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In het Europese verkiezingsmanifest van de partij van de Europese sociaal-democraten (PES) 

wordt een opvallend pleidooi gehouden voor een duurzame groei op sociaal-democratische 

wijze. Gaston Vandewalle pikt er een aantal opmerkelijke punten uit en kadert ze in de 

theore t ische discussie onder economen. 

Tot in de jaren zeventig meenden de meeste 
socialistische economen dat een bestendige groei 
en volledige werkgelegenheid bereikbaar waren 
met behulp van economische planning en een 
fiscaal en monetair beleid. De jaren zeventig 
brachten de ontnuchtering. De eerste petroleum-
crisis toonde de kwetsbaarheid van industrieel 
ontwikkelde landen aan voor storingen afkomstig 
uit de derde wereld. Het eerste rapport van de 
Club van Rome wees op de grenzen van de eco
nomische groei. Het bewees de onmogelijkheid 
om alle bewoners van deze aarde een levenspeil 
te verzekeren zoals dat in de industrieel ontwik
kelde landen. 

Daarenboven beroofde de toenemende eco
nomische macht van de multinationale maat
schappijen de regeringen van de mogelijkheid 
door indicatieve planning de ontwikkeling van 
de economie te leiden. Het waren de multinatio
nale maatschappijen die beslisten waar bepaalde 
bedrijven werden gevestigd. In die omstandighe
den verloor de indicatieve planning haar zin. De 
neo-liberale leerstellingen wonnen veld. Volgens 
deze theorieën zouden door de liberalisering van 
de internationale handel en het spel van de vrije 
mededinging alle landen betrokken worden bij 
het economische groeiproces. 

Het l iberale scenario 

De liberale economen beschouwen de multi

nationale maatschappijen als de belangrijkste mo
tor van de technologische vooruitgang. Ze gaan 
er van uit dat deze maatschappijen een globale 
strategie ontwikkelen. Ze verplaatsen arbeidsin
tensieve bedrijven naar lage loonlanden maar be
houden hun administratieve centra en kapitaals-
intensieve ondernemingen in de industrieel ont
wikkelde staten. Op die manier bevorderen ze 
de economische groei in de derde wereld en de 
ontwikkeling van de diensten en van het weten
schappelijk en technologisch onderzoek in de 
industrieel ontwikkelde landen. Door de indus
trialisering wordt in de ontwikkelingslanden de 
verborgen werkloosheid op het platteland ver
holpen en stijgt het gemiddelde levensniveau van 
de landbouwersbevolking. Dit leidt tot de vor
ming van een binnenlandse afzetmarkt voor 
industrieprodukten. hetgeen de oprichting van 
kleine industriële bedrijven in de hand werkt. 
Ook de vestiging van filialen van buitenlandse 
multinationale ondernemingen is van aard om in 
het betrokken land een nieuwe klasse van on
dernemers te doen ontstaan. Deze filialen moe
ten immers regelmatig beroep doen op de leve
ringen van grondstoffen en andere hulpmiddelen 
en van diensten door inlandse ondernemingen. 

De stijging van de economische activiteit leidt 
tot een toename van de overheidsinkomsten en 
maakt het mogelijk leningen aan te gaan om de 
uitbouw van de nodige infrastructuur te bekosti-
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gen en de oprichting van nieuwe bedrijven finan
cieel te ondersteunen. In de industrieel ontwik
kelde landen verdwijnen de bedrijven die over
wegend beroep doen op ongeschoolde arbeids
krachten. Hun plaats wordt ingenomen door on
dernemingen die verbruiksgoederen van hoge 
kwaliteit of geperfectioneerde uitrustingsgoede
ren voortbrengen. Deze kwaliteitsprodukten vin
den niet alleen kopers in de industrieel ontwik
kelde landen maar ook in de ontwikkelingslan
den waar door de toename van het aantal onder
nemers en kaderleden een vraag naar verbruiks
goederen van hoge kwaliteit ontstaat. Daarenbo
ven leidt de industrialisering van de ontwikke
lingslanden tot een sterke aangroei van hun 
vraag naar uitrustingsgoederen. De daling van de 
werkgelegenheid in de industriële sector van de 
rijke landen zou dus beperkt blijven en groten
deels gecompenseerd worden door een uitbrei
ding van de dienstensector. 

