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Corporatistische organisaties als
vakbonden en werkgeversorganisaties zitten de afgelopen jaren
in de beklaagdenbank. Gerrit
Zalm als directeur van het
Centraal Planbureau, Swcdcr
van Wijnbergen, Ad Geelhoed
in zijn Es B-artikelen en niet te
vergeten Eduard Bomhoff in
zijn smakelijke en smaakmakende columns in de N RC, zij allen
achten het corporatisme de bron
van veel kwaad in Nederland. In
een dergelijk klimaat kan het
gebeuren dat de Tweede Kamer
op een achternamiddag de verplichte adviesaanvrage bij des ER
afschaft.
De aversie tegen het corporatism is een culminatiepunt voor
uiteenlopende ideeën, analyses
en sentimenten. De val van de
Berlijnse muur heeft geleid tot
een revival van de belangstelling
voor het marktmechanisme. In
de economische wetenschap is
die belangstelling nooit weg
geweest, maar de ondergang van
de planeconomie heeft de retoriek van de onzichtbare hand
nieuwe kracht gegeven. Een
tweede factor is het gevoel van
onzekerheid over de rol van het
oude Europa in een tijdsgewricht
waarin New lndustrialized Countries (Nrc's) hun plaats opeisen.
Hoe moet de oude dame zich
staande houden tegenover de
invasie uit het Oosten? Die onzekerheid wordt gevoed door de
aanhoudend hoge werkloosheidscijfers in Europa. We moeten fl exibeler worden en kunn n
ons steeds minder veroorloven
om er onze eigen instituties op na
te houden. En hoewel de
Verenigde Staten in vcrgelijking
tot het opkomende Aziatische
bekken niet duidelijk beter presteren dan Europa I, verschaft
bovenstaand mengsel van onze-
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kerheid en analyse een motief om
de Amerikaanse instituties zo
veel mogelijk te kopiëren. In een
dergelijk programma is geen
plaats
voor
corporatistische
organisaties. Ten derde bepaalt
de ontsporing van de w A o het
beeld. De rol van de ' kleine
commrss1es', waarin werkgevers en werknemers met wederzijdse instemming de w A o
gebruikte als een grootschalige
afvloeiingsregeling is uitgebreid
gedocumenteerd. Voor iedere
Nederlander geldt: 'we stonden
erbij, en keken ernaar'. Toch
wordt de corporatistische organisaties hier niet ten onrechte
een speciale verantwoordelijkheid toegedicht.
Last but, notleast is er de culturele factor. De laatste verkiezingsuitslag markeert het definitieve einde van de verzuilde
samenleving. De kiezer is geheel
op drift geraakt. De corporatistische organisaties worden bij uitstek geassocieerd met de verzuiling. Tegelijkertijd is de burger
hoger opgeleid en (dus?) mondiger geworden. De opkomst van
de calculerende burger en een
vleugje individualisering completeren het beeld. De burger
wil zelfbepalen hoe zijn arbeid voorwaarden eruit zien en heeft
geen behoefte aan corporatistische betutteling. Deze analyse is
vermoedelijk niet toevallig vooral in intellectuele kring populair .2
Voeg deze elementen bij elkaar
in één, allesomvattend, liefst
monocausale analyse3 en men
krijgt een explosief mengsel: de
moloch van de modernisering die
onverstoorbaar voortschrijdt en
de restanten van het corporatisme bijna achteloos terzijde
schuift. De analyse staat vast, de
rest is vooral een kwestie van de
politieke rug recht houden.

