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amsterdam De wet van de
Franse econoomThomas Piketty
gaatookopvoordeNederlandse
polder.Hetrendementopkapi-
taal is al achttien jaar hoger
danhetgemiddeldeinkomen
uit arbeid. Mensen worden
dus sneller rijkuit vermogen
indevormvanspaargeld,be-
leggingen of huizenbezit
danmet inkomenuitwerk.
Dit blijkt uit een analyse

vandeCBS-cijfersoverdepe-
riode 1997-2014 door de Ne-
derlandse onderzoeksassis-

tent Wouter Leenders. Leen-
ders isbetrokkenbijdewereld-
wijde database van ongelijk-
heid die zijn hoogleraar
Gabriel Zucmanmet Piketty
opzette. Voor zijn scriptie
heeftLeendersalseerstede
cijfers vanNederlandover
rendement op vermogen
volgens de theorie van Pi-
kettyopeenrij gezet.
Uit deze cijfers blijkt dat

vermogen jaarlijks in hoger
tempogroeitdanhetnationaal
inkomen. Mede hierdoor
groeit vermogen ook sneller

aan dan het gemiddelde inkomen in
Nederland.Waarin1997eenburgerge-
middeld3,6keerhetmodale inkomen
aanvermogenbezit, liepdit in2014op
naar4,7maalhet inkomen.Bijhethui-
digemodale inkomenvan 33duizend
euro, bezit de burger dus gemiddeld
155duizendeurovermogen.
Decijferstonendatnetals inveelan-

dere landenook inNederlandhet ver-
mogenaanbelangwint,zegtLeenders.
‘Deze stijgingwordt voor eenbelang-
rijk deel veroorzaakt door een toe-
namevandewaardevanhethuizenbe-
zit en een stijging vanbezit in levens-
verzekeringenenpensioenfondsen.’
De theorie van Piketty wordt door

economenfelbediscussieerd.Omzijn
statistische inzichtenwordt de Frans-
manzeergeroemd,maaroverdetheo-
retische verklaring van de geconsta-
teerde ongelijkheid bestaat veel on-
enigheid. Piketty benadrukt dat ver-
grijzing en lagere bevolkingsgroei de
economische groei indewestersewe-

reldnaarbenedendrukt.Doordezela-
gere groeiwordt vermogen steeds be-
langrijker voor het inkomen vanbur-
gers.

InNederlandwasdegroeideafgelo-
pen decennia ook lager dan bijvoor-
beeld indehoogtijdagen:de jarenzes-
tigvandevorigeeeuw.Hetrendement
op vermogen (inclusief koerswinst)
ligt mede daardoor alle jaren hoger
danhetgroeicijfer.

Dehogere rendementenop vermo-
gen vielen te verwachten, zegt de Am-
sterdamsehoogleraarNicoWilterdink,
dieonlangseenkritischebeschouwing
schreef over Piketty’s ‘toverformule’.
Volgens Wilterdink zijn de trends in
ongelijkheideenveelcomplexer feno-
meen. De ongelijkheid stijgt volgens
hemdoor drie ontwikkelingen: door
een verschuiving van inkomenuit ar-
beid naar inkomenuit kapitaal; door
een toename van ongelijkheid in ar-
beidsinkomens en door een stijging
van de waarde van aandelen. De uit-

breiding van huizenbezit en de stij-
gingvandehuizenprijzenverzachten
devermogensongelijkheidenigszins.

‘Desimpele formuledatrendement
hoger is dan de economische groei,
biedt onvoldoende verklaring’, zegt
Wilterdink. De vermogensongelijk-
heidschommelt inNederlandookveel
meer dan je opbasis van Piketty’s for-
mulezoumogenverwachten.

Leenders onderschrijftWilterdinks
relativering. ‘Letwel:ookPikettynuan-
ceertzijneigentheorieeniszekergeen
historisch determinist. Vermogens-
ongelijkheidhangt van veelmeer fac-
toren af, zoals de opkomst vande ver-
zorgingsstaat, de belastingen en het
spaargedragvanburgers. Vanwegede
schaarse cijfers overNederlandmoet
je voorzichtig blijvenmet stellige uit-
sprakenoververmogensongelijkheid.
Maar de verzamelde informatie geeft
wel aan dat de trend van een toene-
mendbelangvanvermogenookinNe-
derland teherkennen is.’

Economie

Kan Phillips-curve bij het grofvuil?

P
recies 57 jaargeledenkwamde
Nieuw-ZeelandseeconoomA.W.
(AlbanWilliam)Phillipsmeteengra-
fiekdie totopdedagvanvandaag

centralebankiersophetgoedespoormoet
zetten.

