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Sinds 1 9 7 2 werkt de werkloos
heid aan een verrassende come
back. Aanvankelijk leek het nog 
mee te vallen, zeker voor vol
wassen mann en (pas na 1 9 8 o was 
meer dan vijf procent van hen 
werkloos). Gepoogd werd - net 
als in' 52, '58 en '67 - het spook 
in de fles terug te krijgen met de 
beproefde remedies van beste
dings- en scholingsmaatregelen. 
Succes bleef echter uit. lntegen
deel, trapsgewijs is de werkloos
heid ongehoord massaal gewor
den. De oude huismiddeltjes lig
gen vergeten in de kast, en plei
dooien voor drastisch operatief 
ingrijpen verheugen zich in een 
toenemende populariteit. 

Bijna dagelijks moet de snelle 
Amerikaanse werkgelegenheids
groei Europa tot voorbeeld 
strekken. Onze arbeidsmarktin
stituties zijn daarbij de kop van 
jut. De tegenoverstelling van 
'Eurosclerose' en Amerikaanse 
flexibiliteit illustreert hoe be
langrijk deze gedachtengang is 
geworden. Op economische ver
anderingen zou het 'Rijnlandse' 
model hebben gereageerd met 
uitkeringen ten koste van hoge 
werkloosheid, het 'Angelsak
sische' daarentegen met loonaan
passing en grotere ongelijkheid 
ten gunste van sterke werkgele
genheidsgroei. Een groeiende 
reeks van maatschappelijke insti
tuties ligt onder vuur: sociale 
zekerheid, cao's, minimumloon, 
noem maar op, omdat ze de wer
king van de arbeidsmarkt zouden 
belemmeren, met name aan de 
'onderkant'. De vraag is echter 
hoe doordacht deze benadering is 
en of ze niet tot het verkeerde 
resultaat leidt: 'operatie ge
slaagd, patient overleden'. Hoe 
bijvoorbeeld te verklaren dat 
Europa voor 197 5 een veellage
re werkloosheid kende dan de 
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vs, terwijl op zichzelf de onder
linge institutionele verschillen 
toen niet zoveel anders lagen dan 
tegenwoordig? Bestaat er inder
daad een afruil tussen inkomens
ongelijkheid en werkgelegen
heid? En zijn de verschillen wel 
zo groot als gesuggereerd wordt? 

Economen zijn zeer geboeid 
geraakt door de rol van institu
ties ter verklaring van internatio
nale werkloosheidsverschillen. 
Heel sterk is dat het geval bij de 
Britse arbeidseconomen Richard 
Layard, Stephen Nickell & 
Richard Jackman. In hun veel 
gebruikte handboek Unemploy
ment, macroeconomic peiformance 

and the labour market (I 99 I, 
I 994) voeren zij de werkloos
heidsverschillen tussen o E co
landen vrijwel volledig terug op 
verschillen in de behandeling van 
werklozen en in loononderhan
delingsstelsels. Zij zijn zeker niet 
de enigen. 2 Het lijkt alsof de vrij
willige individuele werkloosheid 
uit de traditionele neoklassieke 
micro-economie terugkeert in 
de gedaante van 'macrovrijwil
ligheid': werkloosheid als gevolg 
van een maatschappelijke keuze 
voor sociale zekerheid en loon
onderhandelingen. De aandacht 
voor instituties is op zich terecht 
maar ze schiet door en verwordt 
tot een fixatie wanneer ze ten 
koste gaat van de aandacht voor 
andere, met name economische 
invloeden. In zijn bespreking van 
hun hoek verwijt E.S. Phelps 
{I992, I476) Layard, Nickel en 
Jackman een 'microscopische be
oordeling van sociale wetgeving 
( .. . ) onder verwaarlozing van 
een rits macro factoren recht 
voor hun neus'. Wie het slechts 
in een richting zoekt, zal daar 
ook zeker wel wat vinden - eco
nomen hebben wat dat betreft 
ook een zekere traditie.3 
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Het is belangrijk de moed niet te gauw op te geven 
om een economische verklaring van de werkloos
heidscrisis te zoeken in plaats van met een zekere 
gemakzucht door te verwijzen naar instituties. lk 
wil daar hieronder op inhaken door het werkloos
heidsverschil tussen de vs en Nederland te belich
ten vanuit een andere invalshoek. De veelgehoorde 
stelling luidt dat in Europa een vergroting van de 
ongelijkheid noodzakelijk is voor voldoende werk
gelegenheidsgroei om de werkloosheid substantieel 
te verlagen; ze wordt echter ten onrechte tegenge
houden door bestaande instituties. 4 lk wil daarte
genover de aandacht richten op economische verschil
len, overeenkomsten en samenhangen tussen de vs 
en Nederland, speciaal aan het laagbetaalde onder
eind van de werkgelegenheid, dat is het linkereind 
van de loonverdeling waarop sterk de nadruk ligt in 
het publieke de bat. Ik wil een aantal vragen opwer
pen als altematief voor de eenzijdige aandacht voor 
instituties; het is meer een researchagenda dan een 
volledig uitgekristalliseerd betoog. 

