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loonstiJGinGen 
ZiJn een + Voor de 
eConoMie
ronald Janssen
senior economische beleidsadviseur etuC

Europese lonen hebben erg afgezien in de naweeën van de Grote 
Financiële Crisis. Voor de crisis stegen de nominale lonen aan 3 
tot 3,5%. Maar na de crisis gingen de loondynamieken substan-
tieel naar beneden (zie grafiek). Voor de Eurozone geven de cij-

fers aan dat de gemiddelde lonen met ongeveer 1,3% stegen in 2016. En 
terwijl loonstijgingen in Frankrijk en Spanje zelfs licht onder dit cijfer gaan 
(rond 1%), kregen Italiaanse en Belgische werknemers geen enkele ver-
hoging omdat ze geconfronteerd worden met nominale loon bevriezingen. 

Buiten de Eurozone zien we een gelijkaardig verhaal; in het VK blijft het loon 
steken op een evolutie van 1.3 – 1.7%, veel lager dan de loondynamieken 
van vroegere herstelperiodes. Zelfs landen van Centraal- en Oost Europa 
weerleggen deze trend niet, met loonevoluties in Polen of Hongarije van on-
geveer 1,7% in 2015, desondanks veel robuustere stijgingen in werknemer-
sproductiviteit in vergelijking met West-Europa. 

Hoe verklaren we deze zwakte van de lonen? Eén factor is natuurlijk de crisis 
zelf en de hoge en blijvende werkloosheid die ze veroorzaakte, en dus ook de 
onderhandelingspositie van vakbonden en werknemers verzwakte. Een an-
dere sleutelfactor is echter het beleid zelf. Sleutelfiguren in het beleid zoals 
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ministers van financiën of centrale bankiers reageerden op de crisis door de 
‘kost competitiviteit’ een centrale plaats te geven. Zelfs al werd de crisis 
veroorzaakt door een fundamenteel marktfalen van financiën, doch kwamen 
beleidsmakers snel tot de consensus dat om de economie uit de crisis te 
trekken, deze meer ‘competititief’ moest worden. 

Een competitieve economie zou een nieuwe vraag creëren en voor bijko-
mende jobs van buitenaf zorgen door stijgende exportstromen. Om dit te 
doen, was er één snel middel: de lonen bevriezen. 

Het beleid ging dus scheep voor een structurele hervorming van de loonvor-
mingssystemen met als doel het verzwakken of zelfs ontmantelen van alle 
soorten instellingen en mechanismen die het loon- en collectief overleg on-
dersteunen. In de Eurozone noemde men het ‘loon devaluatie’, de jongste 
term om het idee te ondersteunen dat, gezien Eurozone leden niet langer hun 
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eigen muntkoers kunnen devalueren, zij dit in de plaats met de lonen moeten 
doen. Dit proces voltrok zich eerst in die economieën die letterlijk met hun 
rug tegen de muur geplaatst waren omdat de financiële markten weigerden 
hen fondsen te verlenen. Om toegang te krijgen tot deze financiële bail outs 
van Europa en het IMF namen Griekenland, Portugal, Spanje, Letland en 
Roemenië de meest agressieve maatregelen. Loon bevriezingen werden opge-
legd, in de  minimum lonen en de publieke sector lonen werd gesnoeid en 
individuele bedrijven kregen de macht om lonen die op sectorniveau overlegd 
waren, te ondermijnen. Om de druk van ‘loon race to the bottom’ te kunnen 
bijbenen met Zuid-Europa volgden andere landen als Frankrijk, Italië en Bel-
gië die op hun beurt ook loon bevriezingen installeerden. 

Het resultaat is waar we nu staan. Loon dynamieken, zoals hierboven be-
schreven zijn extreem zwak: ze zijn ofwel bijna stagnerend ofwel nul. Meer 
nog, tot gejuich van de bedrijfswereld, de idee dat de knip op lonen moet 
gelegd worden opdat de economie competitiever zou worden, werd een wijd-
verspreid gedachtegoed, zowel in het hoofd van de beleidsmakers als in het 
hoofd van de publieke opinie. 

