

De Franse 'Alleinaana' 

Een dergelijke benadering vereist in de eerste plaats 
dat het geloof in het neo-liberalisme als grondslag 
van het economische en monetaire beleid wordt 
losgelaten en er politiek-maatschappelijk ruimte 
wordt gecreëerd voor een pragmatische aanpak. In 
brede kring heeft zich het denkbeeld genesteld, dat 
het een illusie is om te denken aan de reële moge
lijkheid hiervan; de macht van het kapitaal zou veel 
te groot zijn geworden. Maar daar staat tegenover 
dat de onhoudbaarheid van de sociale gevolgen ook 
in de jaren dertig een eind heeft gemaakt aan de 
liberale orthodoxie op economisch gebied. Het is 
waar dat de beleidswijzigingen in feite door de 
Tweede Wereldoorlog zijn afgedwongen en er na 
beëindiging van die oorlog onder druk van de popu
lariteit van het communisme weinig animo bestond 
om de sociale risico's te lopen die verbonden zou
den zijn aan terugkeer tot het liberale gedachten
goed. Het is ook waar dat de krachtsverhoudingen 
in de wereld nu wel anders liggen. Maar het feit dat 
de strijd om het Franse presidentschap is uitgevoch
ten op basis van de sociale gevolgen van het te voe
ren economische en monetaire beleid is niet zonder 
betekenis. De hierop gevolgde beleidsaankondigin
gen van de Regering-Juppé, die voor een goed deel 
de steun van de werkgeversorganisaties wisten te 
verwerven, overtroffen alle verwachtingen. Het 
leek erop dat de Regering-Juppé ernst wilde maken 
met de tijdens de campagne gedane belofte om aan 
sociale uitsluitins een eind te maken en hierbij de 
onaantastbaarheid van heilige koeien als de harde 

franc, hetfinancierinastekort, loonmatiaina en onaerem-

de kapitaalvrijheid niet langer te respecteren. 

5. A. van der Z wan, Rearessie en voor
tijdiae rijpheid - Ontbindinasverschijnselen 
van de verzorainasstaat, Stichting Willem 
Drecslezing, 1 99 3. 
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Maar de Franse regering had de handschoen nog 
niet opgenomen of ze stootte op het internationale 
veld van monetaire krachten. Zonder slag of stoot 
zullen liberalisme en monetarisme zich zeker niet 
gewonnen geven of opzij laten zetten. De bijval die 
Frankrijk van andere Westeuropese landen zal 
weten te krijgen, is een factor van doorslaggevend 
belang. De Alleinsons is Frankrijk immers al eerder 
opgeliroken, namelijk toen Mitterand aantrad. Op 
dit vlak zijn de vooruitzichten minder gunstig; de 
volgzaamheid van bijvoorbeeld de Benelux ten aan
zien van het Duitse beleid is spreekwoordelijk, 
waarbij socialisten veeleer voorop lijken te gaan . 
Dit geldt zeker ook voor het door Nederland 
gevoerde economische en monetaire beleid dat in 
zijn oriëntatie en vasthoudendheid herinneringen 
oproept aan de jaren dertig. Het feit dat socialisten 
deel uitmaken van de regering blijkt ook in dit 
opzicht weinig uit te maken. 

Verzettesen neo-liberalisme 

Niet alleen is het politieke verzet tegen het neo-libe
ralisme groeiende op basis van de sociale gevolgen 
die deze oriëntatie van het beleid blijken aan te kle
ven, ook op theoretische gronden neemt dit verzet 
toe. In een recent artikel in De Economist neemt 
Jacquemin bijvoorbeeld het geloof op de korrel dat 
het primaat van de markt - dat door het neo-libera
lisme wordt gepredikt- zou inhouden dat ons allo
catie-mechanisme nu louter in het teken van con
currentie en efficiënte aanpassing aan de vraag en 
technologische factoren zou staan, terwijl machts
vorming en interventie hierin zouden zijn uitgeban
nen. Niets is minder waar, binnen elk marktsys
teem is er ruimte voor een actieve rol van 'economie 

asents', die zich niet schikken naar de markt, maar 
deze naar hun hand zetten door te anticiperen resp. 
het gedrag van anderen te beïnvloeden. Met name 
het optreden van internatior.ale valuta-speculanten 
voldoet volledig aan de volgende omschrijving: 

