Het belang van een cao-loonsverhoging
Lange tijd gold voor cao-onderhandelingen dat de loonruimte werd gedefinieerd als de
arbeidsproductiviteitsstijging plus de inflatie.
- De correctie voor de inflatie is bedoeld om de koopkracht op peil te houden, door
prijsstijgingen word je euro minder waard.
- Het meenemen van de arbeidsproductiviteitsstijging is bedoeld om werknemers mee te laten
profiteren van de gestegen welvaart.
De cao-loonsverhoging geldt voor alle medewerkers, want iedereen heeft last van de inflatie.
Ontwikkeling in Nederland
De afgelopen jaren is het in ons land, gemiddeld, niet gelukt om de groei van de economie ook te
vertalen naar de lonen. De koopkrachtstijging stokt en er zijn zelfs jaren dat er koopkracht wordt
ingeleverd. Het deel van de koek dat niet naar de lonen gaat, maar naar de aandeelhouders groeit.
We constateren dat de afgelopen jaren in Nederland de loonsverhogingen gemiddeld amper genoeg
zijn om de inflatie bij te benen. Nog sterker: de medewerkers in de financiële sector hebben er de
afgelopen tien jaar het minst bijgekregen hebben van alle sectoren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Ook in 2021, een jaar waarin de loonsverhogingen door de krapte op de arbeidsmarkt weer wat
ruimer lijken te worden, komen de afspraken in de financiële sector tot nu toe niet verder dan een
gemiddelde verhoging van 1,6%. Alleen medewerkers in de zwaar getroffen sectoren cultuur en
horeca kunnen op beduidend minder rekenen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN.
Op www.awvn.nl kun je een gratis account aanmaken. Dit geeft je tijdelijk toegang tot veel
informatie.
Inflatie
Als we spreken over inflatie gaan we meestal uit van de CPI, de Consumentenprijsindex die wordt
gemeten door het CBS. Je kunt dit nakijken op www.cbs.nl. Het CBS geeft aan dat de CPI van oktober
2020 tot oktober 2021 met 3.4% gestegen. Je ziet in de door het CBS gepubliceerde trend ook dat de
inflatie hard oploopt. Het CBS waarschuwt niet voor niets dat dit de grootste inflatiestijging in bijna
20 jaar is.
Wat willen de vakorganisaties?
We willen dat NN in ieder geval de inflatie compenseert. Koopkrachtbehoud is een redelijk
standpunt.