Als we dus het tij willen keren en we de Europese werknemers een loonsver-
hoging willen geven, dan moeten we de boodschap verspreid krijgen dat de 
inkrimping van lonen slecht beleid is en dat het tegendeel waar is: meer ro-
buuste loonstijgingen ondersteunen net de economie om haar beter te doen 
draaien. Dit artikel beschrijft de redenen waarom loonstijgingen een ‘plus’ 
zijn voor de economie. 

i. “MiJn loon is MiJn bestedinG en MiJn bestedinG is JouW Job”
Werkgevers hebben de neiging lonen enkel als een kost te zien. Lonen zijn 
echter ook de hoofdbron van inkomsten voor werknemers en hun huishou-
dens. En de uitgaven die inkomens mogelijk maken voorzien bedrijven van 
de vraag voor goederen en diensten die ze geacht worden te produceren. Op 
deze manier hebben lonen en loonstijgingen een motorfunctie voor economi-
sche activiteit, groei en jobs. Met andere woorden, het loon van een persoon 
is haar/zijn uitgave en die uitgave staat gelijk aan de job/het loon van een 
andere werknemer. En, het loon en bijhorende uitgave van die laatste ver-
zorgt op zijn/haar beurt de job van een vorige werknemer. 
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Individuele werkgevers hebben het meestal moeilijk deze logica van weder-
zijdse afhankelijkheid tussen lonen, vraag en jobs te begrijpen. Vanuit het 
standpunt van een individueel bedrijf zijn lonen gewoon een kostfactor en 
leeft de overtuiging dat snoeien in de lonen hun bedrijf meer competitief 
maakt en dus meer zal doen verkopen. Hier naar handelend, baseren de in-
dividuele werkgevers zich op de premisse dat ‘all else is equal’, met andere 
woorden dat het niveau van de geaggregeerde vraag in de economie vast ligt 
en dat het bedrijf een deel van de totale vraag verkrijgt door goedkopere 
producten en diensten aan te bieden. 

In realiteit echter is niet ‘all else is equal”. Zeker in tijden van crisis zijn vele 
andere bedrijven geneigd op dezelfde manier te reageren, met name door de 
lonen van hun werknemers in te krimpen. Maar als dit gebeurt en loon de-
pressie dus een algemene trend wordt over de economie, dan is het niveau 
en intensiteit van de geaggregeerde vraag niet meer vanzelfsprekend maar 
zal deze naar beneden gaan. Ook kan een bedrijf niet langer hopen om een 
groter deel van de dalende totale vraag te winnen omdat de relatieve loon-
concurrentieposities niet veel veranderen als de verloning in het algemeen 
inkrimpt. Magerdere bedrijfsloonfiches zullen dus resulteren in minder jobs 
omdat de totale vraag voor goederen en diensten naar beneden gaat. Snoei-
en in lonen leidt dus tot meer job verlies, niet minder. 

In de economische theorie staat dit bekend als ‘the fallacy of composition’ 
of het valse idee dat de simpele opsomming van alle individueel gedrag (“elk 
bedrijf snijdt in loon om jobs te redden”) gelijk staat aan de totale uitkomst 
voor de gehele economie (“alle jobs zijn gered”). Of, anders gesteld, door het 
te vergelijken met het gedrag van een publiek in een voetbalstadion. Als één 
persoon in het publiek opstaat, heeft hij of zij een beter zicht. Als echter 
iedereen opstaat, heeft niemand een beter zicht én heeft niemand nog een 
zitplaats. Een beleid van looninkrimping komt op hetzelfde neer. Een niet 
gecoördineerd gedrag waarbij iedereen snijdt in de lonen voor job behoud 
helpt niet maar maakt dingen enkel erger. 