(. . .) instead rif passively submittins to predetermined 

conditions, mod!fj them totheir own advantase. With 

their stratesic actions, these asents irif/uence the choices 

rif others to their own javour. They position themselves 

materially and psycholosically, in such a way as to 

discourase or constro in the actions and reactions rif 

actual and potential rivals: they mod!fj in a credible way 
the expectations rif others throush their own commitments 

which are irrevocable or perceived as such. 

Concurrentie en vrijere marktwerking kunnen cre
ativiteit en innovatie als positief gevolg hebben, 
maar machtsmisbruik, onzekerheid en destructie e 
confrontatie als reële mogelijke nadelen. 

Groei en sociale moboliteit 

Het is dan ook op deze gronden dat de interventie 
van overheden in het economisch leven, die een 
lange traditie kent, niet alleen praktisch geaccep
teerd wordt maar theoretisch ook te rechtvaardigen 
valt, ja onmisbaar geacht moet worden om het eco
nomisch leven stabiliteit en richtins te geven op basis 
van samenwerkins tussen overheid en bedrijfsleven. 

Macro-economisch gezien vergt een dergelijke 
benadering een sroeibeleid, waardoor de economi
sche groei substantieel uitkomt boven de producti
viteitsgroei die nodig is om internationaal concur
rerend te blijven. Die marge is immers bepalend 
voor het arbeidsopnemingsvermogen dat dringend 
herstel behoeft. Voor een deel zal die marge 
gehaald kunnen worden uit een beter evenwicht 
tussen economische groei en productiviteitsgroei 
zoals in de vs, want anders komt de groei-ambitie 
onrealistisch hoog te liggen. Maar willen we op 
sociaal gebied Amerikaanse toestanden vermijden, 
dan zal de verruiming van de arbeidsmarkt aan de 
onderkant, die neerwaartse aanpassing van de belo
ningsstructuur vereist, gepaard moeten gaan met 
een beleid dat gericht is op verticale mobiliteit aan de 
onderkant6 . Inschakeling in het arbeidsproces heeft 
grote voordelen boven inactiviteit, maar op voor
waarde dat er geen leger van dagloners ontstaat en 
onderaan beginnen reëel uitzicht geeft op verbete
ring en omhoog komen. In de naoorlogse maat
schappij berustte de betreffende incentive-werking 
aan de toenmalige onderkant op een effectieve drie
slag bestaande uit: 

- kans op een nieuwe woning via een systeem 
van contingenten; 
-- vakopleiding (niet zelden via door werkgever 
zelf gecreëerde opleidingsfaciliteiten) die werk
nemers de gelegenheid bood hogerop te komen; 
- beurzen voor hun studerende kinderen. 

6. A.P. Deelen, De oncwikkelina van de 
inkomensverde/i na in Nederland op Jona• 
termijn, c P s-Onderzocks
memorandum,juni •995· 
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Deze klassieke trits met toevoeging van substantië
le verhoging van het fiscale arbeidskostenforfait zal 
ook onder de huidige omstandigheden aan effec
tiviteit niets hebben ingeboet, ook al zal de vorm
geving nu anders moeten zijn dan toen. Een stelsel 
van individuele huursubsidie, vakopleiding en stu
diebeurzen valt ook binnen onze huidige regelingen 
heel wel uit te werken. De stap die de maatschappij 
zal moeten durven zetten berust erop dat extra faci
liteiten toegankelijk worden gemaakt als beloning 
voor diegenen die bereid zijn zich in te zetten. 