8o
De vier hiervoor beschreven beelden bevatten stuk
voor stuk een kern van waarheid. De WAO is ontspoord, de verzuiling voorbij, Duitsland herenigd
en de werkloosheid onaanvaardbaar. Echter, de
stap van probleem naar diagnose wordt in veel
beschouwingen te snel en gemakzuchtig gezet. Bij
nadere beschouwing ontbreken essentiële schakels
in de analyse. De doelgerichte beweging van de
moloch blijkt een fata moraana. De werkelijkheid
wordt beter beschreven door een mierenhoop. De
afgelopen twee jaar heb ik besteed aan een vergelijkend onderzoek naar de loonvorming en loonstructuur in verschillende landen. Hieruit blijkt dat de
empirie op cruciale punten niet spoort met de analyse. Met name in de loonvorming blijken corporatistische instituties een nuttige rol te vervullen. In
dit artikel zal ik een aantal kernpunten uit deze analyse voor het voetlicht brengen. Ik zal besluiten met
een beschouwing over het politieke gewicht van dit
onderwerp.
In al hun onderlinge verscheidenheid hebben de
Europese landen op het terrein van de werkloosheid de afgelopen vijftien jaar vergelijkbare ervaringen opgedaan. Vanuit een wat breder perspectief
bezien past ook de ontwikkeling in de Verenigde
Staten in dit beeld. De afgelopen decennia is de
vraag naar lager opgeleiden dramatisch afgenomen.
Anders dan veelal wordt verondersteld is dat niet in
de eerste plaats het gevolg van de toegenomen
internationalisatie en de loonconcurrentie van
Ntc's en Derde Wereld-landen. De centrale oorzaak is de technologische ontwikkeling die veel
laaggeschoolden hun werk uit handen neemt. Die
ontwikkeling heeft de Verenigde Staten en Europa
in gelijke mate getroffen. Waar in de Verenigde
Staten de wetten van vraag en aanbod de lonen voor
lager opgeleiden omlaag drukten, zijn deze lager
opgeleiden in Europa in het vangnet van de sociale
zekerheid gevallen. Als gevolg van dit vangnet zijn
hun lonen in Europa niet zo dramatisch gedaald
zoals in Amerika het geval is geweest. De
Verenigde Staten en Europa kampen dus ieder met

hun eigen probleem. De Verenigde Staten zijn er
weliswaar in geslaagd om de werkloosheid binnen
aanvaardbare proporties te houden en om grote
groepen migranten een plek op de arbeidsmarkt te
geven 4, maar worden tegelijkertijd geconfronteerd
m et een uiteenspattende inkomensverdeling.
Europa heeft van dat laatste veel minder last, maar
kent een omvangrijk arbeidsreserveleger dat nutteloos aan de kant is gezet. Tegen deze achtergrond
speelt het debat over corporatisme.
'Goede' en 'slechte' loonverschiJlen

De voor de hand liggende conclusie uit de voorafgaande analyse is dat beloningsverschillen aan deze
kant van de Atlantische Oceaan te klein zijn geworden. Indien laaggeschoolde (en dus laagbetaalde)
arbeid goedkoper wordt, zal er meer vraag naar
zijn. Op die manier kan de massale werkloosheid
onder lager opgeleiden worden teruggedrongen.
Deze gedachtengang ligt ten grondslag aan steeds
terugkerende pleidooien voor meer loondifferentiatie en grotere beloningsverschillen. In Amerika is
deze strategie met enig succes beproefd. Vanuit het
gezichtspunt van een doelmatig functioneren van de
arbeidsmarkt zijn grotere beloningsverschillen dus
juist nuttig . Dit is Okun's beroemde afweging tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid: herverdeling van inkomen kan slechts worden bereikt ten
koste van een verlies aan doelmatigheid. Dit verlies
is de onvermijdelijk prijs die wij moeten betalen
voor rechtvaardigheid . De afnemende vraag naar
lager opgeleiden heeft die afweging in de loop der
tijd steeds pregnanter gemaakt. De kosten van herverdeling zijn toegenomen . Het is de vraag of wij de
huidige mate van herverdeling nog kunnen handhaven.
Inmiddels is deze analyse zozeer ingeburgerd
geraakt dat velen er automatisch vanuit gaan dat
iedere vergroting van beloningsverschillen het
doelmatig functioneren van de arbeidsmarkt ten
goede komt. Dit is onjuist. Dit verschijnsel kan
het beste worden toegelicht aan de hand van het
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Een grove vergelijking geeft het vol gende beeld: de produktiegroei in de
Verenigde Staten is vergelijkbaar met
die van Europa, de produktiviteitsgroei
ligt aan gene zijde van de oceaan echter
lager. Bijgevolg is de werkgelegenheidsgroei ( = produkti egroei - produktiviteitsgroei) daar hoger.
2. Anders dan deze diagnose doet vermoeden blijkt uit onderzoek van A.W.
1.

de Korte, 1.F. Bol weg, De nieuwe werknemer. Een verkenninB naar veranderinnen in
werknemerswensen en de manaeementsconsequenties daarvan, Van Gorcum/
St. Managment Studies, 1994 en
B. Klandermans en 1. Visser (red) 1995,
De vakbeweainB na de welvaartsstaat,

Van Gorcum, Assen, dat de meeste
werkenden de activiteiten van de vakbeweging positi ef waarderen.

