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hoofdstuk 13 
DE HARMONIE VAN HET KAPITAAL 
Geert Reuten  

  

 [in Geert Reuten, Kees Vendrik en Robert Went (red.),  De Prijs van de EURO; de 
gevaren van de Europese monetaire unie, Amsterdam: Van Gennep, 1998, 152-68 
(notes 204-6)] 

  

De monetaire integratie van Europa is een economisch experiment zonder weerga. Een 
nogal roekeloos experiment. De EMU-pacten van Maastricht en Amsterdam perken de 
mogelijkheden van begrotingspolitiek om de conjunctuur te stabiliseren drastisch in en 
koersen op ‘prijsstabiliteit’ die de inflatie dicht bij nul procent brengt. Deze combinatie 
maakt economische depressie tot een reëel gevaar. Waarom nemen politici dat risico? 
 
 
Recessiemarge 
Met de grootste moeite en de nodige trucs hebben de Unie-landen in 1997 merendeels nét 
de norm van 3 procent overheidstekort kunnen halen.1 Ten koste van hoogst pijnlijke 
bezuinigingen. Zelfs een lichte economische terugval zoals Duitsland in 1996 beleefde, 
werd al opvangen met draconische maatregelen (zie kader). Wat te doen als zich straks weer 
een echte recessie aandient? 
In de hele naoorlogse periode waren conjuncturele recessies om de 7-11 jaar overal in 
Europa normaal. Politici die denken dat de EMU recessies kan voorkomen, moeten wel zeer 
wereldvreemde luchtfietsers zijn. Als ze passief blijven, loopt bij elke recessie het tekort 
automatisch op: dan dalen de belastinginkomsten, terwijl de werkloosheidsuitgaven stijgen. 
Binnen afzienbare tijd dreigen dus diverse landen de 3-procentsnorm toch weer te 
overschrijden. Dat is alleen te voorkomen door een recessiemarge in te bouwen. Om die 
reden zullen alle lidstaten, in recessie of niet, de komende jaren opnieuw drastisch moeten 
bezuinigen. Deze keer om het overheidstekort structureel op 0 procent te krijgen, zodat het 
in barre tijden kan oplopen naar 3. 

                                          
1 In dit hoofdstuk wordt voor ‘financieringstekort van de overheid’ kortweg de term 
‘overheidstekort’ of ‘financieringstekort’ gebruikt. 
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[BEGIN KADER] 
Recessie in Duitsland 
Na het conjuncturele topjaar 1990 kwam de Duitse economie in 1993 in een recessie: 
investeringen en productie daalden met respectievelijk 5,6 en 1,1%, terwijl het 
overheidstekort opliep tot 3,5% van het BNP; de werkloosheid bereikte de 7,9%. Na de 
korte opleving van 1994/95 volgde in 1995/96 een lichte terugslag: investeringen en 
productie stagneerden, maar lang niet zo veel als drie jaar tevoren. Toch liep het 
financieringstekort op naar 3,9%. Intussen groeide de werkloosheid gewoon door.  
 
Tabel 1: Kencijfers Duitse conjunctuur jaren 1990 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 

1. bruto investeringen (vol.), % groei  8,5 6,0 3,5 -5,6 4,2 1,5 -1,5 1,2 3,5 

2. idem, verandering  -2,5 -2,5 -9,1 9,8 2,7 -3,0 2,7 2,3 

3. bruto binn.product (vol.), % groei 5,7 5,0 2,2 -1,1 2,9 1,9 1,4 2,2 2,5 

4. idem, verandering  -0,2 -2,8 -3,3 4,0 -1,0 -0,5 0,8 0,3 

5. werkloosheid (% beroepsbevolking) 4,8 6,6 7,7 7,9 8,4 8,2 9,0 9,5 9,2 

6. financieringstekort overheid (% BBP) 2,1 3,3 2,8 3,5 2,4 3,5 3,9 3,0 2,5 

* prognose 
Bron: CPB 1997: Bijlage B2 en B3 (regel 2 en 4 berekend) 

 
De Duitse cijfers laten zien dat zelfs een geringe groeistagnatie zoals in 1995/96 het 
overheidstekort al boven de EMU-norm van 3% brengt. De prognose voor het gemiddelde 
EU-overheidstekort in 1998 is 2,5%: even veel als Duitsland in 1994, net vóór de terugval 
van 1995/96 had. Bij nieuwe EU-recessies ligt dus overschrijding van de EMU-normen in 
het verschiet.2  
De Duitse cijfers leren ook dat pogingen om het financieringstekort te verlagen (1994, 
1997) ten koste van de werkgelegenheid gaan. Sinds de recessie van 1993 is de 
werkloosheid onverminderd hoog gebleven: van conjuncturele inhaal is geen sprake meer. 
De ervaring leert dat cyclisch niet-ingehaalde werkloosheid structureel wordt. 
[EIND KADER] 

                                          
2 Dit wordt bevestigd door berekeningen van DNB-adjunct-directeur Houben (1997: tabel 2). 
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Boosaardig optimisme 
Nu al telt de Europese Unie 18 miljoen werklozen: volgens gestandaardiseerde tellingen 11 
procent van de beroepsbevolking – het werkelijke cijfer ligt nog hoger. De EMU-politiek 
biedt geen enkel uitzicht op vermindering van die ellende. Integendeel, ze jaagt de 
werkloosheid juist verder op. Want overheidsbezuinigingen remmen de economie.  
Dat erkent ook het Nederlandse Centraal Planbureau. Daar hoopt men nog, zij het aarzelend 
en veronderstellend, op het soelaas van lage inflatie: 
 ‘De toegenomen begrotingsdiscipline... kan het vertrouwen bij bedrijfsleven en 

consumenten vergroten. Het monetaire beleid kan ondertussen een stevige steun geven 
aan de vraag, want de inflatie blijft laag. Dit zal naar verwachting de remmende 
werking van de begrotingssanering grotendeels compenseren.’ (CPB, 1997:40; 
cursivering toegevoegd) 