Eerst ga ik in op lage beloning in het algemeen en 
op de ontwikkeling van het minimumloon - na 
zorgvuldig onderzoek blijken beide, in dit compa
ratieve perspectief, voor Nederland geen reden tot 
zorg. Lage beloning blijkt - tweede punt - in 
wezen een zaak van slechts enkele bedrijfstakken. 
De consumptieve vraag naar laagbetaalde diensten, 
want daar gaat het om, neem ik daarom als derde 
punt onder de loep. Ook daar blijkt vergelijkender
wijs weinig mis mee. Wat wel verschilt tussen 
beide landen is de rol van consumptie in het alge
meen. Deze wijkt traditioneel al af, maar in de loop 
van de jaren tachtig zijn de verschillen aanmerkelijk 
gegroeid ten 'gunste' van de vs. Dit staat - vierde 
en laatste punt - in nauw verband met de zorgwek
kende afname van besparingen in Amerika; kort 
gezegd, het is consumptie op de pof, en wel van het 
buitenland. De aantrekkelijkheid van een uit zijn 
krachten groeiende consumptiemarkt lijkt, meer 

dan rente- of valutabewegingen, te leiden tot een 
toenemend weglekken van (onder andere) Neder
landse besparingen naar de vs. Een stroom van 
directe investeringen maakt dat het Amerikaanse 
model geen op zichzelf staand, navolgenswaard 
voorbeeld vormt omdat het deels bestaat bij de gra
tie van het Rijnlandse model. De door marktgroei 
uitgelokte intemationale herallocatie van besparin
gen die zijn voortgebracht door het Rijnlandse 
model (op zich prae) maar niet langer tot zijn 
beschikking staan, verdient minstens zoveel aan
dacht als oorzaak voor de huidige problemen in 
Europa als de Rijnlandse arbeidsmarktinstituties. 

De laaaste lonenS 
Oat de laagste lonen in Nederland, en Europa, zich 
veel gunstiger ontwikkeld zouden hebben dan aan 
de westkant van de Atlantische Oceaan lijkt zo'n 
beetje common sense in het werkloosheidsdebat. Op 
het bewijsmateriaal (Groot, 1994, 7 57), een ge
rniddelde jaarlijkse reele laagste loongroei tijdens 
de jar en tachtig van circa o, 7 5 pro cent in N eder
land6 tegenover een diling met I ,3 procent in de 
vs, is echter wel wat af te dingen. Het betreft de 
voor lllflatie gecorrigeerde ontwikkeling van de 
bovengrens van het laagste deciel van de loonverde
ling7 waarover is gerapporteerd in de Employment 
Outlook I993 - overzichtelijk samengevat in de 
Jobs study ( o E co, I 994, 21). Deze vergelijking 
vertoont belangrijke manco's en leidt tot een onno
dig pessimistisch beeld van de relevante instituties 
en daarmee tot verkeerde beleidsconclusies. Met 
wat meer oog voor het detail blijken de laagste 
lonen in Nederland zich niet gunstiger te hebben 
ontwikkeld dan in de Verenigde Staten. 

In zijn intemationale vergelijking heeft de o E co de 
ongelijkheid van de tijdvakken waarover data voor 
verschillende landen beschikbaar waren, willen 
omzeilen door met jaarlijkse mutaties te werken. 

1. Een uitgebreidere versie zal verschij
nen in het najaar in F. Huijgen e.a., 
red . , Naar volwaardiae werkaeleaenheid, 
SISWO . 

4· Bijv. Groot ( 1994), werkzaam bij de 
o ESO, stelt 'het hone bescherminasniveau 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt ' ter 
discussie. 

6. De Nederlandse data zijn indertijd 
door mij geschat en aan de o ES o gele
verd (voor details van aanpak en beper
kingen van schatting en grondmateriaal 
zie Salverda, '99¥)· Hoe Groot op 
+o,7 5 procent komt, ontgaat mij on
clanks herhaald vragen. Zelfhou ik het 
op -0,30, zie tabeJ I. 

2. Vergelijk ook een intemationaal eco
noom als de Amerikaan Paul Krugman, 
1 993· 
3 . Bijv. minimumloononderzoek (Card, 
Manning e.a.) dat niet a priori uit is op 
negatieve werkgelegenheidseffecten 
maar deze open laat (en tot heel andere 
conclusies dan de traditionele benade
ring), is heel recent. 

s. Het gaat bier steeds om brute lonen . 
Bruto loonkosten inclusief werkgevers
lasten zou beter zijn maar daarover ont
breken helaas vergelijkbare gegevens. 
Een verschil in 'wig' kan dus een rol 
spelen en zai dat waarschijnlijk ook doen 
(in de vs wordt vee! te weinig belasting 
betaald). 