3. Zie bijvoorbeeld een recent pamflet
van Pim Fortuyn , Uw baan staat op de
toch, De over/eneconomie voorbij, 1995,
Bruna, Utrecht.
4 · Zie C. Teulings, 'Solidariteit en uitsluiting: De keerzijden van een en
dezel fde medaille', in: G. Engbersen en
R. Gabriels, Veren van intearatie,
Naar een aed!lferentieerd allochtonenbeleid,
1995, Boom , Amsterdam/Meppel.
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insider-o utsider model. Stel dat er in een economie

twee sectoren zijn. In de eerste sector heeft arbeid
een sterke onderhandelingspositie, bijvoorbeeld
omdat stakingen in die sector zeer kostbaar zijn
(denk bijvoorbeeld aan kapitaalintensieve bedrijven
als Hoogovens). De werknemers kunnen dus hogere lonen eisen, ten koste van de werkgelegenheid in
die sector. In de tweede sector hebben werknemers
geen enkele machtspositie. Het loonniveau wordt
daar louter bepaald door vraag en aanbod . Hoe
hoger de lonen in de eerste sector, hoe lager daar de
werkgelegenheid en hoe meer mensen dus in de
tweede sector emplooi moeten vinden. Hoe hoger
het aanbod van arbeid in de tweede sector, hoe
lager het loon in die sector. Een hoog loon in ae
eerste sector gaat dus samen met een laag loon in de
tweede sector. Deze loonverschillen belemmeren
juist een doelmatig functioneren van de arbeidsmarkt, omdat ondernemers in de eerste sector te
weinig mensen aannemen (vanwege de hoge lonen)
en die in de tweede sector juist te veel.
Er zijn dus theoretisch gezien zowel 'goede' als
'slechte' loonverschHlen . Is er ook een manier om
deze verschillen empirisch van elkaar te onderscheiden? Met enig kunst en vliegwerk blijkt dit
inderdaad mogelijk te zijn. De methodeS is gebaseerd op een analyse van grote databestanden
met gegevens over kenmerken als werkervaring,
geslacht, opleiding en over het uurloon . Grofweg
komt het hierop neer dat verschillen die kunnen
worden toegeschreven aan werkervaring en opleiding worden beschouwd als 'goede', markt-conforme beloningsverschillen . Beloningsverschillen als
gevolg van bedrijfskenmerken, zoals de bedrijfsom vang en de bedrijfstak zijn 'slecht' cq. niet-marktconform.
Indien deze methode wordt toegepast op diverse landen dan resulteren een aantal opmerkelijke
conclusies.6 Allereerst blijkt er niet of nauwelijks
een systematisch verband te bestaan tussen de
omvang van 'goede' loonverschillen en de instituties voor de loonvorming. In de Scandinavische landen zijn 'goede' beloningsverschitlen klein (vermoedelijk zelfs te klein). In Nederland zijn ze daar5. De methode is ontwikkeld door
A. Krueger en L.H. ummers (1988),
'Efficiency wages , and the inter-industry

n

wage structurc', Econometrica, pp.
2 59-2 9 3. Zie voor een toepassing voor

r,

Nederland: J. Hartog, R. van Opstal en
C.N. Teulings(1994) , 'Loonvorming in

entegen rela~ef groot. Met name de verschillen
naar opleidingsniveau zijn in vergelijking tot andere
landen groot, groter dan bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten. Vanuit dat gezichtspunt wordt
Nederland dus niet gekenmerkt door te kleine
beloningsverschillen.
Richten we de aandacht op de 'slechte', nietmarktconforme beloningsverschillen dan treedt er
wel een systematisch patroon op . Hoe corporatistischer een land, des te kleiner zijn de niet-marktconforme beloningsverschillen. De Verenigde Staten,
zonder enige vorm van corporatisme, kent de
grootste loonverschillen. Zweden en Noorwegen,
met zeer corporatistische instituties, kennen de
kleinste loonverschillen . Nederland en Duitsland
zweven daar tussenin. Deze conclusies worden
bevestigd in een reeks van onderzoeken gebaseerd
op uiteenlopende analysetechnieken. Er bestaat een
systematische relatie tussen de kapitaalintensiteit
en winstgevendheid van een bedrijfstak aan de ene
kant en de omvang van het niet-marktconforme
beloningsdeel aan de andere kant. Dit bevestigt de
gedachte dat deze verschillen het gevolg zijn van
insider macht: waar veel te halen valt, stellen werknemers hoge eisen. Met de gedecentraliseerde
instituties van de Verenigde Staten blijkt insider
macht minder eenvoudig in de hand te houden dan
met de corporatistische instituties in veel Europese
landen.
De omvang van deze niet-marktconforme verschillen zijn niet te verwaarlozen. In de Verenigde
Staten kan het niet-marktconforme beloningsverschil oplopen tot enkele tientallen procenten. Het
grote verschil in de spreiding van de inkomensverdeling tussen Nederland en de Verenigde Staten
wordt voor een deel verklaard door het verschil in
deze niet-marktconforme beloningsverschillen.
Alleen al vanuit het oogpunt van Okun's afweging
tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid is het
daarom de moeite waard om de systemen in beide
landen zorgvuldig te vergelijken. Als corporatisme
ertoe bijdraagt dat de afweging tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid wordt verzacht door
'slechte' loonverschillen uit te bannen, is het alleen
Nederland en de Verenigde Staten', Es B,

PP·

528-533 .