Het CPB gaat er kennelijk van uit dat mensen bij gematigde prijsstijging automatisch meer 
gaan kopen, ongeacht of hun lonen stijgen. Hoe dan ook zal lage inflatie naar verwachting 
de bezuinigingseffecten slechts grotendeels compenseren. Zelfs als aan alle mitsen van dit 
bureau is voldaan, loopt de werkloosheid verder op.  
Europa’s staatslieden menen blijkbaar dat een almaar stijgende werkloosheid maat-
schappelijk wordt geaccepteerd. Dat getuigt van boosaardig optimisme: de verwachting dat 
de burgers van Europa, net zoals zijzelf, op een leger werklozen hun vooruitgang willen 
bouwen. 
 
 
Monetarisme 
De economisch-politieke normen die de EMU oplegt, berusten op een doctrine die onder 
economen omstreden is: het monetarisme. In deze visie dient het instrumentarium van de 
macro-economische politiek zich in hoofdzaak te beperken tot manipulatie van 
geldhoeveelheden en kredieten, direct of via de rentestand. Expliciet doel van de 
monetaristen is de inflatie te stabiliseren op een zo laag mogelijk niveau; in minder 
rechtzinnige varianten gaat het ook om bijstelling van conjunctuurbewegingen op 
middellange termijn – met precies dezelfde instrumenten evenwel. Overheidsingrijpen via 
begrotingspolitiek is uit den boze, zegt deze doctrine; ‘marktkrachten’ moeten de loop van 
de economie bepalen, dat wil zeggen het streven naar winst. In deze optiek zijn alleen 
bedrijfsinvesteringen productief, investeringen in overheidsvoorzieningen niet. Daarom mag 
het bedrijfsleven wél grote financieringstekorten hebben en daarvoor geld op de 
kapitaalmarkt lenen, maar de overheid niet.3  
In aanvankelijk gematigde vorm maakten de EU-landen dit monetarisme vanaf 1980 
geleidelijk tot de kern van hun economische politiek. Het beoogde effect van inflatiedaling 

                                          
3 Bedrijven hebben structureel een aanzienlijk financieringstekort. Voor Nederland tussen 1960 en 
1995 bijna 5% van het BNP, hoger vóór 1980 en lager erna (zie CPB 1995: 77). 
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is inderdaad bereikt. Maar dat ging gepaard met een doorlopend hoge werkloosheid: die lag 
de afgelopen 15 jaar gemiddeld op 10 procent. 
  
Met de monetaristische politiek is al eens eerder geëxperimenteerd: in de jaren 1920-30. 
Indertijd meenden Europese regeringsleiders en hun adviseurs dat zo’n politiek de 
werkloosheid zou verhelpen. Maar die bracht, zoals bekend hoort te wezen, de zaak juist 
verder in het slop: ze riep deflatie en depressie op.4  
Wie deflatie prachtig vindt, heeft ofwel een hoop geld op de bank staan, ofwel een bundeltje 
obligaties in de la. Ieder die leningen heeft afgesloten, voor investeringen, hypotheken of 
wat dan ook, kan in problemen komen. Want het geld om die lening terug te betalen wordt 
duurder – een nominale rente van 3 procent, bijvoorbeeld, betekent bij 2 procent deflatie een 
reële rente van 5 procent.  
Inflatie en deflatie maken financiële markten minder doorzichtig en dit zou een argument 
kunnen zijn om op nul-inflatie af te koersen. Maar dat is slechts één aspect van de zaak. 
Zwaarwegender is het effect op de investeringen. Keynes (1936) heeft de economische 
effecten van deflatie uitgebreid geanalyseerd. In zo’n situatie wachten ondernemers zo lang 
mogelijk met investeren, want de prijzen van investeringsgoederen dalen met de dag. 
Daardoor stagneert de afzet van de betrokken productie- en toeleveringsbedrijven; ontslagen 
en verdere prijsdaling zijn het gevolg. Etcetera – de bekende spiraal: we zakken steeds 
verder, niet in een recessie, maar in een depressie. 
Inflatie zorgt juist voor het tegendeel. Omdat dan morgen de prijzen weer kunnen stijgen, is 
snel investeren aantrekkelijk. Toen de oorlogseconomie ons vijftig jaar geleden uit het dal 
had geholpen, waren de meeste economen nog bevreesd dat de depressie zou terugkeren. 
Vooral dankzij de inflatie vanaf 1945, met haar adagium van ‘snel investeren’, zijn 
economische crises en depressies voorkomen. In zijn wijsheid beval Keynes dan ook een 
matige inflatie aan, omdat die het depressiespook van ons afhoudt. 
 
 
De illusie van ‘fine-tuning’ 
Europa’s regeringsleiders en centrale-bankpresidenten zijn kennelijk kort van memorie. Ook 
weinig economen geven openlijk blijk zich te realiseren hoe dicht het EMU-pact ons bij 
depressie-achtige verschijnselen zoals die van de jaren twintig-dertig brengt. (Eén van die 
weinigen is Luttwak 1997; zie ook Opschoor, geciteerd in Zijlmans 1997. Ook het alerte 
Business Week kopt een ‘Special Report’ van 10 november 1997 met ‘The Threat of 
Deflation’.) Sinds begin jaren ‘80 is de inflatie in de Europese Unie-landen gestaag gedaald. 