Dat niettemin in bijna alle Europese landen 
de werkloosheid in sterke mate is gestegen [Ij. is 
volgens de liberale economen toe te schrijven 
aan enerzijds een aangroei van het aanbod aan 
arbeidskrachten door de toetreding van meer 
vrouwen tot de arbeidsmarkt en anderzijds aan 
de te gulle systemen van werkloosheidsvergoe
ding. Dit zou de werklozen aanzetten om geen 
arbeid meer in de officiële sector te zoeken maar 
zich een supplementair inkomen te verschaffen 
door het vervullen van occasionele taken in het 
parallelle circuit. Om deze stelling te bewijzen, 
verwijzen de liberale auteurs naar het lage werk
loosheidspercentage (6,1% eind '94) in de Vere
nigde Staten. De werkloosheidsvergoeding be
draagt er slechts 40 a 50% van het nettoloon, en 
wordt toegekend voor een beperkte periode, zo
dat amper 40% van de werklozen een vergoe
ding ontvangt. 

Dit zou verklaren waarom in de Verenigde 
Staten arbeiders, die geen geschikt werk vinden, 
zich verplaatsen naar een andere stad of staat, 
waar er wel vraag is naar hun soort arbeid [2]. In 
Europa blijven de meeste werkozen rustig ter 
plaatse het aanbod van een job afwachten. Het 
Amerikaanse werkloosheidsbeleid leidt evenwel 
tot een bestendige hoge risiduele ellende en lage 
lonen voor de massa van weinig geschoolde 

werknemers. Het liberale scenario van evenwich
tige groei werd dan ook vanuit vele hoeken aan
gevallen. 

Kritiek op het liberale scenario 

Deze kritiek gaat uit van vier economische 
scholen: de institutionalisten. de marxisten, de 
post-kcynesiancn en de ecologisten. 

De Amerikaanse institutionalistische beweging 
bestaat sinds het einde van de 19de eeuw. Haar 
voornaamste baanbreker, Thorstein Vcblen 
(1857-1929). wees in zijn The Tbeoiy of the Leis
ure Class (1899) op de neiging van de meeste 
verbruikers om hun gedrag af te stemmen op de 
verbruiksgewoonten eigen aan de maatschappij 
waarin ze leven. Hun verbruik wordt niet alleen 
bepaald door hun werkelijke behoeften maar 
ook door de wens het prestige verbonden aan 
hun stand of beroep op te houden. Dit leidt tot 
allerhande nutteloze, dikwijls somptueusc uitga
ven [31. Deze theorie van de "verspilling" werd 
na de Tweede Wereldoorlog opnieuw op de 
voorgrond gebracht door de bekende Ameri
kaanse auteur van Canadese oorsprong John 
Kenneth Galbraith. Volgens Galbraith stellen de 
grote ondernemingen de afzet van hun produk-
ten veilig met behulp van publiciteitscampagnes. 
Ze wekken bij de verbruikers behoeften op voor 
produkten die ze in feite niet nodig hebben. 

De marxistische filosoof van Duitse oor
sprong Herbert Marcuse (1898-1982) heeft in zijn 
bock One Dimensioneil Mem (1904) gewezen op 
de nadelige weerslag van wat hij noemt 'repres
sieve behoeften" op het culturele peil van de 
Amerikaanse bevolking. Om aan deze door pu
bliciteit opgewekte behoeften te voldoen trachten 
de Amerikanen meer geld te verdienen en hou
den onvoldoende tijd over voor het ontwikkelen 
'van culturele activiteiten. Bovendien leidt de jacht 
naar geld tot een egoïstische levenshouding, die 
de misdadigheid in de hand werkt [5j. Door hun 
hoge verbruiksbehoeften slagen de meeste Ame
rikanen er niet in veel te sparen. Integendeel, ze 
kopen veel goederen op krediet zodat de gemid
delde spaarquote van de Amerikanen in de jaren 
1984-1989 slechts 3,3% bedroeg van hun beschik
baar inkomen. De materialistische levenshouding 
verwekt daarenboven een heftig verzet tegen 
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elke verhoging van de belastingen. De politieke 
leiders zijn bijgevolg verplicht om, willen ze hun 
populariteit behouden, de belastingdruk zoveel 
mogelijk te verlichten. Door de grote residuelc 
ellende moet de overheid grote bedragen beste
den voor allerhande vormen van sociale subsi
diëring. Ook het leger slorpt grote sommen op. 
De federale begroting wordt sedert het begin van 
de jaren tachtig dan ook regelmatig afgesloten 
met een groot deficit. 