7. Geen erg gelukkige definitie overi
gens: !age lonen lijken te stijgen als cete
ris paribus het hoogbetaalde werk groeit 
of het laagstbetaalde wegvalt. 

-
Tab 

total. 

beroe 

Bron 

Om 
198 
maa 
ven 
inzic 
tijd' 
ope 
mut 

199 
acht 

gan! 
(+o 
Het 
bela 
van 
wee 
baar 
wor 
tim( 

-o,s 
den . 
de v 

miss 
tern 
jare1 
tree1 
vane 
ren, 
allee 
-o,S 

8. Uu 
Jaarlc 
deeld 
enzo' 
ele pc 
same1 
timer 



-
teen 
der-
van 

anse 
aard 
.gra
:roei 
rrin
ndse 
zijn 

aan
nin 
IS. 

zich 
t aan 

' zo n 
I Op 
1 ge
dens 
.der
n de 
ft de 
.1 de 
:rde
nent 
n de 
king 
nno

uties 
Met 
tgste 
Jben 

:ode 
woor 
ill en 
tken. 

jd 
d e
per
riaal 

fl
pet 

ri
cete
·oeit 

s &_o 7/8 1995 

Tabel1. Gemiddelde jaarlijkse ree1e mutaties (%) onderste deciel Nederlandse bruto lonen, 1979-90 

week- en jaarlonen uurlonen 

'979-90 '979-85 1985-90 1979-86 1979-86 

totale beroepsbevolltina ( 16-64) 

aileen full -timers - 0,]0 - •,•5 +o,8o -0,95 -o,55 
incl . part-timers -•,35 

beroepsbevolkina 23-64 

aileen full -timers -o,85 - 1 ,So +o,7o 

Bron: berekend uit cos, Halfjaarlijkse en Jaarlijkse Loononderzoeken. N.D. : gedefleerd met prijzen consumptie totale bevolking 

Omdat de conjuncturele on~eling voor en na 
198 5 sterk uiteenloopt, voldoet dat echter hele
maal niet. Ook het inkomensbegrip8 en populatie
verschillen zijn van grote invloed. Tabel 1 geeft 
inzicht in enkele consequenties door uiteenlopende 
tijdvakken, begrippen en populaties toe te passen 
op de Nederlandse data. Zo blijkt de Iicht negatieve 
mutatie van -o,3o voor het gehele tijdvak 1979-
1990 te zijn samengesteld uit een aanmerkelijke 
achteruitgang tot 19 8 5 (-I , I 5) en enige VOOruit
gang tijdens de tweede helft van de jaren tachtig 
(+o,8o). 
Het verschil in inkomensbegrip heeft eveneens 
belangrijke gevolgen. De daling van de uurlonen 
van full-timers ( -o,55) is geringer dan van hun 
week- of jaarlonen ( -o,95). Frinae benifits zijn blijk
baar eerder het slachtoffer van verlaging. Het beeld 
wordt echter een stuk negatiever als ook part
timers worden meegerekend (- r , 3 5 tegen 
-o,55). Onder hen zijn veellaagbetaalden te vin
den. Het is belangrijk nog wat dieper in te gaan op 
de vergelijkbaarheid van populaties. Ook al zijn ze 
misschien gelijk gedefinieerd, dan nog kunnen in
temationale verschillen in ontwikkelinB tijdens de 
jaren tachtig van grote invloed zijn. De tabel illus
treert dat met een voorbeeld. De loonontwikkeling 
van de totale beroepsbevolking, dus inclusief jonge
ren, lijkt aanzienlijk gunstiger te verlopen dan 
aileen voor volwassenen ( 2 3 -64) ( -o, 3 o tegen 
-o, 8 5). Hieruit mag niet worden geconcludeerd dat 

jeugdlonen zich gunstiger hebben ontwikkeld, het 
tegendeel is waar. Het verschil is vooral het gevolg 
van de drastische reductie van de full-time jeuad

werkgelegenheid. Ze heeft de allerlaagste lonen 
eenvoudigweg uit de verdeling geschrapt. Het vol
wassen cijfer ligt daarom waarschijnlijk dichter bij 
de werkelijkheid. De geconstateerde stijging van 
het onderste deciel heeft een betrekkelijke waarde 
in een intemationale vergelijking zolang niet voor 
dergelijke ontwikkelingsverschillen wordt gecorri
geerd. In de vs is tussen 1979 en 1990 het aandeel 
van tieners in de beroepsbevolking veel minder 

·sterk gedaald dan in Nederland.9 Omdat het hier 
om de allerlaagste lonen gaat, heeft dat gevolgen 
voor de vergelijkbaarheid van ontwikkelingen aan 
de onderkant van de loonverdeling. Het beschikba
re materiaallaat het niet toe dit systematisch uit te 
diepen. 

