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Roep om sterkere loongroei 
klinkt steeds luider 
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Vrijwel tegelijkertijd komt zowel De Neder
landsche Bank als het Centraal Planbureau 
tot de conclusie dat de lonen in Nederland 
wel eens wat sneller zouden mogen stijgen. 
Dat is een uniek moment in de geschiedenis 
van de Nederlandse sociale economie. Nog 
niet eerder werd zo openlijk deze conclusie 
getrokken door deze twee gezaghebbende 
instituten. Minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem sloot zich gisteren bij deze 
oproep aan. 

Werknemers in Nederland hebben jaren 
achtereen steeds maar weer te horen ge
kregen dat we toch vooral heel voorzichtig 
moeten zijn met loonstijgingen. De mantra 
dat de loonontwikkeling gematigd moet 
blijven om voor alles te voorkomen dat dit 
de concurrentiepositie van de Nederlandse 
export aantast — immers de kurk waarop 
onze economie drijft — is er heel lang en 
met veel kracht in geramd. Britse economen 
vinden dat Nederlanders, en zeker ook Duit
sers, een preoccupatie met export hebben. 
Met andere woorden: er ligt te weinig accent 
op het belang van het gaande houden van de 
binnenlandse consumptieve bestedingen.

Voor een open economie als de Neder
landse is en blijft de concurrentiepositie 
ook een cruciaal punt. Maar misschien is 
Nederland daar de afgelopen decennia toch 
wat mee doorgeslagen. De voortdurend zeer 

Nog niet eerder deden het CPB en DNB openlijk dezelfde oproep

grote overschotten op de lopende rekening 
van de betalingsbalans duiden erop. Ook 
al gelden de forse Nederlandse pensioen
besparingen als een verklaring voor die 
overschotten, dezelfde overschotten tonen 
ook dat Nederlanders zichzelf tekortdoen 
en minder geld consumptief uitgeven dan 
verantwoord zou zijn.

Na de recessie van 2008 en 2009 is het 
accent op wat als de noodzaak van loon
matiging wordt gezien gebleven, maar is de 
economie in een proces van transitie, van 
structurele veranderingen gekomen. In het 
verleden leidde een geleidelijk krapper wor
dende arbeidsmarkt na enige tijd tot hogere 
loonstijgingen. Ook al daalt de werkloos
heid al sinds 2014, in de cao’s worden niet of 
nauwelijks hogere loonstijgingen afgespro
ken. In het bedrijfsleven komen de plussen 
voor de cao’s al geruime tijd op ongeveer 
1,5%. In een periode dat de inflatie aan de 
lage kant is, is dat ongemakkelijk weinig. 

Op die manier formuleerde directeur Job 
Swank van DNB het ook. Vanwege een infla
tie die volgens de verwachtingen van DNB 
tot in 2019 nog onder de 1,5% blijft, zou een 
wat forsere loonstijging gewenst zijn. Swank 
sprak zelf van een voor een centrale bankier 
toch vrij uniek pleidooi. Op basis van een 
identieke analyse komt het CPB tot eenzelf
de conclusie.

De vakbeweging mag zich dat aantrek
ken. Die slaagt er blijkbaar niet in voldoen
de druk op de loononderhandelingen te 
zetten. Maar de vakbeweging heeft er ook 
bewust voor gekozen niet een al te sterk 
accent op hoger loon te zetten. Uit die kring 
wordt sinds enige tijd vernomen dat het 
verbeteren van de positie van flexwerkers 
prioriteit heeft boven loonstijgingen. 

Overigens liet vicevoorzitter Mariëtte 
Patijn van FNV gisteren weten dat de laatste 

tijd in de caoonderhandelingen steviger 
loonsverhogingen zijn overeengekomen. 
Patijn zegt zich gesterkt te voelen door de 
stellingnames van DNB en CPB. Een woord
voerder van de werkgeversorganisaties VNO
NCW en MKBNederland zegt in een reactie 
dat de lonen al omhooggaan in sectoren 
waar dat mogelijk is. 

De opkomst van flex — en van de zzp’er 
— is een van die structurele veranderingen 
waardoor oude verbanden in de economie 
niet meer opgaan. De dreiging meer werk
nemers in flexibele contracten ‘te duwen’ 
kan de bonden trouwens ook hebben ont
moedigd hogere looneisen te stellen. 

In navolging van de VS wordt in Europa 
en ook in Nederland het gebruikelijke 
accent op alleen de werkloosheid als span
ningsmeter voor de arbeidsmarkt losgela
ten en verbreed. Er wordt nu ook gekeken 
naar het potentiële arbeidsaanbod. Dat 
blijkt in Nederland ruimschoots het dub
bele te zijn van de werkloosheid. Dat komt 
vooral door een forse groep deeltijders, die 
best meer uren zouden willen werken. Ook 
dit fenomeen zou kunnen verklaren waar
om de lonen maar niet stijgen.

De matige loonstijgingen passen in een 
trend waarbij in een groot aantal ontwikkel
de landen wordt vastgesteld dat het loon
aandeel in de economie voortdurend onder 
druk staat. Dat blijkt ook in Nederland het 
geval. Zo voorziet het CPB voor dit en vol
gend jaar een heel behoorlijke economische 
groei, maar die gaat niet samen met een 
flinke plus voor de koopkracht. Wat stevige
re loonstijgingen zouden daar verandering 
in kunnen brengen.
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