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DUTCHH SUMMARY 

Inn het begin van de jaren negentig ontstond een hernieuwde belangstelling voor de drijvende krachten 

achterr economische groei op lange termijn. Uit die belangstelling kwamen vele honderden 

wetenschappelijkee artikelen voort. Het was niet de eerste keer dat in de economische wetenschap het 

onderwerpp groei centraal kwam te staan. Het werk van Robert Solow uit 1956 werd gevolgd door een 

stortvloedd van artikelen over groei. Beide keren, toen en nu. hield de rage niet lang stand, en nam de 

belangstellingg snel meer normale proporties aan. 

Dee hernieuwde belangstelling voor groeitheorie was deels een gevolg van de tragere 

productiviteitsgroeii  in de Verenigde Staten, die na de oliecrisis van 1974 zichtbaar werd. Het was ook 

eenn gevolg van onderzoek naar economische conjunctuur. Dat onderzoek was misschien technisch 

hoogstaand,, maar leek steeds minder relevant. Waarom zouden we veel aandacht geven aan 

schommelingenn rond een groeipad als deze schommelingen in het niet vielen bij veranderingen in dat 

pad?? De vermaarde Amerikaanse econoom Robert Lucas sprak woorden met de strekking dat het moeilijk 

wass aan iets anders dan economische groei te denken als je er eenmaal aan begonnen was. 

Hett baanbrekende werk van onder andere Paul Romer en Robert Lucas wekte belangstelling voor 

groeitheoriee mede doordat het een belangrijke en potentieel actieve rol van de overheid leek te 

impliceren.. Dat was in duidelijk contrast met het vroegere werk van Solow en anderen. In de vroegere 

neoklassiekee groeitheorie kon overheidsbeleid slechts tijdelijk de groei beïnvloeden, maar niet 

permanent.. Bovendien zou een land ogenschijnlijk automatisch een achterstand kunnen inlopen. De 

vroegeree groeitheorie had dan ook weinig tot niets te melden over de problemen in ontwikkelingslanden. 

Dee nieuwe groeitheorieën, waarin technologische ontwikkeling niet langer exogeen was maar binnen het 

domeinn van theorieën viel. lieten juist zien dat overheidsbeleid van grote betekenis voor groei en 

ontwikkelingg kon zijn, in positieve of negatieve zin. Dit maakte de nieuwe theorieën een stuk spannender 

dann de oude. 

Niett verrassend is derhalve dat het overzicht van groeitheorieën in hoofdstuk 2 veel aandacht 

schenktt aan overheidsbeleid en de gevolgen daarvan. Ten eerste laat het zien dat conventioneel budgettair 

beleidd een blijvend effect op private investeringen en groei kan hebben Als overheidsschuld niet neutraal 

is,, zullen in endogene groeitheorieën een hoog aandeel van overheidsconsumptie in nationaal inkomen 

enn een scheve verhouding tussen overheidsschuld en nationaal inkomen gepaard gaan met lage 

economischee groei. Ten tweede komt in dit hoofdstuk structureel beleid aan bod, zoals publieke steun 

voorr onderzoek en ontwikkeling. Endogene groeitheorieën hechten veel belang aan het idee dat 

investeringen,, met name in kennis, positieve externe effecten op productiemogelijkheden hebben 

Bedrijvenn kunnen zich dus niet alle opbrengsten van investeringen toeëigenen De intertemporele 

beslissingenn van gezinnen en bedrijven geven derhalve een te klein gewicht aan besparingen en 
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investeringen.. Het idee van externe effecten impliceert een actieve rol voor de overheid. Het kan 

verschillendee maatregelen ten uitvoer brengen die de intertemporele verdeling van middelen verbetert. 

Niett alleen de overheid kan de uitkomsten van een gedecentraliseerde markteconomie corrigeren. 