Het is belangrijk te benadrukken dat deze logica ook omgekeerd werkt. Als 
werknemers binnen een individueel bedrijf duwen om de lonen naar omhoog 
te krijgen, dan zal dit niet veel effect hebben op het niveau van de totale 
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vraag in de economie. Wanneer deze loonstijgingen echter op een gecoördi-
neerde basis over de economie heen gebeuren, bijvoorbeeld via een interge-
connecteerde serie van loononderhandelingen, dan gaat de geaggregeerde 
vraag naar omhoog en hebben bedrijven de neiging te reageren met een 
stijgende productie en dito jobs om een hogere vraag te kunnen dienen. 
Omwille dat ze de koopkracht versterken, zijn loonstijgingen een motor voor 
vraag, groei en jobs. 

ii. “de lonen Van land a ZiJn ook de bestedinGen in dat land en een deel Van 
die bestedinGen is de eXPort Van land b” 
Wat met het competitiviteitsargument van een gehele economie die zichzelf 
uit de problemen tracht te exporteren? Kan de exportvraag het overnemen 
van de binnenlandse vraag als lonen bevroren worden? Kan meer verwacht 
worden van het positief effect uit een verbeterde externe competitiviteit dan 
enkel het negatief effect van verminderde verloning compenseren die de bin-
nenlandse vraag doet dalen?

Dat hangt er van af. Ten eerste hangt het af van de structuur van de econo-
mie. Als je een kleine open economie bent waarin de exportvraag het leeu-
wendeel van de totale vraag inhoudt en waar het belang van de binnenlandse 
vraag vrij beperkt is, dan kan het positieve effect van zulk een exportgroei 
strategie leiden tot het opheffen van het negatieve effect. Als je echter een 
relatief gesloten economie bent waar export enkel voor 10 à 20% van de 
totale vraag staat en waar de binnenlandse vraag het leeuwendeel inneemt, 
dan zal een herleving van de export onvoldoende zijn en zal de netto impact 
op de looninkrimping nog steeds negatief zijn. 

Nog belangrijker is dat hetzelfde mechanisme van interdependentie (hierbo-
ven beschreven) voor een enkelvoudige economie ook van toepassing is voor 
een regio als de Europese Unie waar de verschillende economieën voorna-
melijk van elkaar importeren en exporteren.

In dat geval zijn de lonen van land A de basis voor de totale vraag van dat 
land en onderdeel van die vraag die gebruikt wordt bij de importen van buur-
landen, en dus ook de economische activiteit en jobs in die landen onder-
steunt. Vice versa zullen de lonen van de buurlanden de activiteiten en jobs 
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in buurland A ondersteunen omdat hun lonen gedeeltelijk uitgegeven worden 
aan goederen en diensten die geproduceerd worden in land A.

Zo kan een identiek negatief ‘sum game’ een realiteit op zichzelf worden. Als 
één economie een strategie van loon devaluatie nastreeft, dan zal die ene 
economie nog voordeel kunnen halen uit de loon-en vraagdynamieken die op 
dat moment bezig zijn in buurlanden door te exporteren naar die buurlanden. 

Als echter een hele of een groot deel van een groep economieën elkaars 
activiteiten en jobs tracht te stropen dan zal een looninkrimping in die regio 
niet enkel de binnenlandse vraag van elk land verzwakken maar ook de ex-
portperspectieven van alle andere economieën. De gehele economische re-
gio zal zowel lijden onder een zwakke binnenlandse vraag als onder een 
zwakke importvraag van de andere handelspartners. 

Dit zero sum game werd geïllustreerd door een simulatie van het IMF op het 
einde van 2015. In de IMF paper werd berekend wat het effect op econo-
mieën in crisis (Griekenland, Italië, Spanje, Ierland, Portugal) zou zijn als alle 
leden van de Eurozone zouden beslissen hun lonen met 2% in te krimpen. 
Het resultaat, zoals te zien is in onderstaande grafiek, is dat de economie 
wegglijdt in een diepere depressie.

iii. “als We de lonen Van WerkneMers niet kunnen doen stiJGen, dan Moeten 
We hun sChuld VerhoGen” 
Centrale bankiers en ministers van financiën zijn er zich zeker van bewust 
dat robuuste lonen een sleutelingrediënt zijn om een economie te laten 
draaien en looninkrimpingen een kloof in de geaggregeerde vraag creëren die 
de groei naar beneden zal halen. Daarom hebben centrale bankiers naar al-
ternatief beleid gezocht om de vraagkloof in te vullen. Ze dachten dat ze zulk 
een substituut gevonden hadden in financieel beleid, of, zoals Alan Green-
span ooit zei: “als we de lonen van de werknemers niet kunnen doen stijgen, 
laat ons dan hun schulden doen stijgen”. 