Dit moet wegens de lage spaarquote van de 
gezinnen - de besparingen van de bedrijven wor
den grotendeels aangewend voor hun investerin
gen - voor een groot deel gefinancierd worden 
met buitenlands kapitaal. De rijkste natie in de 
wereld is hierdoor ook de grootste schuldenaar 
geworden! Sommige auteurs voorspellen dat in 
het midden van de 21ste eeuw de Verenigde Sta
ten alle kenmerken zullen vertonen van een ont
wikkelingsland [61. De Europese landen, die door 
de toenemende macht van de multinationale 
maatschappijen en de internationalisering van de 
handel geneigd zijn het Amerikaanse model te 
volgen, dreigen in gelijkaardige moeilijkheden te 
geraken. Om dit te vermijden moeten ze het mo
del corrigeren d.m.v. verschillende vormen van 
overheidsingrijpen. 

Ook voor de meeste ontwikkelingslanden 
biedt dit model niet zo'n fraaie toekomst. Door
dat de buitenlandse investeringen worden aange
trokken door de lage lonen vloeit slechts een 
klein deel van de opbrengst van de produktie 
naar de autochtone bevolking. Het grootste deel 
wordt onder de vorm van dividenden, tantièmes, 
interesten en royalties weer uitgevoerd. De mar
xistische auteur Argheri Emmanuel heeft in zijn 
boek Véchange inégal (1969) gewezen op de 
nadelige weerslag van een politiek van lage Io
nen op de economische ontwikkeling van een 
land. Het lage loonpeil remt de groei van de bin
nenlandse consumptie af zodat de meeste bedrij
ven voor de afzet van hun produktie aangewe
zen zijn op de buitenlandse markten. De lage lo
nen zijn daarenboven een hinderpaal bij de ver
betering van de scholing van de arbeidskrachten. 
Mensen die in armoede leven bekommeren zich 
meestal weinig om de opvoeding van hun kinde
ren. Bovendien zetten lage lonen de inlandse on-
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dernemers er toe aan weinig geld te investeren 
in de verbetering van het produktieapparaat. De 
gemiddeld lage kwaliteit van de door de binnen
landse bedrijven uitgevoerde produkten heeft 
dan weer tot gevolg dat ze op de internationale 
markten laag geprijsd zijn in verhouding tot de 
prijzen van de goederen die ingevoerd worden. 
Zo ontstaat een ongelijke ruil. Dit leidt tot een 
geringe stijging van het welvaartspeil in de ont
wikkelingslanden [7]. 

De Duitse marxist André Gunter Frank wees 
er in zijn boek Lumpenbourgeoisie, Lumpen-
development (1971) op dat de ondernemers en 
zakenlieden in Latijns-Amerika weinig sparen om 
investeringen te financieren. Ze leven weelderig 
van de winsten verwezenlijkt met de uitvoer van 
traditionele produkten (koffie, thee, cacao, ka
toen, suiker en ertsen) en van de opbrengsten 
van meestal slecht uitgeruste industriële bedrij
ven. Deze worden kunstmatig in stand gehouden 
met behulp van hoge tolmuren [8]. 

De post-keynesianen 

De institutionalisten en marxisten hebben 
vooral de nadruk gelegd op de niet verant
woorde vormen van privé-verbruik, de post-
keynesianen daarentegen verwijten het liberale 
ontwikkelingsschema dat het geen rekening 
houdt met het onstabiele karakter van de econo
mische groei in de kapitalistische economie [91. 
In periodes van hoogconjunctuur overschatten de 
ondernemers de toekomstige afzetmogelijkheden 
van hun bedrijven. Hun onderlinge mededinging 
zet ze ertoe aan hun produktieapparaat te mo
derniseren, hetgeen normaal samengaat met een 
uitbreiding van de produktiecapaeiteit. Aanvan
kelijk leidt dit niet tot een overproduktie omdat 
alle economische agenten een stijging van hun 
inkomen voorzien en geneigd zijn met het oog 
op het aankopen van duurzame consumptiegoe
deren krediet op te nemen bij de banken. 