Ookk vakbonden kunnen dit. Vaak hebben economen het idee dat vakbonden een verstorend invloed op 

dee arbeidsmarkt hebben. Zij proberen het belang van hun leden te verdedigen door looneisen te stellen, 

enn hechten een te gering belang aan de daarmee gepaard gaande werkloosheid De werklozen zijn de dupe 

vann van de (te) hoge lonen voor werkenden Dit idee is echter eenzijdig. In hoofdstuk 3 komt aan de orde 

datt een 'grote' vakbond niet het onderste uit de kan wil halen en niet probeert de lonen zo veel mogelijk 

tee laten stijgen. Een vakbond kan 'groot' genoeg zijn om rekening te houden met het effect van huidige 

opp toekomstige lonen. Het zal niet willen dat de investeringen door hoge looneisen ontmoedigd worden, 

tee meer als die investeringen positieve externe effecten hebben. Een vakbond kan vanwege die externe 

effectenn de looneisen zo ver terugschroeven dat investeringen juist aangejaagd worden. In dit geval zal 

eenn vakbond de werking van de economie verbeteren, en niet verslechteren 

Ditt resultaat is niet mogelijk in een perfecte, 'first-best' wereld. In zon wereld, waarin op elke 

marktt volledige concurrentie is: zal het oprichten van een vakbond - die monopoliemacht heeft en 

concurrentiee op de arbeidsmarkt verstoort - geen goed doen. Echter, in een imperfecte, 'second-best" 

wereldd met één of meer ontbrekende dan wel slecht werkende markten kan een extra "verstoring' gunstig 

uitpakken.. Ook hoofdstuk 4 bevat een voorbeeld hiervan. Dit hoofdstuk kijkt naar het effect van 

concurrentiee op economische groei. Als barrières voor de handel in goederen en kapitaal wegvallen, zal 

eenn rationalisatie van de bedrijven optreden. Veel bedrijven verdwijnen, en de weinige resterende 

bedrijvenn zullen groeien door overnames en fusies. Door het samenvoegen van bedrijven kunnen 

schaalvoordelenn beter benut worden. Een ander voordeel van fusies en overnames is dat concurrentie 

minderr hevig wordt, en de neerwaartse druk op prijzen en winsten kleiner. Hogere prijzen en winsten zijn 

voordeligg voor de bedrijven en hun aandeelhouders maar niet noodzakelijkerwijs voor de maatschappij 

alss geheel. In hoofdstuk 4 wordt dan ook betoogd dat hogere prijzen leiden tot een minder efficiënte 

statischee verdeling van middelen. Dit is echter niet het enige effect van hogere prijzen. Het belangrijkste 

ideee achter hoofdstuk 4 is juist dat hogere prijzen de dynamische verdeling van middelen kunnen 

verbeteren.. Sterkere internationale concurrentie maakt (sommige) bestaande producten goedkoper Daar 

dezee producten substituten zijn voor nieuwe producten, dalen de opbrengsten van onderzoek naar en 

ontwikkelingg van nieuwe producten. Met andere woorden, een beperking van concurrentie door fusies 

enn overnames hoeft niet slecht te zijn. Een beleidsimplicatie is dat snelle en volledige handelsliberalisatie 

niett altijd gewenst is Idealiter zouden bij liberalisatie goederen met verschillende 

concurrentieverhoudingenn ook verschillend behandeld moeten worden Tarieven voor goederen met (te) 

scherpee concurrentie zouden hoger moet zijn dan voor andere goederen. Als het onderscheid niet te 
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makenn valt, is het optimale tarief een gewogen gemiddelde van tarieven. Daar het relatieve belang van 

goederenn met te scherpe concurrentie in de loop van de tijd afneemt, moet het optimale tarief ook 

afnemen.. Liberalisatie is derhalve gefaseerd en niet onmiddellijk. 

Inn hoofdstuk 5 is een imperfecte, 'second-best' wereld wederom het uitgangspunt. Centraal staat 

eenn combinatie van progressieve belastingen en onderwijssubsidies. Op een imperfecte arbeidsmarkt 

helptt een stelsel van progressieve inkomensbelastingen looneisen te matigen en kan het bijdragen aan 

lageree werkloosheid. Het belastingstelsel maakt geen onderscheid tussen loonstijgingen die voortkomen 

uitt productiviteitsstijgingen en loonstijgingen die voortvloeien uit marktimperfecties. Het gevolg is dat 

progressievee belastingen loonmatiging in de hand werken, maar ook investeringen in onderwijs 

ontmoedigen.. In hoofstuk 5 wordt vakbondsmacht als relevante arbeidsmarktimperfectie naar voren 

geschoven.. De positie van vakbonden verschilt van land tot land. Uit het hoofdstuk komt naar voren dat 

diee positie een belangrijke reden zou moeten zijn om het belastingstelsel per land verschillend in te 

richten.. Gegevens voor verschillende industrielanden laten dit inderdaad zien. Daarnaast wordt in het 

hoofdstukk betoogd dat onderwijssubsidies het negatieve effect van progressieve belastingen op 

onderwijsinspanningenn moeten compenseren. Door onderwijssubsidies kunnen belastingen progressiever 

zijn.. Met andere woorden, vaak gaan onderwijssubsidies en progressieve belastingen hand in hand. 