6. Het navolgende betoog is gebaseerd
op een bock in voorbereiding: C.
Teulings en J. Hartog, Corporatism or competition? Labour conuacts. institutions and

waae strucr.ures in international comparison.

s &_o 2 1996
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al om die reden de moeite waard om dit systeem in
stand te houden. In het vervolg zal ik beargumenteren dat corporatisme niet zozeer de rechtvaardigheid, maar vooral de doelmatigheid ten goede
komt.
De deusden van corporatisme
Het marktmechanisme brengt klaarblijkelijk niet
uit zichzelf de optimale uitkomst voort. 'Slechte'
loonverschillen blijven als gevolg van insider-macht
bestaan. Een beetje hulp van corporatistische instituties kan geen kwaad. Om de achtergronden van
deze paradoxale conclusie te begrijpen is het nodig
om de eenvoudige economisch theorieën die zijn
gebaseerd op het model van de bloemenveiling te
verlaten. Deze theorieën hebben hun diensten
ruimschoots bewezen, maar voldoen niet om een
aantal cruciale eigenschappen van de arbeidsmarkt
te verklaren. Een van die bijzondere eigenschappen
is dat overal ter wereld gebruik wordt gemaakt van
vaste loonschalen. Dit gebeurt zowel in landen met
'marktconforme' instituties (zoals de Verenigde
Staten) als in 'corporatistische' landen (zoals
Duitsland). Ondernemers en hun werknemers blijken er de voorkeur aan te geven om loononderhandelingen zo veel mogelijk te scheiden van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. De conflicten
bij onderhandelingen - en zelfs het vooruitzicht
daarop - hebben negatieve gevolgen voor de
arbeidsrelaties binnen het bedrijf en dus voor het
produktieproces. Zowel werknemers als de ondernemingsleiding gaan activiteiten ondernemen of
juist nalaten louter met het oog op hun positie bij de
komende loononderhandelingen. Dergelijke activiteiten zijn verspilde energie, die beter aan andere
zaken kan worden besteed. Zo zal een ondernemer
weinig genegen zijn om te investeren in de bedrijfsopleiding van een werknemer als hij met die werknemer morgen salarisonderhandelingen moet
beginnen. Die bedrijfsopleiding versterkt de
machtspositie van de werknemer in de loononderhandelingen. De werknemer weet immers dat als
hij vertrekt, dat dan de investeringen van de ondernemer in zijn bedrijfsopleiding voor niets zijn
geweest. Omgekeerd zal ook een werknemer voorzichtig zijn zich te zeer te binden aan zijn werkgever, uit angst voor negatieve repercussies op zijn

onderhandelingspositie. Het vooruitzicht op toekomstige onderhandelingen over het loonniveau
noopt zowel ondernemer als werknemer tot terughoudendheid in hun onderlinge relatie.
Een voor de hand liggende oplossing voor dit
probleem is vooraf afspraken te maken over het
loonniveau door gebruik te maken van vaste loonschalen. Toekomstige loononderhandelingen worden daardoor overbodig. Werknemer en werkgever weten waar zij aan toe zijn, vaak zelfs voor een
reeks van jaren. Geen van beiden hoeft zich zorgen
te maken over de verdeling van de opbrengst van
hun arbeidsrelatie. Deze oplossing wordt in tal van
landen veelvuldig toegepast, ook in zeer marktgeoriënteerde landen als de Verenigde Staten. 8
Deze oplossing kent echter zijn beperkingen .
Langlopende contracten moeten periodiek worden
aangepast aan de gewijzigde macro economische
omstandigheden . Dat zou nieuwe onderhandelingen vereisen. Echter, het contract was juist bedoeld
om dergelijke onderhandelingen te vermijden.
Door die onderhandelingen binnen het bedrijf te
laten plaatsvinden gaan de voordelen van het contract dus weer verloren. Corporatistische instituties bieden hier een uitweg. Door de jaarlijkse loononderhandelingen te delegeren aan onderhandelaars van buiten de onderneming, op bedrijfstak
niveau, worden negatieve gevolgen voor de
arbeidsrelaties en het produktieproces voorkomen.
De individuele werkgever en zijn werknemer kunnen de uitkomst van die onderhandelingen immers
toch niet beïnvloeden, dus zij hoeven zich geen zorgen te maken over hun onderhandelingspositie.
De delegatie van de bevoegdheid tot heronderhandelen aan corporatistische organisaties beperkt
de mogelijkheden van werknemers (insiders) om
gebruik te maken van een gunstige situatie op de
afzetmarkt van hun bedrijf om hogere lonen te
eisen. Dit verklaart waarom vooral in die landen
waar geen corporatistische structuren bestaan, insiders een belangrijke rol spelen in de loonvorming.
Door de inperking van de macht van insiders wordt
die gunstige situatie niet omgezet in meer loon,
maar in meer werk.
Bedrijven zijn zich deze rol van vakbonden terdege bewust, zoals blijkt uit een aantal interviews
die ik in het kader van mijn ànderzoek heb gehou-
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7. Zie voor een meer uitgewerkte