Dit beleid werd wel degelijk gevolgd in vele economieën. Elke keer de geag-
gregeerde vraag naar beneden tuimelde, reageerde het economische beleid 
door de financiële wereld verder te dereguleren zodat kredieten goedkoper en 
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makkelijker toegankelijk werden en huishoudens dus bleven consumeren 
door zichzelf met meer schulden op te stapelen. Herinner je je de fameuze 
‘Ninja’ zin (No Income, no Job, and no Assets) vanuit de VS? Weinig krediet-
waardige huishoudens kregen daarbij woonleningen die hoger waren dan de 
reële waarde van hun huis met een extreme lage of zelfs 0 interest graad in 
de eerste jaren van de lening. En wanneer de lening verder liep en er hogere 
interesten moesten betaald worden die lage inkomenshuishoudens niet kon-
den betalen, herfinancierden ze simpelweg hun woonkrediet door een an-
dere Ninja lening aan te gaan op basis van de gestegen waarde van hun huis. 
En hoewel dit soort praktijken minder evident lijken in Europa werden in 
Ierland en Spanje toch gelijkaardige ervaringen gezien van centrale bankiers 
en financiële regulators met slapende jobs terwijl de zeepbel van het vast-
goed alle controle verloor en torenhoge huishoudschulden zich opstapelden. 

Het is duidelijk dat dit soort beleid waar lonen vervangen worden door risico-
volle schulden en activa prijs luchtbellen niet duurzaam is. Werknemers en 
huishoudens kunnen zichzelf niet blijven in de schulden steken. Wanneer ze 
hiermee ophouden, “stopt de muziek”. De uitgaven komen tot een standstill, 
de prijzen voor activa houden op te stijgen, banken en financiële markten 
beginnen eindelijk te twijfelen aan de kwaliteit van hun leningenportefeuille 
en worden voorzichtig in het verlenen van nieuwe of lopende kredieten. Met 
de snelheid van het licht, werd wat ooit een virtuoze cyclus van gemakkelijk 
en goedkoop krediet, hoge uitgaven, stijgende afzetprijzen en daarna nog 
makkelijker krediet werd, wordt het tegenovergestelde: een vicieuze cirkel 
waar alles (vraag, afzetprijzen, het banksysteem, de economie en jobs) in 
elkaar klapt.

Occasioneel wordt het feit dat loondepressie en financiële instabiliteit sterk 
gerelateerd zijn, openlijk erkend. Zo is er een interview met William White, 
voorzitter van de OESO’s Economische en Ontwikkelingsreview Comité, die 
zich zorgen maakt over de blijvende opbouw van schuld in de wereldecono-
mie en oproept tot meer aandacht voor loongroei (http://www.bloomberg.
com/news/videos/2016-02-09/oecd-s-white-says-more-wage-growth-atten-
tion-needed). Deze uitspraak horen vanuit de OESO, is vrij opmerkelijk, om-
dat de OESO vaak de lidstaten aanraad om de loongroei naar beneden te 
brengen, om, ja, meer competitief te worden. 
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De sleutelles die dringend moet getrokken worden uit de Grote Financiële 
Crisis en vele andere periodes van financieel tumult is dat schuld en financie-
ring een gevaarlijk substituut vormen voor loongroei. Greenspan ’s slagzin zou 
op zijn kop moeten gezet worden. Correct is het om te zeggen dat ‘als finan-
ciën en schuldlasten onder controle zijn en als vraag en economie groeiende 
zijn, dan moeten we verzekeren dat de lonen stijgen’.

iV. loonstiJGinGen Verankeren de PriJsstabiliteit 
Centrale bankiers koesteren prijsstabiliteit. Het EMU Verdrag definieert prijs-
stabiliteit zelfs als de allergrootste prioriteit die de ECB moet nastreven. Prijs-
stabiliteit omhelst ook het voorkomen dat inflatie op zijn kant keert, met name 
in een spiraal van deflatie met een zakkend algemeen niveau van prijzen. 

Centrale banken hebben goede redenen zich zorgen te maken om deflatie. 
Eén ervan is dat huishoudens en firma’s systematisch uitgaven uitstellen 
omdat ze weten dat het product dat ze willen aankopen goedkoper zal wor-
den in de toekomst, en ze door dit uitstel het proces van crisis en deflatie 
verder verdiepen.