Endogenee groeitheorieën mogen de indruk wekken dat overheid een actieve rol moet spelen en 

groeii  kan bevorderen door marktimperfecties te corrigeren. Uit hoofdstukken 3, 4 en 5 valt echter de 

algemenee conclusie te trekken dat in een imperfecte 'second-best' wereld beleidsaanbevelingen niet 

eenvoudigg zijn op te stellen. Een poging om een marktimperfectie te corrigeren kan averechts werken. 

Err bestaat derhalve geen blauwdruk voor hoge economische groei en een snelle economische 

ontwikkeling.. Beleid zal van geval tot geval moeten verschillen. 

Inn de laatste twee hoofdstukken verschuift de aandacht naar inkomensongelijkheid. In een aantal landen 

iss de inkomensongelijkheid in de jaren tachtig en negentig fors toegenomen Dit geldt in het bijzonder 

voorr het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Vaak wordt mondialisering en met name de 

toegenomenn handel met ontwikkelingslanden als drijvende kracht achter grotere ongelijkheid gezien. 

Echter,, empirisch onderzoek laat zien dat de handel tussen Noord en Zuid niet alleen verantwoordelijk 

kann zijn voor de grotere inkomensongelijkheid in het Noorden. Een andere lezing stelt technologische 

ontwikkelingg centraal die asymmetrisch is in de zin dat het de positie van hooggeschoolden op de 

arbeidsmarktt verbetert en die van laaggeschoolden juist verslechtert Deze lezing is echter niet volledig 

overtuigend,, omdat het meer een beschrijving dan een verklaring biedt: de drijvende kracht achter de 

technologischee ontwikkeling blijf t duister. De hoofdstukken 6 en 7 bieden daarom alternatieve 
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verklaringenn die de gebruikelijke verklaringen - handel tussen Noord en Zuid en asymmetrische 

technologischee ontwikkeling - kunnen complementeren. 

Hett startpunt van hoofdstuk 6 is dat niet alleen de ongelijkheid tussen verschillende typen 

werkendenn (hoog- en laaggeschoolden) is toegenomen. De ongelijkheid tussen ogenschijnlijk identieke 

werkendenn is ook toegenomen. Dit hoofdstuk probeert dit laatste te verklaren. Centraal staat dat 

werkendenn een carrière bij een bedrijf najagen Een complicatie is dat innovaties niet alleen leiden tot 

nieuwee producten, maar ook bestaande producten, bedrijven en carrières vernietigen. Door 

technologischee ontwikkeling in de vorm van productinnovaties wordt een carrièrepad een minder 

geschiktt instrument voor een bedrijf om werknemers te motiveren. Een bedrijf kan op twee manieren 

reagerenn op een hoger tempo van innovaties Het kan inkomensverschillen als gevolg van (succesvolle 

off  mislukte) carrières vergroten of juist verkleinen. De reactie is sterk afhankelijk van 

arbeidsmarktinstituties.. Progressieve belastingen, ontslagbescherming en in veel omstandigheden ook 

vakbondenn maken dat een bedrijf kiest voor kleinere beloningverschillen als de omgeving onzekerder 

wordt.. In principe kunnen deze 'instituties" de verschillende ontwikkelingen verklaren in continentaal 

Europaa aan de ene kant en het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten aan de andere kant. 

Hoofdstukk 7 is ook een poging om te ontsnappen aan de tegenstelling tussen asymmetrische 

technologischee ontwikkeling en handel tussen Noord en Zuid. Het legt de nadruk op de dalende kosten 

vann internationale zakenreizen en telecommunicatie. Dit maakt het makkelijker voor hooggeschoolden 

inn rijke landen om samen te werken met laaggeschoolden in arme landen, die minder verdienen en dus 

goedkoperr zijn dan laaggeschoolden in rijke landen. Lagere kosten van reizen en communicatie leidt tot 

meerr 'virtuele' migratie van hooggeschoolden, die wonen in het rijke Noorden maar gedeeltelijk werken 

inn het arme Zuiden De lagere kosten hebben een dubbeleffect op ongelijkheid ze verkleinen het verschil 

tussenn lonen van laaggeschoolden in Noord en Zuid. en leiden vaak tot een grote ongelijkheid tussen 

hooggeschooldenn en laaggeschoolden in het Noorden. 