8. Zie voor een prachtige analyse van dit

beschrijving van het theoretisch model,
C. Teulings, 'Efficiënte loonvorming
door sociale partners', ESB, 1995,
pp. 460-464.

laatste, G. Baker, M. Gibbs en
B. Holmstrom, 'The wage policy of a
firm', Qyarterly Journol oJEconomics,
1994, PP· 921-955.
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den. Volgens de lijn die door het VNO/Ncw veelvuldig wordt uitgedragen zullen oR's een steeds
grotere rol gaan spelen in de loononderhandelingen, ten koste van de rol van de vakorganisaties. Uit
een aantal interviews blijkt echter dat die visie door
bedrijven slechts zeer beperkt wordt gesteund.
Bedrijven prefereren om te onderhandelen met de
vakbeweging.
Een vaak genoemd bezwaar tegen onderhandelingen met de 0 R was de te directe betrokkenheid van
de o R bij de onderhandelingsuitkomst. Daardoor
was het moeilijk om met de oRdeals te sluiten. Dit
gold niet in de laatste plaats pijnlijke beslissingen,
zoals bij reorganisaties. Zoiets man je van een onderneminnsraad ook niet vranen, stelde één van de geïnterviewden. De vakbeweging is in die omstandigheden
een veel aantrekkelijkere gesprekspartner. Een aardige illustratie vormt het gesprek met een middelgroot bedrijf in de metaal. De directie verwachtte
dat er een verdere decentralisatie van de loononderhandelingen zou plaats vinden. Dat zou naar zijn
mening overigens leiden tot hogere lonen. Op de
vraag of hij die decentralisatie ook wenselijk vond
kwam het antwoord: Zoals ik heb nezend is onze specialiteit pijpen fitten. Van loononderhandelinnen hebben
wij neen verstand.
Het aardige van deze constructie met delegatie
van onderhandelingsbevoegdheden is dat zij goed te
combineren is met de behoefte aan flexibiliteit op
bedrijfsniveau. In feite zijn de CAO onderhandelingen vooral bepalend voor de jaarlijkse loonsverhoging voor zittende werknemers. Bij de inschaling
van nieuwe werknemers hebben ondernemingen
een grote mate van vrijheid. Veel bedrijven betalen
salarissen die ruim boven het niveau van de cAo liggen; 1 o procent en meer is niet ongebruikelijk. De
CAO is dan vooral van belang voor de bepaling van
de initiële loonstijging, die zowel op het cAo loon
zelf als op het boven cAo deel van toepassing is .
In die gevallen waar de in de CAO afgesproken
loonstijging niet past op een specifieke situatie, bijvoorbeeld omdat de werknemer elders meer kan
verdienen en de werkgever hem niet willaten gaan
(automatiseerders in de jaren tachtig), of omdat de