                                          
4 Kort gezegd gaat inflatie gepaard met prijsstijging en deflatie met prijsdaling. Gemeten aan de 
consumptieprijzen hadden Engeland en Nederland in de jaren 1920-30 vrijwel doorlopend 
deflatie; Italië en Spanje tot 1935; Frankrijk vooral in de jaren ‘30; Duitsland kende hyperinflatie 
tot 1923, vervolgens tot 1929 gematigde inflatie, daarna deflatoire jaren tot 1934. De 
werkloosheid was alom hoog en bereikt begin jaren ‘30 percentages boven de 20. (Zie Mitchell, 
1976: 727-30, 667.) 
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In 1983 hadden we gemiddeld nog 8 procent inflatie, tien jaar later ongeveer 4, en nu zitten 
we rond de 2 procent.5 De ‘prijsstabiliteit’ van het EMU-Stabiliteitspact komt dicht bij de 0 
procent inflatie.6  
Mooi, zullen sommigen denken. Maar wie garandeert dat de inflatie niet voorbij het nulpunt 
zakt? We zijn de deflatie thans gevaarlijk dicht genaderd. Bij de combinatie van deflatie en 
recessie lopen de problemen snel uit de hand. Het Stabiliteitspact staat dán weliswaar 
tijdelijke overschrijding van de begrotingsnorm toe7 – maar daarmee is het gevaar niet 
onmiddellijk gekeerd. Economisch-politieke fine-tuning van inflatie/deflatie is net zomin 
mogelijk als bij conjuncturele begrotingspolitiek. Dat was één van de redenen om het soort 
economische politiek dat doorging voor Keynesiaans rond 1980 te verlaten. Met je politiek 
gooi je het roer een bepaalde richting op, maar uiteindelijk bepaalt de concurrentie op de 
markten wat er precies uitrolt. De EMU-fans schijnen nu ineens bevangen door een 
wonderlijk optimisme: alsof matige deflatie haarscherp is bij te sturen vóórdat de 
verstrengeling met recessie een depressie oproept. 
 
 
Economisch-politiek vacuüm 
Zijn alle vijftien regeringsleiders en presidenten van centrale banken, inclusief vijftien 
bastions ambtenaren in die banken en ministeries van Financiën, dan door collectieve 
waanzin gegrepen? Als we even aannemen van niet, moet achter hun politiek toch een 
rationele beweegreden schuilen. Waarom riskeren ze depressie en verder oplopende massa-
werkloosheid? 
In de jaren 1960-70 kreeg de politiek steeds meer greep op de economie; ook de sociaal-
economische gelijkheid groeide. Uiteindelijk dienden zich twee kernvragen aan: hoe ver 
moet de democratie binnen de bedrijfspoorten gaan; en moet ‘de politiek’ zich bemoeien 
met sturing van de investeringen – al dan niet met een genationaliseerd bankwezen. Daarbij 
speelde het risico van eventueel falend politiek bestuur over de economie: falen slaat terug 
op de legitimering van de overheid. Zo brokkelde de consensus over de aard en reikwijdte 
van economische sturing af. Dit werd nog versterkt doordat politici geen besef hadden van 
de economische strekking van de inflatie die zich in de jaren ‘60 en vooral de jaren ‘70 
aandiende. ‘De politiek’ raakte het spoor bijster. 
Sinds begin jaren ‘80 geven regerende politici in Europa geleidelijk hun eerder verworven 
sturing van de economie op. In dit beleidsvacuüm grepen semi- en inter-gouvernementele 
instituties zoals centrale banken, het IMF en de OECD hun kans. De EMU – zoals we later 
zullen zien – institutionaliseert deze machtsovername: ze maakt de Europese Centrale Bank 

                                          
5 Bovendien overschatten de gebruikelijke prijsindexen de inflatie met 2-3 procent – zie Soete 
(1995) en Went (1996). 
6 Het verdrag van Maastricht geeft geen nadere omschrijving van prijsstabiliteit; maar de 
Bundesbank specificeert het als inflatie tussen de 2 en 0 procent. 
7 Bij 2% krimp van de economie, of een abrupte krimp tussen ¾ en 2%, mag een overheid volgens 
het pact de bezuinigingsmachine wat trager laten lopen. 
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(ECB) tot centrum van de economische politiek. (Zie ook Dyson, Featherstone & 
Michalopoulos 1995 en Emmerij 1996.) 
 
 
Monetaristische agenda in praktijk 
Om inzicht te krijgen in de agenda van deze semi- en intergouvernementele organisaties, 
moeten we terugblikken op de economische politiek van de afgelopen twintig jaar. Zowel 
centrale banken als het IMF en de OECD varen onder de vlag van het monetarisme. In 1979 
entameerde de centrale bank van de VS een rigoreuse anti-inflatie-politiek die ook in het 
merendeel van de huidige EU-landen werd gevolgd en doorgezet. 
Deze politieke omslag resulteerde in enorme bedrijfs-herstructurering en massale 
werkloosheid. In vijf jaar tijd verdubbelde de geregistreerde EU-werkloosheid: van 7,8 
miljoen in 1979 tot 15,4 miljoen in 1984 (5,4 en 10,3% van de beroepsbevolking). Ondanks 
de economische groei in alle jaren sindsdien is deze kloof nooit meer gedicht. (Zie Tabel 2, 
regel 3.)8 
 