Met dit demografische voorbehoud leveren 
voor een vergelijking met de Amerikaanse data uur
lonen van een populatie inclusief part-timers 
(- 1 , 3 5) het beste cijfer. Over hetzelfde tijdvak 
1979-86, het verloop na 1986 is niet bekend, is de 
Amerikaanse loonontwikkeling goed vergelijkbaar: 
circa -1 , 3 procent. 10 Gelet op de ontwikkeling van 
het reele minimumloon in beide Ianden, waar ik nu 
op inga, mag dit resultaat weinig verbazing wek
ken. 

De sterke neerwaartse aanpassing van het 
Nederlandse minimumloon is te weinig bekend, of 

8. Uur-, dag-, maand- en jaarlonen. 
jaarlonen kunnen wat ongelijker ver
deeld zijn door inbegrip van 1 3e maand 
enzovoort. Belangrijker zijn de eventu
ele populatie-verschillen die er mee 
samenhangen: aldan niet inclusief part
timers. 

9· Het aandeel van 16- 19-jarigen in de 
vs nam af van 8,2 tot 5,3 procent 

10,9 tot 6,8 procent (-38 procent) . 
Het is daarom een scheve vergelijking 
met uitsluitend Nederlandse full -timers . 
1 o. Berekend uit basismateriaal 
Employment Outlook 1 9 9 3 hoofd-

(-36 procent) (Monthly labor review); 
het aandeel van 16-2o-jarigen in 
Nederland daalde onder full-timers van 
1 o, 7 tot 4, 2 procent procent ( -6 1 pro
cent), onder full - plus part-timers van 

stuk 5. 
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Figuur 1 . Ree'el minimumloon, v s en Nederland (volwassen en gewogen leiftijdsgemiddelde), 1980-9 3 ( 1980= 100) 

········ .... 

men sluit er te gemakkelijk de ogen voor. Na een 
top in I 979 is de koopkracht van het volwassen 
minimumloon met 1 7 procent gedaald, alle mini
mumlonen daalden reeel met 2 7 procent, de mini
mumjeugdlonen alleen met 36 procent en de mini
mumjeugdlonen onder de 2 I jaar met maar liefst 40 

procent. 
In het algemeen kan de Nederlandse ontwik

kelingsgang de vergelijking met de v s dan ook 
goed doorstaan, zie figuur I. Naast het gedefleerde 
Amerikaanse minimumloon zijn voor Nederland 
twee reeksen opgenomen: het volwassen mini
mumloon en een met de beginpopulatie van I9 8 o 1 1 

gewogen gerniddelde van alle leeftijdsafhankelijke 
minimumlonen. Zo'n weging is van belang omdat 
het Amerikaanse minimumloon voor alle leeftijden 
gelijk is 1 2 maar ook daar overwegend op jongeren 
wordt toegepast. 

Hetzelfde geldt voor de relatieve positie van het 
minimumloon binnen de loonverdeling. In het 
debat voorafgaande aan de verhoging van het mini
mumloon door president Bush bracht Brown 
( 19 8 8, I 33) naar voren dat vanaf de invoering in 
1938 'typically, the minimum has been fixed in 
nominal terms at about 55% of the current average 
wage'. In 1993 -laatste gegevens- valt in Neder-

NL, 23+ 

vs 

N L, gewogen totaal 

1991 1993 

land het relatieve minimurnloon duidelijk lager uit: 
het volwassen minimumloon ligt op 5 I procent van 
het gemiddelde, het gewogen minimumloon op 45 
procent. 1 3 Ten slotte iets over het nominale 
niveau. 14 Het minimumloon van een Nederlandse 
twintigjarige schommelt nominaal al jaren rondom 
het Amerikaanse minimurnloon, dat van Neder
landse tieners ligt er dus fiks onder. Tegelijkertijd 
ontvangen Nederlandse tieners aanmerkelijk vaker 
hun minimumjeugdloon (of minder) dan Ameri
kaanse ( 24 procent tegenover circa I6 procent in 
19 8 9 15). Tot de veeibezongen toename van iaagbe
taaide werkgeiegenheid voor jongeren- de liftboy, 
het koffiemeisje- heeft dit desondanks niet geieid. 

Nu wordt wei gesteid dat het nominaie mini
mumioon niet zoveei zegt, omdat de iaagste loon
schaien van cao's daar sterk van afwijken, met de 
bouw-cao ais berucht voorbeeid. Ik voista met op te 
merken dat juist in de sectoren waarin - zoais we 
verderop zullen zien - de minimumioonwerkgele
genheid sterk geconcentreerd is, de ontwikkeling 
van het minimumioon in de jaren tachtig vrij nauw
keurig gevoigd is en de iaagste schaien siechts wei
rug erboven liggen. 