De sterke expansie van de investeringen en 
van het verbruik wordt door de banken gefinan
cierd met geldschepping. Indien bij gebrek aan 
dekkingsmiddelen de geldomloop onvoldoende 
wordt uitgebreid ontwikkelen de banken finan
ciële technieken (uitgifte van bankaccepten, van 
verhandelbare certifikaten van deposito, e.a.) die 



toelaten geld door schiergeld te vervangen. Na 
enkele jaren vertraagt echter het tempo van de 
kredietverlening omdat de bedrijven en particu
lieren niet voldoende waarborgen meer kunnen 
aanbieden om nieuwe kredieten te dekken. Dit 
leidt tot een stagnatie van de expansie van de 
vraag naar goederen en omdat ondertussen de 
produktiecapaciteiten sterk zijn toegenomen, zet 
een recessie in. Die leidt tot prijsdaling, produk-
tiebcperking en werkloosheid. De werklozen 
worden gedwongen hun verbruik zo veel moge
lijk in te krimpen, m.a.w. er ontstaat een vicieuse 
cirkel. Minder verbruik leidt tot minder produk-
tie. Geringere produktie verwekt daling van de 
inkomens en dus ook van het verbruik. Een eco
nomische herleving treedt slechts op als de be
drijven nieuwe afzetgebieden vinden (bv. de lan
den van Oost-Azië) of hun investeringen herne
men als gevolg van technische uitvindingen of 
verbeteringen. 

De vrije-markteconomie is dus volgens de 
post-keynesianen niet in staat de industrieel ont
wikkelde landen een duurzame groei te verzeke
ren. Gezien de ontwikkelingslanden voor een 
groot deel van hun produktie aangewezen zijn 
op afzet in de industrieel ontwikkelde wereld, 
ondergaan ook zij de nadelige weerslag van deze 
onstabiele groei. 

De ecologisten 

De ecologische economen wijzen op twee 
andere nadelen van het groeiproces in de kapita
listische maarschappij: de overmatige verkwisting 
van grondstoffen en energie en de milieubezoe
deling. Ze bepleiten een beleid waarbij de indus
triële concentratie zoveel mogelijk wordt afge
remd en de ontwikkeling van de landbouw en 
van de kleinnijverheid wordt bevorderd. Vooral 
in de ontwikkelingslanden zou volgens de Britse 
auteur van Duitse oorsprong Ernst Friedrich 
Schumacher (1911-1977) aandacht besteed moe
ten worden aan de verbetering van de land
bouwtechnieken en de ontwikkeling van de 
technologie voor arbeidsintensieve ondernemin
gen. Zo zou het verbruik van grondstoffen en 
energie gering blijven en ook het gevaar voor 
bezoedeling van het milieu beperkter zijn [10]. 

De regering van India heeft tijdens de jaren 

1950-1980. in het kader van haar nationale ont
wikkelingsplannen, dergelijk beleid gevoerd. De 
vestiging van industriële bedrijven werd onder
worpen aan een vergunning en in bepaalde sec
toren (o.m. de textielnijverheid) werden ze stel
selmatig geweigerd aan diegenen die grote on
dernemingen wilden oprichten. De ontwikkeling 
van de landbouw en veeteelt werd in de hand 
gewerkt door het waarborgen van minimale 
afzetprijzen en het verstrekken van goedkope 
produktiemiddelen (o.m. kunstmeststoffen). Deze 
politiek leidde echter tot administratieve wille
keur en corruptie bij het verlenen van vestigings
toelatingen voor bedrijven en dwong de verbrui
kers genoegen te nemen met minderwaardige 
produkten. 