Een tweede reden is dat deflatie de echte last van schuld doet stijgen. Via 
deflatie vallen prijzen en inkomens maar het bedrag van de nominale schuld 
dat moet terugbetaald worden, blijft hetzelfde. Omdat de lonen en de inko-
mens van de huishoudens naar beneden gaan, gaat een groter deel van hun 
inkomen naar de betaling van de nominale schuld, waarbij het huishoudbud-
get voor goederen en diensten uitgehold wordt. Hierdoor stagneert de econo-
mie, de capaciteit wordt lauw en wordt gevolgd door een verdere neerwaart-
se druk op de prijzen. Als vroeg of laat de interestgraden tot 0 zakken belandt 
de economie in een depressie en deflatie. 

Deflatie is, met andere woorden, iets wat slimme beleidsmakers willen voor-
komen. Dit is waarom centrale bankiers prijsstabiliteit niet omschrijven als 0 
inflatie maar positief als een hogere inflatiegraad. Dit geeft hen een veilig-
heidsmarge. In het geval dat de economie een onverwachte negatieve schok 
krijgt, gaat de inflatie naar beneden maar blijft deze toch boven de deflatie 
drempel (van 3% inflatie naar 1% bijvoorbeeld). De economie verzinkt dan 
niet in deflatie. 
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Wat is nu de link met de lonen? Als we willen dat onze economie positieve 
inflatiegraden beleeft tussen bijvoorbeeld 2 à 3%, dan zijn lonen een be-
langrijk instrument om dit te helpen bereiken. Als loondynamieken zeer laag 
zijn, zoals nu het geval is, dan resulteert een zwakke loongroei gecombineerd 
met een beetje groei in arbeidsproductiviteit in een bijna 0 loonkostdruk. (zie 
de grafiek over eenheden loonkosten). Er is geen enkele druk op de bedrijfs-
wereld om de prijzen te doen stijgen (of toch niet bij 2%) omdat de loonkos-
ten stagneren. Inflatie komt dan veel lager dan het inflatiedoel van de cen-
trale bank te liggen waardoor de economie kwetsbaar blijft tegenover de 
mogelijkheid op een negatieve vraagschok. 

De ECB realiseert zich inderdaad dat hogere loonstijgingen noodzakelijk 
zijn om onze Euro economie terug substantieel hogere inflatiegraden te 
geven. In feite zijn sterkere loonstijgingen dé  hoop van hun onderzoeksde-
partement van de laatste jaren. Dit is te zien op de volgende grafiek die de 
geschatte loonstijgingen toont die de ECB gebruikte in haar groei- en infla-
tievooruitzichten. Sinds 2010 projecteerde de ECB eerst een stabiele en 
dan een versterkte loongroei in de volgende jaren. Maar, in plaats van te 
versnellen, verzwakten de loondynamieken verder. In september 2016 
voorspelde de ECB opnieuw loondynamieken die verdubbelden van 1,2 
naar 2,5% in 2018-2019. Maar, zoals we kunnen zien in de tweede grafiek 
hieronder, staan loondynamieken in verschillende landen nog op bodemni-
veau, zonder veel herstel, en zeer ver van de volledige werkgelegenheid van 
Duitsland. 

Om prijsstabiliteitsdoelstellingen van bijvoorbeeld 2% inflatie te halen, spe-
len lonen een sleutelrol. Door de nominale lonen te doen stijgen met 3%, 
wordt de bedrijfswereld geduwd om de prijzen te doen stijgen met 2% om de 
winstmarges te behouden (rekening houdende met een productiviteitsstij-
ging van 1% zodat eenheids loonkosten stijgen met 2%). Loonstijgingen ver-
ankeren dus de prijsstabiliteit. De Eurozone, die het ECB’s prijsstabiliteits-
deel meerdere jaren moest missen, moet dringend een versnelling van de 
loonstijgingen in gang zetten. Als ze dit niet doet, zullen de problemen bij 
een volgende crisis alleen maar groter worden en zal de economie in een 
ogenblikkelijke depressie geduwd worden.