Het bestaan van de institutie 'minimurnloon' is 
hier derhalve van weinig betekenis om verschillen 

1 1 . Geschat door lineaire interpolatie 
tussen de minimurnloononderzoeken 
van 1979 en 1983. 
1 2 . Het gaat om het federale minimum
loon. Afzonderlijke staten kunnen een 
eigen, hoger minimurnloon hebben. Zo 
lag het Californische al in 1988 op het 
niveau dat het federale in 1990 bereikte. 

Sinds april 1990 is gedurende zes maan
den op grond van trainingsargumenten 
een tot 8 5 procent verlaagd minimum
loon voor tieners toegestaan. 

14. De heftige beweging van de dollar
koers gedurende de jaren tachtig bracht 
in 1 9 8 5 het Amerikaanse minimumloon 
kortstondig op het niveau van dat voor 
Nederlandse volwassenen. 1 3. Hier is gewogen met de aantallen 

van 1993; gewogen met die van 198o 
zoals in figuur 1 zou de verhouding op 
40 procent uitkomen. 

15. cas, minimumloononderzoekenin 
de Sociaal-economische maandstatistiek 
en Card, 1992, 24-27. 
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te verklaren. Men kent het aan beide kanten van de 
oceaan en het lijkt qua vormgeving en niveau eerder 
dichter bij elkaar gekomen te zijn dan omge
keerd. 16 Dit ondergraaft de stelling dat de institu
tionele bescherming in Nederland te sterk is. 
Natuurlijk neemt dat niet weg dat in ons land onder 
laag opgeleide personen de werkloosheid hoog en 
de arbeidsparticipatie laag is, maar ook in de vs is 
men bekend met dat verschijnsel (Blackburn c.s., 
I990, 38; Freeman, I 993, 34). Het gaat veel te ver 
dit simpelweg op het conto van arbeidsmarktinsti
tuties als het wettelijke minimumloon te schrijven. 
Het is juist zorgelijk dat het zich voordoet ondanks 
aile gesleutel aan het minimumloon. Selectie en 
concurrentie op de arbeidsmarkt die tot zeer sterke 
opleidingsverdringing leiden, geven een betere 
verklaring. 18 Zij vergen een heel ander beleid. Het 
grote gebaar om met een pennestreek het mini
mumloon te verlagen of af te schaffen helpt niet. In 
plaats daarvan is aandacht gewenst voor gedragsver
anderingen - in zekere zin analoog aan de milieu
problematiek. Ze zijn moeizaam te bereiken maar 
kunnen leiden tot enerzijds het doorbreken van de 
vicieuze cirkel van diploma-inflatie en de oplei
dingsdiscriminatie en anderzijds het scheppen van 
meer werk voor beter opgeleiden teneinde de druk 
op de banen aan de onderkant, die er wel degelijk 
zijn r8, weg te nemen. 

De concentratie van laaabetaald werki9 

Bijna 90 procent van het aantal minimumloners is te 
vinden in de dienstensector. Ook daarbinnen is ze 
sterk geconcentreerd: detailhandel, horeca, uit
zendbureaus en verzorging nemen het leeuwedeel 
voor hun rekening. Oat is meestal niet zo omdat 
deze bedrijfstakken zo groot zijn maar omdat ze 
relatief frequent het minimumloon betalen (zie 
tabel 2). 

Dit verschijnsel beperkt zich bepaald niet tot 
Nederland. EG-onderzoek (cERe, I99I) toont 
vergelijkbare situaties in de ons omringende lan
den. Ook in de vs bevinden detailhandel en horeca 
zich onderaan de beloningspiraJ 1ide (Hartog & 
Teulings, I994, tabel 2) . De helft van de tiener-

Tabel 2. Minimumloners naar sectoren, 1993 

aantal aandeel frequentie 
(%) (%) 

sector 

Landbouw 2.8oo 3.3 
Nijverheid 17-900 II 1,4 

Groothandel 8.900 5 2,6 
Detailhandel 49-000 29 10 t7 

Horeca, reparatie r5.2oo 9 7.4 
Transport 4·700 l,J 

Bank- en 
verzekeringswezen 
en uitzendbureaus p.soo 20 4.7 
Overige diensten 35.6oo 21 2,o 

Totaal r66 .5oo roo 3. 2 

Bron: cBS, Sociaal-econornische maandstatistiek 1994/ I I. sr 

minimumloners is te vinden in de detailhandel 
(Card, I992, 24). In het algemeen gaat het om 
diensten die sterk gericht zijn op de bestedingen 
van de particuliere consument. Deze toestand 
dateert niet van vandaag of gister; uit Nederlandse 
inkomensverdelingsdata over I 9 57 kan worden 
afgeleid dat het winkelpersoneel ook toen al ver 
achteraan liep als het op betaling aankwam. Het 
hardnekkige en quasi-universele karakter van de 
situatie maakt dat het weinig zin heeft de invloeden 
open van laagbetaalde werkgelegenheid als een vol
ledig algemeen, economie-breed probleem te 
bestuderen. lk richt daarom eerst de aandacht op 
enkele laagbetaalde diensten, wederom in een 
comparatief perspectief. 