Dit zette de Indische regering er toe aan in de 
loop van de jaren tachtig in de meeste sectoren 
de vestiging van de bedrijven te liberaliseren. Ze 
hief de invoerbeperkingen grotendeels op en 
verlaagde de douanerechten om de ondernemers 
te dwingen de efficiëntie van hun onderneming 
te verhogen. Buitenlandse bedrijven werden niet 
lager geweerd, maar verkregen gunstige vesti
gingsvoorwaarden [11]. Dit alles hield een breuk 
in met het ideaal van een 'Boedhistische econo
mie' voorgestaan door Schumacher. 

De nieuwe industrielanden van Zuidoost-Azië 
volgden niet het Indische maar het Japanse voor
beeld. De theorie van de economische ontwikke
lingspolitiek van Japan werd reeds in de jaren 
dertig geformuleerd door de Japanse economist 
Akamatu Kaname (1896-1974). In zijn boek The 
Synthetic Principles of the Economie Development 
of Our Country (1932) stelde hij dat de meeste 
ontwikkelingslanden beschikken over bepaalde 
voordelen, zoals goedkope grondstoffen en ener
gie, lage lonen en de nabijheid van nieuwe afzet
markten waardoor ze bepaalde produkten tegen 
redelijke prijzen kunnen voortbrengen. Ze moe
ten van deze situatie gebruik maken om be
paalde nijverheden op te richten en zich tegen 
de buitenlandse mededinging te beschermen 
door hoge douanerechten. Deze protectie mag 
slechts tijdelijk zijn. want anders zullen de be
drijfsleiders onvoldoende inspanningen leveren 
om de produktiviteit van hun ondernemingen te 
verhogen. Gezien de geringe omvang van de 
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binnenlandse vraag zullen de bedrijven, die eni
ge omvang hebben verworven, concurrentieel 
moeten optreden op buitenlandse markten. Door 
de overheidshulp en de bescherming tegen bui
tenlandse concurrentie over te dragen van de ene 
bedrijfstak naar de andere wordt een volledige 
industriële structuur uitgebouwd. Akamatu Ka-
name was ervan overtuigd dat de Aziatische lan
den, en meer bepaald Japan, de leiding inzake 
industriële vooruitgang van Europa en Amerika 
zouden overnemen. Hij vergeleek de industriële 
ontwikkeling in de wereld met een vlucht gan
zen. De vogels die op kop vliegen geraken ver
moeid en laten zich door andere aflossen. 

Vele Amerikaanse en Europese economen 
vrezen dat de Verenigde Staten en Europa inder
daad voorbijgestreefd zullen worden door Japan 
en andere Oostaziatischc landen. De inkomsten 
van de Verenigde Staten en van de meeste Euro
pese landen uit het buitenland worden hoofdza
kelijk afhankelijk van het verlenen van diensten 
en van de opbrengst van vroegere investeringen. 
Hierdoor wordt hun welvaart kwetsbaarder voor 
storingen vanuit de ontwikkelingslanden. Meteen 
ontstaat door de industrialisering een groep van 
misdeelden, die bij gebrek aan de nodige scho-
lingsmogelijkheden geen werk kunnen vinden. 
Daartegenover staat dat de welvaart en het bezit 
van diegenen die een goede betrekking hebben 
en (of) een groot inkomen verwerven uit hun 
beleggingen toeneemt. Hoe kan zo'n evolutie 
voorkomen worden, zonder de ontwikkelings
kansen van de derde wereld te schaden? Er be
staat geen ideale oplossing maar het sociaal-de
mocratische ontwikkelingsmodel gaat naar mijn 
mening in de goede richting. 

Een sociaal-democratisch ontwikkelingsbeleid 

Het is een opmerkelijk feit dat in het ver
kiezingsmanifest [12] van de partij van de Euro
pese sociaal-democraten (PES) rekening wordt 
gehouden met deze theoretische kritieken. Het 
manifest behandelt de werkgelegenheid als top
prioriteit. In het manifest wordt een verhoging 
van de Europese structuurfondsen voor de ont
wikkeling van zwakkere regio's, de herstructure
ring van oude industriegebieden en de bescher
ming van het milieu, bepleit. Begin 1995 werd 

door de PES een tweede document gepubliceerd, 
opgesteld door afgevaardigden van 18 Europese 
socialistische en sociaal-democratische partijen, 
over het milieubeleid en de creatie van werkge
legenheid. 