~ 

Tabel 2: Werkloosheid EU en VS begin jaren 1980 en eind jaren 1990 

werkloosheid  1979 1980 1983 1984  1994 1995 1996 1997* 1984/96 

1. EU (mln) 7,8 8,6 14,5 15,4 18,2 17,9a    

2. VS (mln) 6,1 7,6 10,7 8,5 8,0     

3. EU (%) 5,4 5,9 9,8 10,3 11,2 10,8 10,9 11,0 9,9b 

4. VS (%) 5,8 7,0 9,5 7,4 6,0 5,5 5,4 5,2 6,3b 

Bronnen: 
1979-1994: Labour Force Statistics 1974-1994 (OECD 1996) 
1995-1997: CEP 1997 (CPB 1997) 
a Basisstatistieken van de Europese Unie, 33 (Eurostat 1996) 
b Berekend op basis van CEP 1997  

 
 

                                          
8 Het gaat hier en in het vervolg om de veranderingen: er zijn legio werkloosheidscijfers in 
omloop. Zo was in Nederland voor 1996 het ‘geschoonde’ werkloosheidscijfer 500.000 (daarin 
tellen bijvoorbeeld werklozen boven de 57 jaar niet mee), maar hadden 785.000 mensen een 
werkloosheidsuitkering en 200.000 een bijstandsuitkering; volgens het CPB ligt hier de eigenlijke 
werkloosheid boven de 1,1 miljoen (CPB, 1997: 21; zie ook Hoffman, 1997a en 1997b). In dit 
licht zijn ook de ‘gestandaardiseerde’ werkloosheidscijfers uit Tabel 2 een onderschatting. 
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In haar jaarverslag van 1982 beschrijft de World Bank deze politieke omslag: 
 ‘Procedures in the United States to control the growth in money supply led to high and 

volatile interest rates. The latter in turn, contributed to an appreciation of the dollar ... In 
response to the high interest rates in the US, some European governments raised 
domestic interest rates to protect the value of their currencies. This, in turn, hampered 
their recovery from recession. 

 The social costs of these developments [restrictive fiscal and monetary policies to 
counter inflation] have been severe. ... Unemployment has reached postwar record 
levels in many industrial countries. ... 

 These adjustment policies are intended to lay the foundations for higher growth for the 
rest of the 1980s. ... Government measures have been aided by the public response. 
Wage settlements have indicated a greater flexibility on the part of labor in moderating 
demands for increases in wages; this attitude is facilitating the dampening of inflation.’ 
(World Bank 1982: 20) 

Kortom: het anti-inflatiebeleid bracht grote maatschappelijke ellende en een record-
werkloosheid op vooroorlogs niveau, maar zou moeten leiden tot hogere economische groei 
(nog hogere groei dan in de jaren ‘60 en ‘70?). Maar voor wie? Vakbonden waren zo 
vriendelijk hun regeringen bij te staan door o zo ‘flexibel hun looneisen te matigen’; 
daardoor kon de inflatie verder omlaag. De werknemers, gechanteerd met werkloosheid, 
leverden hun eigen deel van de economische groei in. 
 
Gezegende werkloosheid 
In haar Economic Outlook van hetzelfde jaar constateert ook de OECD het welslagen van de 
politieke omslag: 
 ‘The most conspicious success of policy over this period [1979 tot eind 1982] has been 

the reduction of inflation.’ 
 ‘Another encouraging feature of developments over the last three years has been the 

greater degree of nominal and real wage flexibility ...’ 
 ‘the general deflationary climate [was] in part due to the fact that many countries were 

simultaneously adopting tight policies’ (OECD 1982b: 8-9) 
Een jaar later dringt de OECD erop aan deze politiek door te zetten; in verband daarmee 
maakt ze het belang van werkloosheid zelfs expliciet: 
 ‘As far as wages, prices and profits are concerned, the need remains to lower inflation 

in a number of countries and to contain it where it has already been brought down. 
Monetary policy will be important here. Building on the progress that has been made in 
weakening de facto or de jure links of wages to prices and on the climate of moderation 
which now tends to prevail, further wage restraints should be feasible, particularly 
with unemployment remaining high.’ (OECD 1983: 12; cursivering toegevoegd) 

‘Voortbouwend op de vooruitgang die is geboekt’: in 1979 telden de OECD-landen 18 
miljoen werklozen, anno 1983 waren het er 31 miljoen. De ‘vooruitgang’ bedroeg dus 13 
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miljoen werklozen. De Europese Unie kon bogen op de helft daarvan. Onder deze 
omstandigheden moest ‘verdere loonbeperking’ mogelijk zijn.  
Nederlands bankpresident dr. Duisenberg sloot zich bij de OECD-opvatting aan en opende 
zijn jaarverslag 1983 met: ‘Het gaat beter, maar nog niet goed.’ (DNB 1983: 13) De 
Nederlandse situatie deed inderdaad niet onder voor die in de rest van Europa: de 
geregistreerde werkloosheid was er in de vier jaar tussen 1979 en 1983 ruim verdubbeld: 
van 280.000 tot 670.000. In zekere kringen heerst(e) daarover euforie: 
Wagner, indertijd president-directeur Shell: 
 ‘De hoge werkloosheid, dát is de grote prikkel waarom er in Nederland wat veranderd 

is, de enige!’ 
Van Eijkelenburg, indertijd NCW werkgeversvoorzitter: 
 ‘Wat de ondernemers moesten pikken tijdens de overspannen arbeidsmarkt, gebeurt nu 

niet meer. De werkloosheid heeft dus inderdaad ombuigingen mogelijk gemaakt.’ 
(geciteerd door Visser & Wijnhoven, 1989: 121) 

 
De Wereldbank- en OECD-rapportages tonen dat de monetaristische politieke omslag geen 
toeval was, maar doelbewuste manipulatie. En met kennelijk succes. Het is gelukt een leger 
werklozen op sterkte te houden en zelfs nog wat op te voeren, tot de huidige bijna 40 
miljoen (OECD Labour Force Statistics, 1996). Ook de EU hield haar aandeel stevig vast. 
 