Laaabetaalde diensten en consumptie 

De in het debat veel gehoorde these van de hambur
ger-economie suggereert dat de neergang van de 
laagste lonen in de vs de vraag naar de bijbehorende 
diensten fiks heeft doen opbloeien. We hebben al 
gezien dat de beloningsontwikkeling niet zoveel 
verschilt, maar hoe zit het dan met het verloop van 
de vraag? We lopen enkele belangrijke categorieen 
na. 

r 6. In de v s zijn ondernemingen met 
minder dan $5oo.ooo omzet vrijgesteld. 
In Nederland ontpopt het M K B zich 
recentelijk juist tot verdediger van het 
bestaande minimumloon ( Volkskrant 30 
maart 1995). ZieookoEco, 1994, 

r 3 7e. v. voor toenemende internatio
nale institutionele overeenkomsten 
(o.a. rninimumlonen). 

19. Zie Sal verda ( 1994b) voor een 
bespreking van andere definities van 
lage betaling en voor de ontwikkeling 
van de bijbeborende werkgelegenheid in 
de jaren zeventig en tachtig. 

17. Zie bijv. Teulings ( 1990), Sal verda 
(1992) of VanBeek (1993). 
r 8. Zie Sal verda, 1994b. 
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Figuur 2. Aandeel persoonlijke verzorainB in totaal consumptievolume, vs en Nederland, 1977-91 (%) 
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Figuur 3. Aandeelverschillen horeca en/ ojbuitenland in totaal consumptievolume, Nederland minus vs, 1977-91 (%) Figt 
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Figuur 4· Volume duurzame en semi-duurzame consumptie per hoojd, 1977-91 (1977= 100) 

90 

So 

...... _____________ _ 
------------

----

BUITENLAND 

HORECA 

NL 

70 ~~--~----~----~----~-----L-----L-----L-----L-----L-----L-----L----~----~--~ 

tiev• 
het 
aanc 
wei.J 

delij 
dan 
moe 
Ned 
buit 

ding 
vaka 

lijk 1 
v 

mee 
ontl: 
men 
aard 
men 
betr• 
verr• 

vs 
NL 

Bron: 



L 

199 1 

I(%) 

I 

10 

I 

vs ,__ 

4L 

1991 

s &..o 7/8 1995 

Figuur 5· Volumenroei totale consumptie, vs en Nederland, 1972-91 (1972=100) 
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Figuur 2 laat zien dat voor uitgaven voor persoonlij
ke verzorging eerder het tegendeel geldt. In de vs 
staat hun aandeel in de reele particuliere consurnp
tieve bestedingen onder druk, in Nederland stijgt 
het en .het niveau is nu vrijwel gelijk. Het volurne
aandeel van de horeca-bestedingen heeft in de vs 
weinig neiging te stijgen maar het beslaat wei dui
delijk een groter deel van het consurnptiebudget 
dan in ons land (figuur 3, onderste lijn). Daarbij 
moet echter bedacht worden dat inwoners van 
Nederland - klein kikkerland in een grote, mooie 
buitenwereld - relatief veel van dergelijke beste
dingen doen tijdens vakantie in het buitenland. De 
vakantiebestedingen zijn in Nederland aanmerke
lijk groter (figuur 3, bovenste lijn). 

Voor detailhandeldiensten, kwantitatief de 
meest belangrijke categorie van laagbetaald werk, 
ontbreekt helaas een vergelijkbaar inzicht. Ze vor
men geen aparte bestedingscategorie; ze zijn uiter
aard gekoppeld aan materiele bestedingen, aan wat 
men in de winkel koopt. Wat materiele uitgaven 
betreft, is het opvallend dat tussen de twee Ianden 
verreweg de grootste ontwikkelingsverschillen 

vs 

NL 

---

1991 1993 

optreden voor bestedingen aan duurzame en semi
duurzame goederen. In Amerika stijgt het beste
dingsvolurne per hoofd met liefst so procent vanaf 
I 98 2 (figuur 4), de Reagan-jaren worden uitbundig 
gevierd. In Nederland daarentegen dalen ze lang
durig en halen ze pas vanaf I 990 weer het niveau 
van tien jaar eerder. De consurnptie per hoofd van 
niet-duurzame goederen, voor de detailhandel 
uiteraard ook van belang, doet het in ons land iets 
beter maar ze blijft in beide Ianden in wezen onver
anderd. Dergelijke verschillen mogen niet worden 
uitgevlakt in een vergelijking van winkelpersoneel. 