Beide documenten tonen de hoofdlijnen van 
een mondiaal sociaal-democratisch scenario van 
economische groei. De auteurs van het tweede 
document erkennen de noodzaak van een beper
king van het verbruik van energie en grondstof
fen in de industrieel ontwikkelde landen om 
ruimte te scheppen voor een industrialisering van 
de dichtbevolkte ontwikkelingslanden. De ver
spilling in de rijke landen leidt niet alleen tot de 
uitputting van de rijkdommen van de aarde maar 
ook tot milieubezoedeling. Daartegenover staat 
dat het welvaartsniveau van de ontwikkelingslan
den verhoogd moet worden. Mensen, die regel
matig bedreigd zijn met honger en ellende, zijn 
al te zeer geneigd achteloos om te gaan met de 
natuurlijke rijkdommen van de aarde. Ze vernie
tigen bv. ganse wouden om te voldoen aan hun 
toenemende behoefte aan landbouwgrond. Om 
de verkwisting van grondstoffen en energie en 
de milieubezoedeling in de rijke landen te beper
ken worden volgende maatregelen voorzien: 

- Het verbruik van niet reproduceerbare energie 
verminderen door een betere isolering van de 
gebouwen en het winnen van energie uit onuit
puttelijke bronnen als zonnewarmte, wind, ver
rotting van natuurlijke afvalstoffen, c.a. 

- Het beperken van het wegvervoer en het aan
moedigen van het collectieve vervoer en van het 
gebruik van vervoermiddelen zonder motor. 
- Het heffen van eco-taxen op alle goederen 
waarvan de produktie of de verwerking na ge
bruik van aard is het milieu te bezoedelen. Ge
zien eco-taxen de levensduurte verhogen, stelt 
de studiegroep voor aan personen met laag inko
men een financiële compensatie toe te staan. Met 
de opbrengst van de eco-taxen kunnen de tekor
ten in de sociale zekerheid worden gedekt. Het 
document suggereert dat het hierdoor mogelijk is 
de lasten op de arbeid te verlagen en de werkge
legenheid uit te breiden. De eco-taxen zetten de 
bedrijven er bovendien toe aan meer arbeidsin
tensieve produktiewijzen aan te wenden. De toe
nemende vraag van de bedrijven naar 
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milieuvriendelijke produktievormen schept nieu
we arbeidsplaatsen. Om het overmatig gebruik 
van meststoffen en pesticiden in de landbouw 
tegen te gaan stelt het document een belasting
verhoging op deze produkten voor. Aan de land
bouwers worden subsidies ter beschikking ge
steld om een milieuvriendelijke werkwijze te 
hanteren of om het onbewerkt laten van gron
den. Zo zou de overproduktie van bepaalde voe
dingsmiddelen (granen, wijnen, zuivelprodukten) 
moeten worden tegengegaan. Meer Europese, 
financiële middelen moeten ter beschikking ko
men voor de financiering van de structuurfond
sen, m.a.w. voor de ontwikkeling van de armere 
regio's. Om de levensstandaard in de ontwikke
lingslanden te verbeteren en de vernietiging van 
het milieu in die landen tegen te gaan, stelt de 
werkgroep volgende maatregelen voor: 

- Het afremmen van de bevolkingsgroei. Over
matige bevolkingsgroei leidt tot het omhakken 
van alle wouden en de vorming van onleefbare 
bidonvilles rond de steden. 
- Het document verwijst naar de resoluties van 
de conferentie van Kaïro (september 1994). Deze 
voorzien tegen het 2050 een stabilisering van de 
wereldbevolking op 9 miljard mensen (voor 2000 
worden 6 miljard mensen voorzien). De rijke lan
den moeten voor de landen met een sterke be
volkingsgroei instaan voor de aankoop van voor
behoedsmiddelen en de vorming over het ge
bruik ervan. 