De toenmaligehoogleraaraandeLondon
Schoolof Economicsbaseerdedezegrafiek
opBritsedataovereenperiodevanhon-
derd jaar: TheRelationBetweenUnemploy-
mentand theRateofChangeofMoneyWage
Rates in theUnitedKingdom, 1861-1957.

Hij toondeaanhoede inflatieveranderde
alsdewerkloosheidveranderdeenomge-
keerd. Alsdewerkloosheidafnam, steegde
inflatie, omdaterdoor eenhogerevraag
naararbeidksrachtenmeer loonmoest
wordenbetaald. Enalsdewerkloosheid
steeg,daaldede inflatie, omdatdoorhet
grotereaanbodvanwerkzoekendemensen
de lonenomlaagkonden.

DehuidigepresidentvandeAmeri-
kaansecentralebanken (deFed) Janet

YellennoemdedePhillips-curve in2007 ‘de
kernvanelkrealistischeconomischmo-
del’. AlsdeFedbeleidsbeslissingenzoumoe-
tennemen, zoals eenrenteverhoging,
moestdearbeidsmarktnauwlettend inde
gatenwordengehouden.Alsdieaandebe-
terendehandwas,moestde inflatie inde
kiemwordengesmoord.
Alleendoetdewerkelijkheidnietwathet

modelaangeeft.DeAmerikaansewerkloos-
heid is sinds2009gedaaldvan10naar
5 procenten isdichtbij eenniveaugeko-
mendatvolledigewerkgelegenheidkan
wordengenoemd.Maarde inflatie isop
jaarbasisnogmaar0,3procent. Er isgeen
redenderente teverhogen.

BinnendeFednemensteedsminderbe-
stuurdersdePhillips-curveendaarmeemo-
gelijkookYellenserieus.Daniel Tarullo, een
vandeFed-bestuurders, zei ineen interview
metCBNC ‘datergeenredenwasomuit te
gaanvancorrelatiesuithetverleden, zoals
dePhillips-curve,dieal tien jaarnietmeer

lijkentewerken’.Hij kreegbijval vanbe-
stuurderLaelBrainard: ‘Debeste inzichten
wijzeneropdatderelatie zeer zwak is.De
werknemershebbennauwelijks eenonder-
handelingspositieondanksdegedaalde
werkloosheid.’ Vanaf 1958blijkt indeVShe-
lemaalgeenrelatie te zijn tussenhetprijs-

indexcijfer endewerkloosheid.Vaakgaan
hoge inflatie enhogewerkloosheid samen,
zoals eind jarenzeventigenbegin jaren
tachtig.DatdePhillips-curvenietwerkt,
komtdoorhet feitdathetaanbodopdear-
beidsmarktwordtonderschat.
Alsdewerkloosheiddaalt, trektdat

nieuwkomersaandieaanvankelijkhele-
maalnietnaarwerkzochten.Datbetekent
eentoenamevandeparticipatiegraad.Her-
intredendevrouwenofmensendiedebrui
gevenaaneenstudie, gaanwerken.Actue-
ler isdathetaanbodookstijgtdoor immi-
gratie. Immigrantentrekkenvooralnaar
landenwaardearbeidsmarktkrap is en
waardusgemakkelijkwerk is tevinden,
zoalsDuitsland.
Een lagewerkloosheid leidt totmeer

mobiliteit,niet tothogere lonen.

Lage werkloosheid en
en lage inflatie blijken
toch samen te gaan
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De wet van Thomas Piketty geldt ook voor Nederland

Verschil tussen rendement en groei
in procentpunt

...daardoor gaat de wet van Piketty op... ...en neemt belang vermogen toe.Rendement is hoger dan de groei...

Belang van privévermogens als
percentage van nationaal inkomen

Gemiddeld rendement*, in procenten

Groei nationaal inkomen, in procenten
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Ookpolder leeftnaarPiketty’swet

De Franse econoom Thomas Piketty constateert dat het rendement
op vermogen hoger is dan de groei van het nationaal inkomen, in een
formule uitgedrukt: r > g. Over het vermogensrendement afgezet te-
gen groei in Nederland waren nog geen gegevens beschikbaar. Onder-
zoeksassistent Wouter Leenders heeft deze gegevens nu in kaart ge-
bracht. Onlangs presenteerde het CBS wel een studie waarin naar Pi-
ketty’s theorie werd verwezen, maar die keek naar de‘groei’van het
vermogensrendement en naar de‘groei’van het inkomen. In Leen-
ders’studie is gekeken naar echt rendement op vermogen.

De wet van Piketty

Ook inNederlandgroeitdeongelijkheid inbezittingen,blijktuit recente
berekeningen.Maardiealleenverklarenuit vermogensgroei is te simpel.
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