Puzzels 
Toch is dit beeld onvolledig. Het verklaart weliswaar het instrumentele belang van 
werkloosheid – leidend tot loonmatiging en winststijging – maar niet het belang van 
inflatiedaling. Beide zijn hoofdbestanddeel van de huidige EU-politiek. Dat verwoordt de 
OECD in haar Economic Outlook van medio 1982: 
 ‘... there has been a concerted effort on the part of many governments to apply cautious 

and consistent macroeconomic policies, in an attempt to establish credibility and 
improve business confidence. ... It was considered important not only to reduce 
inflation in its own right, but also to moderate the growth of labor costs relative to 
product prices, and to restore profit margins to levels sufficient to support a higher rate 
of investment.’ (OECD 1982a: 9; cursivering toegevoegd) 

Het ging regeringen dus niet alleen om inflatiebestrijding ‘in its own right’; ze wilden ook 
de winsten opvoeren door, via werkloosheid, de lonen te drukken – opdat er meer zou 
worden geïnvesteerd. Dit citaat bevat twee puzzels. Ten eerste de toevoeging over 
investeringen: juist de inflatiedecennia van ‘60 en ‘70 waren gekenmerkt door hoge 
investeringen en hoge groei (zie Tabel 3 voor een vergelijking van de jaren ‘70 met de jaren 
‘80-90). Met de geleidelijke inflatiedaling vanaf begin jaren ‘80 – in feite door met 
massawerkloosheid de lonen kort te houden – is het kapitaalinkomen weliswaar gestegen, 
maar zijn zowel de investeringsquote als de groei aanzienlijk gedaald (zie Tabel 3). Waarom 
dan toch deze politiek?  
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Deze vraag is te beantwoorden in samenhang met de tweede puzzel: waarom willen ze 
inflatie ‘in its own right’ bestrijden? 
 
Tabel 3: Groei, investeringen en inkomens EU, 1970-95 

jaargemiddelden EU 1970-1979 1980-1995 

1.BNP, groei 3,2% 2,0% 

2.Investeringen: aandeel BNP 23% 20% 

3.Kapitaalinkomen: aandeel BNP 30,8% 34,1% 

4.Loon per werknemer, bedrijven: groei (gedefleerd) 3,5% 0,9% 

5.Inflatie (BNP deflator) 10,6% 6,2% 

(1)Berekend op basis van OECD (1997b), Economic Outlook, Bijlage, tabel 1  
(2)Bruto investeringen in vaste activa : BNP, lopende prijzen en wisselkoersen. Berekend op basis van OECD 

(1997a), National Accounts, tabellen 13 en 16 
(3)Berekend op basis van OECD (1997b), Economic Outlook, Bijlage, tabel 24  
(4)Berekend op basis van OECD (1997b), Economic Outlook, Bijlage, tabellen 12 en 15 (consumptieprijs-

deflator) 
(5)Berekend op basis van OECD (1997b), Economic Outlook, Bijlage, tabel 14 
Toelichting bij Tabel 3. De categorie ‘kapitaalinkomen’ uit deze tabel 3 is heterogeen. 
Investeringen worden gedaan door ondernemingen (ondernemerskapitaal), maar in het 
kapitaalinkomen dingen ook financiers of beleggers mee (financieel kapitaal). Kapitaal-
inkomsten zijn derhalve opgedeeld in uitgekeerde winsten (dividenden) en ingehouden 
winsten voor het ondernemerskapitaal en in rente voor het financieel kapitaal. 
 
 
Kapitaal-tweespalt 
Voor werknemers waren de jaren ‘60 en ‘70 een periode met een goud randje: de sociale 
voorzieningen verbeterden, de lonen hielden gelijke tred met de arbeidsproductiviteit en van 
een onderklasse zoals thans was geen sprake. 
Voor kapitaalbezitters was de situatie minder eenduidig: de ondernemersbelangen waren 
tegengesteld aan die van de financiers.9 De roep om democratie binnen de fabriekspoorten 
stoorde de ondernemers wel, maar ook zij beleefden gouden tijden. Dat kwam door de 
voortdurende inflatie-gedreven groei: geld lenen, snel investeren, stijgende prijzen, 

                                          
9 Financiers zijn zowel vermogende individuen als banken en institutionele beleggers. Scherpe 
empirische scheidslijnen tussen (sub)klassen zijn nu net zo min als een eeuw geleden te trekken: 
ondernemingsdirecteuren en bedrijfsmanagers, bijvoorbeeld, kunnen privé ook financier zijn, 
evenals bankdirecties en regeringsleiders. Bovendien zijn veel werknemers via hun 
pensioenvoorzieningen gekoppeld aan institutionele beleggers. 
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geïnfleerd aflossen; de reële rente was laag of zelfs negatief – mooier kan het niet. Vandaar 
die hoge investeringen en hoge groei. 
Het financierskapitaal, daarentegen, floreert in zulke omstandigheden allerminst. Banken 
konden – door het laten sporen van hun korte en lange bedrijf – zich nog aan de malaise 
onttrekken, maar ze profiteerden niet navenant mee met het ondernemerskapitaal. Inflatie 
legt de macht van het financierskapitaal in feite lam. Financiers willen uiteraard de hoogst 
mogelijke rente bedingen, en hun uiterste machtsmiddel is financiering te weigeren – net 
zoals werknemers de werkweigering, staking, als uiterste machtsmiddel hebben. Maar bij 
inflatie derft een financier die zijn geld niet belegt, behalve rente ook nog vermogen – naar 
gelang van de prijsstijgingen. 
De jaren ‘60 en vooral ‘70 vertoonden dit machtsverlies van de financiers. Zie Tabel 4 voor 
een overzicht van de hiervoor relevante feiten: korte en lange rente. De korte rente 
reflecteert de onmiddellijke financieringsbehoefte van ondernemers; vooral deze rente is 
sterk door centrale banken te beïnvloeden. De hoogte van de lange rente vloeit voort uit de 
korte rente, maar weerspiegelt ook de toekomstverwachtingen van financiers en 
ondernemers. Kolommen (4) en (5) tonen dat de reële rente (nominale rente gecorrigeerd 
voor inflatie) in de jaren ‘70 gemiddeld negatief was. Ondernemers konden dus gratis, of 
zelfs met ‘premie’, geld lenen – ten koste van de financiers. 
Terwijl de werknemers tot begin jaren ‘80 vrij homogeen waren in hun belangen, heerste er 
dus tweespalt binnen ‘het kapitaal’: van ondernemers versus financiers.10  

