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Van de redactie
Nu Nederland in een recessie verkeert, zijn koopkrachtplaatjes en de gevolgen van het
kabinetsbeleid voor de inkomensverdeling voor velen een punt van zorg. Maar hoe zit het
feitelijk met de inkomensverdeling in het verleden? In een uitvoerige analyse tonen
Caminada, Goudswaard en Wang in het eerste artikel van deze aflevering van TvOF aan
dat in de meeste OESO-landen vanaf de jaren tachtig tot 2005 de primaire
inkomensongelijkheid fors is toegenomen, maar door belasting- en uitkeringsstelsels met
tweederde is afgevlakt. Tussen de landen bestaan echter forse verschillen.
De arbeidsproductiviteit is in de publieke sector lager dan in de marktsector. Binnen de
publieke sector bestaan echter forse verschillen. Om daarin meer inzicht te krijgen
introduceert Blank in het tweede artikel het begrip technische ontwikkeling van de
arbeid. Hierin wordt het standaardbegrip arbeidsproductiviteit gecorrigeerd voor de
invloed van ontwikkelingen in productie, prijzen en omgevingsfactoren. Hieruit blijkt
onder meer dat de door technologie gedreven sectoren, zoals de netwerksectoren en de
ziekenhuissector, een hogere groei laten zien dan de sterk arbeidsintensieve sectoren.
Wat is duurder: een koninkrijk of een republiek? Matthijs analyseert in zijn artikel de
kosten van de staatshoofden in negen West-Europese landen. Hoewel de landen moeilijk
te vergelijken zijn, o.a. vanwege verschillen in transparantie, volgt uit zijn analyse wel
een genuanceerd beeld. Een koning (president) is niet zonder meer duurder dan een
president (koning).
Dit nummer van TvOF wordt afgesloten met een artikel van Grooten en Van der Burgh
over het betalingsgedrag van gemeenten. Onderzocht worden de oorzaken van de
overschrijding van betalingstermijnen. Overschrijdingen vinden niet alleen plaats door
het gedrag van budgethouders, maar ook door politieke beslissingen en crediteuren
Het volgende nummer van TvOF verschijnt eind oktober. Daarin wordt uitvoerig aandacht
besteed aan het financieel-economische beleid van het kabinet Rutte-II in 2014.
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