onderneming failliet dreigt te gaan (Fokker), zijn de
werkgever en de werknemer mans genoeg om zelf
buiten de CAO om een regeling te treffen. Beide
partijen hebben belang bij een dergelijke regeling,
dus kan zij ook relatief eenvoudig tot stand komen.
Er worden veelvuldig problemen opgelost door de
cAo te omzeilen, en dat is maar goed ook. Er is dus
een cruciaal verschil tussen een centraal geleide
loonpolitiek, waarbij de lonen volledig (althans in
theorie) worden bepaald door de overheid, en corporatisme. De uitkomst van de onderhandelingen
in het corporatistische circuit bieden slechts een
vertrekpunt voor de onderhandelingen op micro
niveau . Desgewenst kan met beiderzijds goedvinden van dat vertrekpunt worden afgeweken.
De bovenstaande analyse leidt tot paradoxale
conclusies. Veelal worden de Verenigde Staten beschouwd als het toonbeeld van flexibiliteit, een
lichtend voorbeeld voor de vastgeroeste verhoudingen in Europa. Deze analyse suggereert echter
het omgekeerde. Waar in Europa langlopende contracten kunnen worden aangepast aan gewijzigde
macro-economische omstandigheden met behulp
van de corporatistische organisaties, ontbreekt
die mogelijkheid in de Verenigde Staten. Noodgedwongen blijven langlopende contracten daar
onveranderd, wat de macro-economische omstandigheden ook mogen zijn . Zo zijn de lonen van zittende werknemers in de Verenigde Staten totaal
ongevoelig voor de marktomstandigheden. Alleen
de lonen voor nieuwkomers worden fors verlaagd
bij economische tegenwind.9
Sommige economen menen dat Nederland staat
voor de keuze tussen een flexibele, meer marktconforme economische ordening en een economische ordening die is gebaseerd op corporatistische
coördinatie' 0 of dat corporatisme onverenigbaar is
met de toenemende vervlechting van nationale economieën.'' Indien wij de voorafgaande analyse volgen is dit onjuist. Nederland heeft geen andere
keuze dan zich - marktconform - te mengen in de
internationale concurrentie. Het corporatisme in
de loonvorming is daarbij echter eerder een 'asset'
dan een 'liability'.
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9· Zie bijvoorbeeld M.J. Bils, ' Real
wages /over the business cycle: evidence form panel data' ,journal cifPolitical
Economy, 1985, pp. 666-689 of Baker,
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Regulerende normen

Het Nederlandse publieke debat wordt sinds enige
tijd beheerst door een spraakverwarring over de
betekenis van sociale normen . In het ene kamp treft
men de aanhangers van de theorie van de calculerende burger, voorheen de homo economicus . Het
gedrag van de burger wordt bepaald door zijn calculatie v~n kosten en opbrengsten. De overheid kan
dat gedrag dus slechts beïnvloeden via die kosten
en opbrengsten (ook wel 'prikkels' of genoemd).
Het andere kamp wordt gevormd door de communitaristen . Volgens hen wordt het gedrag van burgers sterk bepaald door normen. In de visie van
sommigen kan de overheid het gedrag van burgers
veranderen middels campagnes voor morele herbewapening à la Hirsch Ballin.
Het is aardig om te zien welke rol sociale normen spelen in de voorafgaande analyse van corporatisme in de loonvorming. Het kernargument is dat
de aanpassing van bestaande looncontracten wordt
gedelegeerd aan corporatistische organisaties. De
vraag is echter waarom individuele werknemers (of
ondernemers) met die delegatie van bevoegdheden
akkoord gaan. Stel dat een bedrijf extreme winsten
maakt. Waarom zouden de werknemers van dat
bedrijf die corporatistische loononderhandelingen
niet aan hun laars lappen? Met behulp van hun (insider)macht kunnen zij een veel hoger inkomen
verwerven, simpelweg door hogere lonen te eisen,
net zoals dat in de Verenigde Staten gebeurt. Of
omgekeerd, waarom weigeren ondernemers niet
om de corporatistische loonstijging te betalen?
ln de traditionele analyse gebeurt dat niet omdat
partijen bijvoorbeeld via de Algemeen Verbindend
Verklaring wettelijk aan de CAO gebonden zijn. Dit
is echter een schromelijke overschatting van de
macht van corporatistische organisaties. Zonder
medewerking aan de basis hebben zij geen schijn
van kans om de naleving van CAO' afte dwingen.
De gang van zaken in het bekende conflict tussen de
Rotterdamse havenslepers Smit en Kooren is daarvan een treffende illustratie. Maar waarom werken
partijen aan de basis dan mee aan de naleving van
cAo's?
We zijn hier aangeland op het kruispunt van

sociale normen en de calculerende burger. Werknemers en ondernemers zijn geen heiligen. Vanzelfsprekend wordt zo nu en dan door deze of gene
zijde overwogen om looneisen te stellen die afwijken van de CAO. Zij calculeren dan of dergelijke
eisen het eigen belang ten goede komen. Hoe die
calculatie uitvalt hangt af van de verwachte reactie
van de ander. Als de ene partij verwacht dat de
andere partij meteen toegeeft, dan wordt het aantrekkelijk om die eis te stellen. Als de één verwacht
dat de ander geen krimp geeft en de naleving van de
cAo tot norm verheft, dan werkt die eis alleen
maar averechts.' 2 Zijn verwachting over hoe die
ander reageert hangt weer af zijn verwachting over
wat de ander van hem voor reactie verwacht. De
reactie van de één is afhankelijk van wat hij verwacht dat de ander doet, en van wat hij verwacht
dat de ander verwacht dat hij doet, enzovoort, ad
irifinitum.