                                          
10 De verhouding tussen beide kapitaal-categorieën in inflatoire omstandigheden en de omslag van 
inflatie naar de(in)flatie zijn uitgebreider geanalyseerd in Reuten & Williams (1989: hfd 5). 
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 Tabel 4: Korte en lange rente, inflatie en werkloosheid 1971-96 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

in % rente 
VS 
kort 

nomin. 

rente 
VS 
kort 

‘reëel’ 

rente 
EU* 
kort 

nomin. 

rente 
EU* 
kort 

‘reëel’ 

rente 
EU* 
lang 

‘reëel’ 

infl. 
EU* 

 

werklo-
osh. 

EU15 
 

1971 4,3 0,0 6,0 -0,3 1,7 6,3 2,6 

1972 4,1 0,8 5,1 -1,2 1,5 6,3 2,9 

1973 7,0 0,8 9,3 0,7 0,3 8,6 2,7 

1974 7,8 -3,3 11,6 -1,8 -2,4 13,4 2,8 

1975 5,8 -3,3 7,6 -5,9 -3,2 13,5 4,1 

1976 5,0 -0,7 8,9 -2,3 -0,6 11,2 4,7 

1977 5,3 -1,2 8,3 -3,0 -1,0 11,3 5,1 

1978 7,2 -0,4 8,3 0,0 1,6 8,3 5,3 

1979 10,1 -1,2 9,9 0,0 0,9 9,9 5,4 

1980 11,4 -2,1 13,0 0,3 -0,1 12,7 5,9 

1981 14,0 3,7 14,5 2,7 2,9 11,8 7,6 

1982 10,6 4,5 13,4 3,0 3,7 10,4 8,9 

1983 8,6 5,4 11,3 3,3 4,7 8,0 9,8 

1984 9,5 5,2 10,7 4,0 5,3 6,7 10,3 

1985 7,5 4,0 10,1 4,4 5,1 5,7 10,5 

1971-80 6,8 -1,1 8,8 -1,4 -0,1 10,2 4,2 

1981-85 10,0 4,6 12,0 3,5 4,3 8,5 9,4 

1986-95 6,2 2,8 9,1 5,0 5,2 4,1 9,8 

1996 5,4 3,3 5,1 2,6 4,6 2,5 10,9 

* 1971-85: EG-12; 1986-95: EU-15 
Bronnen: Kolommen 1-6, 1971-85: Economisch Beeld 1991 (CPB 1990); 1986-95 CEP 1997 (CPB 1997); 
kolommen 2, 4 en 5 en jaargemiddelden berekend (kolom 6 en deflatoren: 1971-85 kosten levensonderhoud; 
1986-96 prijs particuliere consumptie). Kolom 7, gestandaardiseerde werkloosheid als percentage van totale 
beroepsbevolking, Labour Force Statistics 1974-1994 (OECD 1996); 1995 en 1996: Main Economic Indicators 
(OECD (1997c) 
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Kapitaal-harmonie 
De economisch-politieke omslag van begin jaren ‘80 heeft deze verhoudingen radicaal 
omgekeerd: de reële rente is gigantisch gestegen – zie Tabel 4, kolommen (4) en (5). Mede 
met het oog op de lange rente beïnvloedde de centrale bank van de VS eind jaren ‘70 de 
korte rente (kolom 1). Vanaf 1981 werkt dat door op de ‘reële’ rente (nominale rente minus 
prijsstijging: kolom 2). De EU volgt op geringe afstand. Maar die neemt, in tegenstelling tot 
de VS, pas heel laat wat gas terug (kolom 3). Uit de jaargemiddelden valt af te lezen dat in 
de Europese Unie de stijgingen van reële rente en werkloosheid gelijk op gaan (kolommen 
4-5 en 7) en het spiegelbeeld vormen van inflatiedaling (kolom 6). 
We zien in Tabel 4 dus dat de anti-inflatiepolitiek een keerpunt voor het financieel kapitaal 
teweeg brengt: op slag stijgt de reële rente. Lage inflatie geeft financiers effectieve macht. 
Het omgekeerde geldt voor ondernemers. Om het kapitaal in harmonie te doen klinken, was 
derhalve een compenserend arrangement vereist: lonen die bij de productiviteitsstijging 
achterblijven, zodat het ondernemerskapitaal extra winst kan toucheren. Dit concert vereist 
een werk-werk-werk-werklozenleger: om de lonen te drukken. 
 