- De verlaging van de invoerrechten op de pro
dukten uit de ontwikkelingslanden, op voor
waarde dat ze bepaalde internationaal vastge
legde regels inzake het milieubeheer eerbiedi
gen. Een speciale commissie voor Handel en Mi
lieu van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
moet belast worden de nodige regels op te stel
len en hun naleving te controleren. Als een land 
deze regels niet naleeft, kan het niet langer be
roep doen op de handelsvoordelen. 

- Het door de rijke landen verlenen van finan
ciële en technische bijstand aan de ontwikke
lingslanden met het oog op de realisatie van de 
hierboven vermelde maatregelen. Hierbij wordt 
verwezen naar een resolutie van de Aarde-top
conferentie van Rio de Janeiro (juni 1992). Ze 
voorziet dat de rijke landen tegen het jaar 2000 

0,2% van hun BNP in een fonds storten om de 
verbetering van het milieu in ontwikkelingslan
den te financieren. 

Arbeidsduurverkorting 

In het manifest van de PES wordt voorgesteld 
om in de industrieel ontwikkelde landen de be
schikbare vraag naar arbeid over meer werkne
mers te verdelen. Welke formule in een bepaald 
land wordt gekozen (4-daagse werkweek, lan
gere verlofperiodes, educatief verlof, toestaan 
van voordelen voor het aanvaarden van deeltijd
se arbeid), wordt beslist door overleg tussen de 
werkgevers- en werknemersorganisaties [131. Om 
de daling van de vraag naar goederen en dus 
meer werkloosheid te voorkomen, moeten de 
globale looninkomens constant blijven. Dit houdt 
een vrij belangrijke verhoging van het loon per 
uur in. Een vermindering van de arbeidsduur van 
38 tot 36 uur. zoals wordt voorgesteld door de 
Franse socialistische presidentskandidaat Lioncl 
Jospin, komt neer op een stijging van het uur
loon met 5,6 %. Volgens de patroonsorganisaties 
werkt een dergelijke verhoging de delokalisatie 
van bedrijven in de hand en verhoogt dus de 
werkloosheid. In het memorandum van het PES-
manifest wordt gepleit dat bij inkrimping van de 
arbeidsduur de loonlast per eenheid produkt 
constant blijft. De stijging van de arbeidsproduk-
tiviteit moet dus instaan voor het dekken van de 
kosten verbonden aan de vermindering van de 
arbeidsduur. Dit houdt in dat de werkgelegen
heid evenredig moet toenemen met de stijging 
van het BNP. Of deze maatregel voldoende zal 
zijn om de hoge werkloosheid in de Europese 
landen geleidelijk af te bouwen is erg onzeker. 
Het is niet eenvoudig om te bepalen met hoeveel 
de werktijd verkort mag worden zonder stijging 
van de gemiddelde loonlast. 

Over sociale zekerheid en skischoenen 

De bedrijfsleiders uit de diverse Europese lan
den verwerpen elk voorstel van arbeidsduur
vermindering omdat het hun concurrentiepositie 
ten opzichte van de bedrijven in ontwikkelings
landen zou verzwakken en het zou leiden tot de 
sluiting van ondernemingen en dus meer werk
loosheid. Zonder beperking van het afremmen 
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van de delokalisatie is het bereiken van een 
sterke daling van de werkloosheid in de industri
eel ontwikkelde landen bijgevolg niet mogelijk. 
Dit kan best geschieden door handelsvoordelen 
te weigeren aan landen die niet bereid zijn be
paalde sociale maatregelen (bv. de verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit, het vaststellen van 
minimale lonen) te realiseren. Aan het WTO kan 
een gelijkaardige opdracht worden toegekend 
inzake het uitwerken en doen eerbiedigen van 
de voorschriften inzake werkvoorwaarden als in 
het document van de PES wordt voorzien voor 
de milieuvoorschriften. Sommige regeringen van 
lage loonlanden zien in dat de toepassing van 
lage lonen en het ontbreken van sociale voorzie
ningen op lange termijn niet gunstig zijn voor de 
economische vooruitgang. In bijna alle nieuwe 
industriële landen van Oost-Azië zijn de lonen de 
laatste jaren gestegen. Daarenboven wordt ook 
gestart met het invoeren van vormen van sociale 
zekerheid. Zuid-Korea past nu een systeem van 
ziekteverzekering voor werknemers toe. Singa
pore staat gezondheidszorg toe aan al zijn inwo
ners en besteedt overheidsgeld voor de bouw 
van sociale woningen. Thailand heeft plannen 
voor het invoeren van sociale voorzieningen 
voor ouderen, invaliden en de allerarmsten [14]. 
Deze landen streven niet meer naar de uitbrei
ding van nijverheden met lage lonen. Ze ver
strekken alleen nog subsidies aan bedrijven die 
bijdragen tot de technologische vooruitgang, 
m.a.w. ze volgen het ontwikkelingsmodel van 
Akamatu Kaname. 