Binnenlandse markt en rente 

Binnen de geschetste groeidoelstelling is het voorts 
volstrekt te verdedigen om de binnenlandse markt te 
activeren en de economische groei niet eenzijdig 
afhankelijk te maken van export. Dit geldt te meer 
aangezien binnenlandse bestedingen zich voor een 
goed deel richten op dienstverlening waarvan het 
arbeidscreërend vermogen relatief hoog ligt. 
Bovendien zou de effectiviteit hiervan nog kunnen 
toenemen als de Europese landen gezamenlijk zou
den besluiten - afhankelijk van hun macro-econo
mische uitgangspositie - deze weg op te gaan en 
zodoende de wealekdfecten van bestedingsstimule
ring te beperken. Ook in dit opzicht zou de beleids
lijn die door de Regering-Juppé was ingezet, name
lijk om te breken met loonmatiging, aan momen
turn kunnen winnen als Frankrijk hierin door de 
andere Eu-landen zou worden bijgevallen. 

Uit de geschetste groeidoelstelling vloeit logischer
wijze voort dat het peil van de reële rente substan
tieel omlaag moet. De nominale rente mag thans 
historisch laag zijn, de reële rente is zeer hoog. Het 
vertrouwen in de marktwerking is in dit opzicht 
wel het minst gerechtvaardigd. Beteugeling van 
internationale geldstromen die geen ander doel 
hebben dan valuta's onder druk te zetten en op die 
wijze onvoorstelbare speculatiewinsten te boeken, 
zal hierin niet kunnen ontbreken. De geesten zijn er 
rijp voor, maar de durf ontbreekt hiervoor in het 
strijdperk te treden, angstig als men is de toorn van 
de internationale financiële wereld over zich af te 
roepen. Evenmin valt in te zien waarom de politiek 
de verantwoordelijkheid voor monetair beleid en 
bewaking van de muntwaarde zo vergaand aan 
autonoom opererende centrale banken zou moeten 

en kunnen delegeren. Centrale banken in West
Europavoeren nu al jaren een deflatoir beleid waar
door de groei en werkgelegenheid nodeloos wor
den gedrukt. Het niveau van capaciteitsbenutting 
ligt laag en de kans op inflatie door hogere groei is 
niet erg waarschijnlijk. De ruimte voor reflatie is, 
gelet op het peil van werkloosheid aanzienlijk. 
Bovendien zou een beleid van lage reële rente de 
last van de overheidsschuld. dragelijker maken. 
Maar hier zijn nationale staten machteloos tenzij zij 
elkaar op dit vlak - uit welbegrepen eigenbelang 
weten te vinden en zij het internationale kapitaal
verkeer in ordelijke banen leiden. 

Herindustralisatie 

Het sluitstuk van deze nieuwe koersbepaling wordt 
gevormd door een politiek van herindustrialisatie 

waarin herstel van de economische continuïteit zijn 
uitdrukking krijgt, alsook de medeverantwoorde
lijkheid van werkgevers voor de welvaartsontwik
keling. Industriebeleid vereist dat regulerend kan 
worden opgetreden ten aanzien van het internatio
nale goederenverkeer. Op het niveau van nationale 
staten heeft dit geen kans van slagen, op het niveau 
van blokken wel. Historisch en theorétisch gezien 
zijn beperkingen van het internationale goederen
verkeer legitiem te achten op voorwaarde dat deze 
beperkingen tijdelijk van aard zijn, alsook direct 
dienstbaar zijn aan de opbouw van nieuwe bronnen 
van welvaart. 

Op twee terreinen, de internationale kapitaal- en 
goederenmarkten, liggen voor de sociaal-democra
tie anno 1996 de werkelijke uitdagingen. Veel van 
wat nu op dit gebied als onaantastbare leerstellin
gen wordt geproclameerd, berust op een mengsel 
van belang en overtuiging. De praktijk leert boven
dien dat in het internationale verkeer het hemd 
nader is dan de rok. De wijze waarop de vs de 
waarde van de dollar hebben laten lopen als onder
steuning van het op nationale doelen gerichte 
beleid, spreekt boekdelen. Japan heeft zijn eigen 
markt de facto evenmin vrijgemaakt. Ook Europa 
heeft een legitiem belang te verdedigen en zal niet 
moeten aarzelen hiervoor in het strijdperk te tre
den. De roeping van de sociaal -democratie zal zijn 
tegenkrachten te vormen om de nieuwe liberale 
orthodoxie partij te geven. 

273 