Hiermee komt de eerder geciteerde OECD-rapportage (1982a) in begrijpelijk licht: ‘It was 
considered important not only to reduce inflation in its own right, but also to moderate the 
growth of labor costs relative to product prices, and to restore profit margins to levels 
sufficient to support a higher rate of investment.’ Het anti-inflatiebeleid is doelbewust 
gecombineerd met een verholen werkloosheidpolitiek. Die twee zijn onverbrekelijk met 
elkaar verbonden. De homogenisering van kapitaalbelangen is gebaseerd op tweespalt onder 
de loonafhankelijke bevolking - werkenden versus een zich steeds scherper aftekenende 
onderklasse van werklozen.11 
 
 
Economisch-politiek onvermogen 
De EU-regeringsleiders prediken ‘werk, werk, werk’, maar de effectieve praktijk is massale 
werkloosheid. Sinds 1980 zijn ze het economisch-politieke spoor steeds verder bijster 
geraakt en hebben ze voor zichzelf de veiligste weg gekozen: ze reduceren macro-
economische politiek tot louter monetaire politiek, om vervolgens het ontwerp en de 
uitvoering ervan over te laten aan centrale banken. De voorgaande paragraaf schetste het 
resultaat. 
Thans zien EU-regeringen kennelijk geen weg meer terug. Ze bestendigen deze constellatie 
met hun EMU-pacten: het economisch-politieke primaat wordt institutioneel bij de 
Europese Centrale Bank gelegd.12 Daarmee institutionaliseren de regeringen van Europa 

                                          
11 Een complementerend aspect van de analyse, technische ontwikkeling, moet in het bestek van 
dit hoofdstuk achterwege blijven. Een aanzet is te vinden in Reuten (1997). 
12 Dyson, Featherstone & Michalopoulos (1995) analyseerden de invloed van centrale bankiers op 
het EMU-verdrag. ‘The design of the final stage of EMU was almost exclusively negotiated 
within the world of central banks. Price stability has become the primary target of EMU (...). The 
central bankers’ victory was symbolized by the fact that EMU did not involve the idea of the EC 
developing an active, co-ordinated fiscal stance ... convergence criteria ... were defined in nominal 
terms and not in real terms of output growth and employment.’ (blz 466 en 468-9) 
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hun onvermogen. Ze denken hun verantwoordelijkheid af te kunnen schuiven naar een 
technocratische instelling die niet democratisch wordt gecontroleerd. 
Intussen krijgt dezelfde ECB ‘prijsstabiliteit’ tot opdracht, vrijelijk in te vullen als ‘bijna-
nul-inflatie’: de opdracht om de homogeniteit van kapitaalbelangen te bestendigen, op basis 
van tweespalt onder de loonafhankelijken.  
Maar wat als door gebrek aan ‘monetaire fine tuning’ de inflatie straks omslaat in deflatie? 
Dan groeit eerst de tweespalt tussen werkenden en werklozen. Bij nominaal gelijkblijvend 
loon impliceert deflatie een reële loonstijging, terwijl de collectieve uitgaven onder druk 
komen te staan: deflatie jaagt de werkloosheid op, en uitkeringen zijn gemakkelijker te 
verlagen dan lonen – bij wet. Tegelijkertijd dreigen de investeringen te stagneren. Deflatie 
jaagt de reële rente op. Financiers hóeven hun geld dan niet eens uit te lenen: hun kapitaal 
wordt ook vanzelf meer waard. Ondernemers zullen dus ‘wachten’ met investeren, tenzij de 
deflatie-wig is te compenseren met extra productiviteitsstijging en/of verlaging van de 
nominale lonen. De jaren ‘30 lieten zien welk moeras dan dreigt: vertragende investeringen, 
stijgende werkloosheid, stagnerende consumptieve bestedingen, dalende investeringen, 
enzovoorts. 
De ECB heeft, als ze kwaad wil, met deflatie meteen een mooi instrument in handen om bij 
aantrekkende werkgelegenheid en oplopende lonen nieuwe werkloosheidsgolven op te 
roepen: sorry, fine tuning mislukt. 
 
 
De prijs van de EURO 
De monetaristische politiek van de jaren ‘80 en ‘90 werd parlementair gedragen. Ze is dus 
ook parlementair veranderbaar, zou men denken. Maar de EMU-pacten leggen ons vast op 
het monetarisme en stellen parlementen in dit opzicht buiten spel.  
Een supranationaal verdrag bestendigt zo de harmonie van het kapitaal en levert huidige 
regeerders de legitimering voor draconische maatregelen: ‘we móeten wel’. Maar ook de 
regeerders van morgen kunnen niet anders. Van nu af kunnen alle partijen, met willekeurig 
wisselende mannetjes, zorgeloos meeregeren. Het financieel kapitaal is ingedekt. Jammer 
voor die paar miljoen werklozen. 
De monetaire harmonie van Europa begint dus met een tweevoudig valse toonzetting – van 
zowel sociaal-economisch als democratisch verval. Ooit hebben ‘wij’ in Europa bedacht en 
verworven, het is althans ons cultuurgoed, dat democratie en scheiding der machten 
onverbrekelijk verbonden zijn. We waren ook altijd geneigd de rest van de wereld daarop te 
beoordelen. Het is wrang dat nu Europa met zijn Monetaire Unie daadwerkelijk stappen 
naar eenwording zet, de democratie alleen maar verder wordt uitgehold. Verder, want het 
pad naar dictatuur was al ingeslagen. Op Europees niveau hebben regeringen altijd al 
beslissingen genomen die noch het Europees parlement noch de nationale parlementen 
effectief konden controleren. Het Europarlement is slechts een béétje democratisch, meer 
dan marginale rechten heeft het zelden gehad. Een beetje democratisch, dat is eigenlijk net 
zo’n fictie als een beetje zwanger. Je bent het, of je bent het niet. Democratie betekent dat 
het volk de hoogste zeggenschap heeft; parlementaire democratie dat die macht aan de 
volksvertegenwoordiging - niet naar premiers of ministers - is gedelegeerd. 
En nu wordt de uitvoering van de Monetaire Unie duurzaam in handen gelegd van een 
‘onafhankelijke’ Europese Centrale Bank. Die term, onafhankelijk, is een eufemisme. Voor 
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De Nederlandsche Bank, evenmin een democratisch paradepaardje, moest de minister van 
Financiën tenminste nog politieke verantwoording afleggen bij het Nederlandse parlement; 
hij kon de bank ook ‘aanwijzingen’ geven. Althans, tot de knevelwet van 1997. De Centrale 
Bank van Europa, politieke machtsfactor van belang, is aan effectieve democratische 
controle onttrokken.13  
In het economenvakblad ESB (1997) doet thesaurier-generaal Oosterwijk van het ministerie 
van Financiën dit laconiek af als ‘vrijwaren van politieke bemoeienis’. Moeten we Financiën 
en alle andere ministeries soms ook maar meteen vrijwaren? Wie de democratische controle 
opgeeft, stapt ongemerkt over op dictatuur. Een tussenweg is er niet. Kan een ambtenaar 
werkelijk zo naïef zijn? Ook zijn eigen vrijheid staat op het spel. Zonder controle op 
institutionele machthebbers, om machtsmisbruik te voorkomen en te corrigeren, kan onze 
vrijheid als staatsburger niet bestaan. 
De EMU-partituur is wel consistent. De micro-economische politiek van het bedrijfsleven 
wérd al niet democratisch gecontroleerd. Nu ook de macro-economische politiek boven 
democratische controle wordt verheven, heerst alom de harmonie van het kapitaal. De 
bestuurders van vijftien Europese democratieën gokken erop dat de bevolking hun 
harmonieuze moraal zal delen en het voortbestaan van een onderklasse accepteert. 
Dat is de prijs van de EURO: het kapitaal floreert maar de beschaving verdwijnt. 
 