De berekeningen van de calculerende burger
vinden dus niet plaats in een vacuum. Zij zijn afhankelijk van het gedrag van anderen. Als iedereen zich
aan de CAO houdt, heeft het als eenling weinig zin
daarvan af te wijken. Dit is precies de betekenis van
sociale normen: zij vertellen mensen hoe ze zich
behoren te gedragen, en belangrijker nog, zij geven
mensen een indicatie over wat er gebeurt als zij van
die gedragslijn afwijken. Dit laatste is cruciaal:
mensen houden zich aan normen, niet vanwege een
abstract moreel besef, maar omdat zij er vanuit gaan
dat een overtreding door hun omgeving wordt
bestraft. Normen zeggen de burger drie dingen: ten
eerste, wat je behoort te doen, ten tweede, wat
anderen doen als jij dat niet doet, en ten slotte, hoe
jij moet reageren als anderen zich niet aan de normen houden. Normen coördineren dus het gedrag
van calculerende burgers.
Normen spelen niet alleen in Nederland cq.
Europa een grote rol in het economisch proces. In
Amerika is dat niet ander . Hun rol stemt overeen
met de eerder besproken rol van looncontracten:
normen reguleren verdelingsconflicten.'J Er zijn
echter aanzienlijke verschillen in normen tussen
landen. Corporatistische organisaties dragen bij aan
de instandhouding van normsystemen die de hand-
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having van cAo's mogelijk maken.'4 Sporen daarvan zijn terug te vinden in opvattingen en uitlatingen van vakbondsfunctionarissen. Bijvoorbeeld:
De eerste onderhandelingen zijn die met je eigen
leden. Of in een situatie waar insiders hogere eisen
stelden: Daar had een districtsbestuurder zijn kaderleden
niet in de hand.
Ook het veelvuldig gebruik van de begrippen
'insiders' en 'outsiders' pa tin dit beeld. Het aardige is dat deze termen afkomstig zijn uit de koker
van twee Europese economen, Lindbeck en
Snower, die die begrippen wilden gebruiken ter
verklaring van de aanhoudend hoge werkloosheid
in Europa. Inmiddels zijn zij een vast bestanddeel
geworden van het vocabulair van de gemiddelde
Europese politicus .
In Am erika zijn deze begrippen veel minder
populair, zowel in krantenanalyses als onder de
professionele economen. De studie die het meest
overtuigende insider effecten in de loonvorming
laat zien is van een Canadese econoom, David
Card .' 5 De begrippen 'insider' en 'outsider'
komen in het hele artikel echter niet voor. Een
referentie naar het werk van Lindbeck en Snower
ontbreekt. Dat is niet typisch voor Card; de meeste
economen
volgen
dezelfde
transatlantische
gedragslijn. Er doet zich dus een paradoxale situatie
voor. Terwijl tal van studies suggereren dat insider
effecten in Ion n meer een Amerikaans dan een
Europees fenomeen zijn, zwijgt men daarover in de
Verenigde Staten, terwijl wij er in Europa niet over
uitgepraat raken.
Vanuit de voorafgaande analyse van de betekenis
van normen ligt deze uitkomst voor de hand . In
Europa handhaven wij normen die ertoe strekken
om de macht van insiders zoveel mogelijk te beperken. In dat kader wordt voortdurend gewezen op
het gevaar van machtsmisbruik door insiders. Deze
aandacht moet duidelijk maken dat misbruik wordt
gestraft. In Amerika is het volstrekt gebruikelijk
dat insiders hun machtspositie te gelde maken. Het
heeft daarom weinig zin hen hiervoor de waarschuwen. Die waarschuwing zou imme1s aan dovemans
oren gericht zijn.
Deze analyse geeft een diffuus beeld van de rol
en interventiemogelijkheden voor de politiek. Het