Op de VN-top voor Sociale Ontwikkeling te 
Kopenhagen (maart 1995) bleek dat de meeste 
ontwikkelingslanden zich blijven verzetten tegen 
het opnemen van sociale voorschriften in interna
tionale handelsovereenkomsten. Na lange discus
sies werd bekomen dat ze de 20/20 regel aan
vaardden. Ze zullen dus zoveel geld besteden 
aan sociale projecten als de 20% van de ontwik
kelingshulp, die voor dit doel wordt voorbehou
den. Het blijft evenwel noodzakelijk dat de Euro
pese regeringen op de volgende conferenties van 
de WTO het invoeren van sociale clausules door
drukken, zoniet wordt de schandalige uitbuiting 
van de inlandse arbeidskrachten in die landen 
voortgezet. Dit hoeft niet alle delokalisaties te 

beletten. Verplaatsing van bedrijven naar lage 
loonlanden is binnen bepaalde grenzen verzoen
baar met een behoud van voldoende werkgele
genheid in de rijke landen. Zoals de Amerikaanse 
neo-institutionalist Michael Porter aantoonde in 
zijn standaardwerk The Competitive Advantages 
ofNations (1990) hebben de rijke landen er be
lang bij uit de netwerken(clusters) van industriële 
commerciële, wetenschappelijke en administra
tieve activiteiten deze te behouden waarvoor zij 
concurrentiële voordelen (beter opgeleid perso
neel, bezit van betere produktietechnieken, e.a.) 
bezitten 1151' 

Dergelijk selectief beleid komt voor in de 
Zwitserse schoennijverheid. De produktie van 
gewone schoenen werd stopgezet maar deze van 
speciaal sportschoeisel (bv. skischoenen) en van 
aangepaste schoenen voor invaliden werd in 
sterke mate ontwikkeld. Een ander voorbeeld 
zijn de Zwitserse uurwerken: de montage van 
de uurwerken werd gedelokaliseerd naar ontwik
kelingslanden, maar de produktie van de geper
fectioneerde onderdelen geschiedt verder in 
Zwitserland. Dergelijke specialisaties bieden het 
voordeel dat ze de industrialisering van de ont
wikkelingslanden niet in de weg staan. 'Integen
deel ze vergemakkelijken deze industrialisering 
door het ter beschikking stellen van meer geper
fectioneerde uitrustingsgoederen en halffabri
katen. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat een realistisch 
alternatief voor het liberale scenario van duur
zame groei beschikbaar is. Het is evenwel niet 
gemakkelijk verwezenlijkbaar omwille van grote 
weerstanden; geïnspireerd door religieus fana
tisme of kortzichtig eigenbelang. Katholieke en 
Mohammedaanse fanatici verzetten zich bv. tegen 
geboorteregeling. Groeperingen van landbou
wers komen op voor het behoud van het tradi
tionele EU-landbouwbeleid dat tot overproduktie 
en milieubezoedeling leidt. Lobby 's van indus
triëlen trachten het heffen van eco-taxen te voor
komen of althans de doen uitstellen. Het zal dus 
een sterke inzet vergen van de verschillende so
cialistische partijen om het sociaal-democratisch 
scenario van economische groei te realiseren. De 
toekomst van de volgende generaties hangt in 
ruime mate af van de wijze waarop het huidige 
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groeiproces wordt omgebogen. Het loont dus de 
moeite alle krachten te verenigen om de realisa
tie van het sociaal-democratisch scenario moge
lijk te maken. 
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