 

 Met dank aan Huub Cleutjens, Bart van Riel en Robert Went voor kritisch commentaar op 
een eerdere versie van dit hoofdstuk. 
 
 november 1997 
 
Bibliografie 
CPB (1990), Centraal Planbureau, Economisch Beeld 1991 

─ (1995) Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1995, Den Haag, Sdu 1995  

─ (1997) Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1997, Den Haag, Sdu 1997  

DNB (1983) De Nederlandsche Bank, Jaarverslag 1983, Deventer, Kluwer 1984 

Dyson, Kenneth, Kevin Featherstone & George Michalopoulos (1995), Strapped to the 
mast: EC central bankers between global financial markets and regional integration, 
Journal of European Public Policy 2/3: 465-87 

Emmerij, Louis (1996), Maastricht revisited, Economisch-Statistische Berichten, 18/25-12-
96: 1036-8 

Eurostat (1996), Basisstatistieken van de Europese Unie, 33 

Hoffman, Leen (1997a), Zoeken naar werkloosheid, Economisch-Statistische Berichten, 19-
2-97: 156-8 

─ (1997b), Naschrift, Economisch-Statistische Berichten, 28-5-97: 433 

                                          
13 Zie Metten & Van Riel (1996: 22, 30-36) en eveneens voormalig VVD-minister Pais (1997). 



 

 
 

15

  

Houben, Aerdt (1997), Het stabiliteitspact en de begrotingsdiscipline in de EMU, 
Economisch-Statistische Berichten, 5-3-97: 184-88 

Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment Interest and Money, London, 
Macmillan 

Luttwak, Edward (1997), Central Bankism, in P. Gowan & P. Anderson, The Question of 
Europe, London/New York, Verso: 220-33 

Metten, Alman & Bart Van Riel (1996), De strijd om de EMU, Amsterdam, Wiardi 
Beckman Stichting 

Mitchell, B.R. (1976), Statistical Appendix, in C.M. Cipolla (ed), The Fontana Economic 
History of Europe – Contemporary Economies-2, Glasgow, Collins/Fontana: 625-
755 

OECD (1982a), Economic Outlook, 31, July 1982 

─ (1982b), Economic Outlook, 32, December 1982 

─ (1983), Economic Outlook, 34, December 1983 

─ (1996) 

Labour Force Statistics 1974-1994  

─ (1997a), National Accounts, Main Aggregates, Vol I, 1960-1995 

─ (1997b), Economic Outlook, 61, June 1997 

─ (1997c), Main Economic Indicators, September 1997 

Oosterwijk, J.W. (1997), Geslaagd, maar dan? Economisch-Statistische Berichten, 82/4120: 
700-1 

Pais, A. (1997), Met Colijn op weg naar de euro, NRC Handelsblad, 3-3-1997 

Reuten, Geert (1997), Destructive creativity, in R. Bellofiore (ed.), Marxian Economics: a 
centenary appraisal - Method, Value and Money, London/New York, Macmillan  

Reuten, Geert & Michael Williams (1989),  Value-Form and the State; the tendencies of 
accumulation and the  determination of economic policy in capitalist society, 
London/New York, Routledge 

Soete, Luuc (1995), Inflatie-illusie, Economisch-Statistische Berichten, 28-6-1995: 599 

Visser Wessel & Rien Wijnhoven (1989), Baan Brekende Politiek; de achterkant van de 
massale werkloosheid, Kampen, Kok Agora 

Went, Robert (1996), Een beetje inflatie is niet erg, Intermediair 32/5: 35 

World Bank (1982), Annual Report 1982, Washington 1982 

Zijlmans, Marjan (1997), Rechtvaardiger wereld? Vrijere handel! Vice Versa 31/4: 11-22 

 
[versie 21-11-1997; corr 2 december 1997] 
 