Er is al met al weinig dat erop wijst dat laagbe
taalde diensten in de vs door een verbeterde con
currentiepositie vanwege een verlaagde beloning 
een voorsprong hebben kunnen nemen op 
Nederland. Opvallend is veeleer dat na I982 de 
totale consurnptie in de vs onafgebroken sterker is 
toegenomen (figuur 5). Amerikanen geven altijd al 
een groter deel van hun B N P uit voor consumptieve 
doeleinden. Het verschil met Nederland is tijdens 
de jaren tachtig, toen het in ons land vrijwel onver
anderd bleef, aanmerkelijk gegroeid (tabel 3) . 

Tabel 3. Finale particuliere consumpti quote(% BNP) vs en Nederland, 1960-90 

periode-gemiddelden de jaren tachtig 

6o-67 68-73 74-79 80-90 'So '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 90 

vs 62,8 62,4 63,2 65,9 64,1 63,5 65,6 66,4 65,2 66,o 66,5 66,9 66,8 66,7 67,4 

NL 59,6 57,8 59,2 59.9 61,1 60,4 6o, 1 6o,3 59,2 59,2 59,8 61,4 59,8 59,2 58,8 

Bron: OECD, Historical statistics 1960-90, Paris, 1992, 66. 
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Tabel 4· Netto bese.arina.squote (% B N P) v s en Nederland, 1960-90 

periode-gemiddelden de jaren tachtig 

6o-67 6S·73 74·79 S0-90 'So 'Sr 's 2 's3 's4 's5 'S6 'S7 'ss 'S9 . 90 

vs 9.s 9,2 7.7 3o4 5.9 6,4 2,7 2, 2 4.4 3.3 2, 2 2 ,r 3,r 3. 2 2, 2 
roo 94 79 35 6o 65 2S 22 45 34 22 2 r 32 33 22 

NL rS,2 rS,6 •4,0 I 2, I 10,4 10,4 10,8 1 I, 2 I 2,9 r3,6 I 2, 7 to,s '2,4 r3,9 r4,6 
roo ro2 77 66 57 57 59 62 7r 75 70 5S 6S 76 So 

Bron: OECD, Historical statistics r96o-9o, Paris, r992, 73· 

Figuur 6. Direct investerinasverkeer tussen Nederland en de vs, 1972-93. 
Nederlands versus Amerikaans saldo (in miljarden auldens; Nederland uitaaand: -, inaaand: +) 

4 

-r 

- 2 

•3 

·4 

-5 
-6 

•7 

,.. ----

.... , VS ~ NL , ____ ....... ' 
/ ' 

NL-+ VS 

-S L-~---L--L-~---L--~--L-~---L--~--L-~---L--~--L-~---L--L-~---L~ 

r973 r975 r977 r979 

Besparinaen en kapitaalbeweainaen 

Tegenover de hoge Amerikaanse consumptiequote 
staat een zeer sterke afname van de nationale bespa
ringen20 vanaf 1982 (tabel 4), die in toenemende 
mate als problematisch wordt ervaren. 2r De Ame
rikaanse daling gaat hand in hand met grote be
talingsbalans- en overheidstekorten, tot de beno
digde belastingverhoging en/ of uitgavenbeperking 
durft niemand te besluiten. Beide zouden op korte 
termijn ten koste gaan van de consumptie. 

InN ederland bleven de besparingen juist redelijk 
op peil. Dit mag aan het Rijnlandse model worden 
toegerekend. Oat legt relatief veel besparingen 
institutioneel vast, en dat bovendien buiten de 
overheidsbegroting om. De sterk toegenomen uit-

~o. Omdat bedrijfs-, gezins- en over
heidsbesparingen communicerende 
vaten kunnen zijn, vanwege pensioen
voorzieningen (Bovenberg, r99r ), is het 

r99r r993 

keringen in Nederland hebben niet geleid tot een 
uitdijende consumptie. 

De onbetaalde rekening van de recordconsump
tie wordt naar de toekomst doorgeschoven. 
Schulden aan het buitenland zijn enorm toegeno
men. Oat is niet simpelweg een kwestie van be
talingsbalansautomatismen. Buitenlandse bedrijven 
hebben ook doelbewust gemvesteerd in de vs. 
Figuur 6 toont het directe investeringsverkeer met 
de vs voor Nederland, voor andere Ianden is het 
niet veel anders. Tot het midden van de jaren 
zeventig waren de kapitaalstromen relatief klein en 
hielden ze elkaar redelijk in evenwicht. Daarna viel 
eerst de Amerikaanse toestroom weg, en nam later 
de Nederlandse uitstroom naar de vs sterk toe. 

beter besparingen van huishouden niet 
afzonderlijk te beschouwen. 
2r . Bijv. Gale & Litan, r993. Krugman, 
r994, S7 e .v. 
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Tabel5. Correlaties saldo directe investerinsen Nederland- vs 

met: 

verschil volumegroei investeringen in vaste activa (•972=1oo) 

verschil volumegroei consumptie (1972=1oo) 

verschil groei reele loonsom per werknemer (nationale valuta) 

dollarkoers 

verschillange rente 

R2 periode 

o,ro 

1972/90 

1972/92 

1972/92 

1972/92 

1972/93 

Gegevens voor de correlaties ontleend aan CPB, Economisch Beeld/Centraal Economisch Plan. 