is niet zo simpel als in het wereldbeeld van de calculerende burger, waar de overheid alleen kan interveniëren via het veranderen van de prikkels.
Morele herbewapeningscampagnes à la Hirsch
Ballin hebben echter evenmin veel zin. Het gaat
erom dat de overheid verwachtingen van burgers
probeert te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door
de corporatistische organisaties te steunen in hun
pogingen CAo's te handhaven. Die organisaties
hebben daar ook alle belang bij, omdat zonder
cAo's hun rol is uitgespeeld. Daarnaast kan de
overheid de machtsbalans tussen de vakbeweging
en werkgevers beïnvloeden, in die gevallen waarin
één van beide teveel macht krijgt. De pleidooien
voor loonmatiging in tijden van conjuncturele
tegenwind passen in dit kader . Dat soort pleidooien
helpen vermoedelijk bij de instandhouding van die
normen, alhoewel niemand precies kan aangeven of
en hoe de verwachtingen van burgers hierdoor
worden beïnvloed. Behalve nuchtere calculatie is
dat vooral een kwestie van Fingerspitzengevoel.
De politieke betekenis?
Een politieke discussie over de merites van corporatisme heeft al gauw iets benauwends. Het in de
inl eiding geschetste samenstel van ideeën en sentimenten staat daar borg voor. Wie in de loonvorming een rol ziet weggelegd voor corporatistische
instituties , verzet zich tegen de 'modernisering';
zoiets als hopen dat de zon morgen niet ondergaat.
Toch is een discussie over dit onderwerp van groot
politiek gewicht, niet in de laatste plaats voor de
sociaal-democratie.
Voor de sociaal-democratie is een gelijkmatige
inkomensverdeling altijd een belangrijke waarde
geweest. Tot het begin van de jaren tachtig had de
sociaal-democratie het tij mee. Economische groei
en aardgas maaktten een verkleining van de inkom ensongelijkheid mogelijk. De afnemende vraag
naar lager opgeleiden heeft de mogelijkheden om
dit doel te realiseren de afgelopen vijftien jaar
onder druk gezet . De inkomensverschillen zijn
daardoor weer toegenomen, noodgedwongen en
voor een deel zelfs onder sociaal-democratische
verantwoordelijkheid. Wat de toekomst op dit
punt brengen zal is onzeker. De 'paarse' hoogcon-

14. Zie voor een analyse C. Teulings en

J. Hartog, op.cit., Hoofdstuk 3·
•5· 0. Card, 'Unexpected inAation,
real wages, and unemployment determination in union contracts', Americon
Economie Review, 1990, pp. 669-680.
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junctuur heeft velen in slaap gesust. De sociaaldemocratie zou er goed aan doen zich voor te bereiden op een nieuwe periode van medeverantwoordelijkheid voor toenemende inkomensverschillen.
Dat mag politiek onwenselijk zijn, maar zou economisch onvermijdelijk kunnen blijken. Het dilemma
van doelmatigheid versus rechtvaardigheid doet
zich dus steeds scherper voelen. Is het linksom of
rechtsom, Nederland zal er niet aan ontkomen in te
spelen op de gewijzigde verhoudingen op de
arbeidsmarkt. Als het dilemma zo scherp ligt, dan is
het van cruciaal belang langs welke weg die aanpassing plaatsvindt. Indien de voorafgaande analyse een afbraak van de corporatistische organisaties
leidt vooral tot meer niet-marktconforme loonverschillen - juist is dan ligt een afbraak van die instituties niet voor de hand. Handhaving van de corporatistische loonvorming verdient dan de voorkeur,
enerzijds omdat het verminderen van de nietmarktconforme loonverschillen de doelmatigheid
vergroot, anderzijds omdat het wegnemen van de
loonverschillen de inkomensongelijkheid verkleind. Voor één keer worden we niet geconfron-

teerd met Okun's dilemma van rechtvaardigheid
versus doelmatigheid . Een goed functionerend corporatisme vergroot beide.
Een kwantificering van de loonverschillen geeft
een beeld van de praktische betekenis van deze conclusie. De variantie van de loonverschillen is in de
Verenigde Staten ongeveer twee en een half keer zo
groot als in Nederland. Van dit verschil wordt
ongeveer een kwart verklaard door het verschil in
instituties voor de loonvorming. Het gaat dus om
een eerste orde verschijnsel.
Dit artikel begon met een vergelijking tussen
Europa en de Verenigde Staten: Europa kent hoge
werkloosheid, de Verenigde Staten kennen een toenemende inkomensongelijkheid. Het ligt dus voor
de hand om te zoeken naar instituties die het beste
van beide continenten verenigen: enerzijds doelmatigheid en dus lage werkloosheid en anderzijds een
evenwichtige inkomensverdeling. Een ontmanteling van de corporatistische structuur van de loonvorming levert daaraan geen bijdrage: het vergroot
de inkomensverschillen ten koste van de doelmatigheid.
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