Tabel5 correleert dit verloop aan een aantal andere 
ontwikkelingen. De correlaties zijn ver verwijderd 
van een bewijs van samenhangen, ze dienen vooral 
om de redelijkheid van een aantal vragen aanneme
lijk te maken. 

Deze veranderingen van intemationale investe
ringssaldo 's staan niet los van de ontwikkeling van 
de binnenlandse investeringen in vaste activa; deze 
ontwikkelden zich in de vs vanaf 1976 gunstiger 
dan in Nederland. Het verschil in investeringen tus
sen beide Ianden lijkt in aanzienlijke mate afhanke
lijk van het saldo van directe intemationale investe
ringen (tabel 5), investeringen kunnen tenslotte 
maar op een plaats tegelijk gedaan worden. In 
Nederland voortgebrachte besparingen worden 
langs deze weg afgeroomd en elders ingezet. 

De ontwikkeling lijkt, anders dan vaak wordt ge
dacht, nauwelijks bemvloed door renteverschillen 
of valuta-ontwikkelingen. Op zichzelf maakt een 
krachtige dollar het Amerikaanse ondememingen 
gemakkelijker in het buitenland te investeren; het 
omgekeerde geldt voor bedrijven uit andere Ian
den. In werkelijkheid bewegen directe kapitaalstro
men van en naar Nederland zich tamelijk los van de 
sterke appreciatie en depreciatie van de dollar tus
sen 1980 en 1985. De invloed van verschillen in 
loonkostenontwikkeling op directe investeringen 
kan niet op de voorhand uitgevlakt worden. Er is 
een zekere samenhang, indien in 'lationale valuta 
uitgedrukt. Wanneer een ondememing ze ter ver
gelijking op een noemer zou brengen, zijn de ver
schillen echter sterk afhankelijk van de fluctuerende 
valuta-ontwikkelingen. 

Blijft over de invloed van consumptiemarktont
wikkelingen. Het directe investeringsverkeer lijkt 
vrij goed begrepen te kunnen worden uit de aan-

trekkingskracht die een groeiende markt op onder
nemingen uitoefent. De correlatie tussen de eerder 
opgemerkte consumptiegroeiverschillen en het in
temationaal investeringssaldo is aanzienlijk. Het 
zijn multinationale ondememingen die de directe 
investeringen in handen hebben. In hun investe
ringsbeslissingen spelen overwegingen van markt
groei en -macht stellig een belangrijke rol. Niet 
verwonderlijk oefent de Amerikaanse consumen
tenmarkt door zijn sterkere groei een des te grotere 
aantrekkingskracht uit. De onbetaalde rekening is 
voor later, en wellicht voor anderen. 

Slot 

De Amerikaanse econornie beconcurreert Europa 
niet, en zeker niet uitsluitend, vanwege superieure 
institutionele arrangementen op de arbeidsmarkt. 
Eerder lijkt er sprake van het tegendeel. Via de 
wereldallocatie van besparingen die het Rijnlandse 
model nog altijd in aanzienlijke mate voortbrengt, 
weten inferieure Amerikaanse instituties waar het 
om besparingen en politieke financieel-economi
sche besluitvorming gaat, zich vooralsnog te hand
haven - een soort van wet van Gresham. Aan
merkelijke besparingen lijken gelet op de enorme 
intemationale economische turbulentie (dollar
koers, speculatieve en investeringsgerichte kapi
taalbewegingen) geen overbodige luxe. Het 
Rijnlandse model bevordert ze, ze liggen deels 
institutioneel vast, maar laat de besteding ervan 
vrij. Vooralsnog is er geen reden dat laatste te ver
anderen, beter is het een beroep te doen op de 
lange-termijngerichtheid van bedrijven die ook een 
belangrijke wortel van het model vormt. Duidelijk 
is dat het Amerikaanse model niet op zichzelf staat 
maar mede gevoed wordt vanuit het Rijnlandse 
model. 
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Tot slot is het de vraag wat de veel bepleite grotere 
ongelijkheid in Nederland op zou leveren in de 
hoven geschetste omgeving. Wil vergroting van de 
ongelijkheid werkelijk leiden tot meer werk dan is 
een noodzakelijke voorwaarde dat meer lokale 
investeringen tot stand komen. Indien dat niet het 
geval is, zullen de eventueel vergrote besparingen 
afgeroomd blijven worden en elders tot besteding 
komen. 
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