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Een nieuwe kijk op structuurwerkloosheid

M
C.B Mulder en A.B.T.M, van Schaik

Samenvatting
Tilburg, november 1989

Op de arbeidsmarkt sluiten vraag en aanbod niet altijd in voldoende
mate op elkaar aan. Dit probleem wordt gewoonlijk bestudeerd door het
verband tussen werkloosheid (U) en vacatures (V) te onderzoeken. In de
bestaande studies, zoals die in De Economist (Kuipers en Buddenberg, Van
den Berg en De Neubourg), is een aantal theoretische en empirische proble-
men tot op heden echter niet goed opgelost. Dat zullen wij hier eerst
laten zien. In aansluiting daarop presenteren wij een nieuwe UV-relatie,
waarin de genoemde problemen zo goed mogelijk zijn behandeld. Het verband
tussen werkloosheid en vacatures wordt daarbij geanalyseerd met behulp van
een zoekproduktiefunctie, die algemener van vorm is dan de gebruikelijke
specificatie, die is afgeleid van de Cobb-Douglas produktiefunctie. Daar-
naast is de dynamische specificatie van onze UV-relatie uitgebreider dan
die in de bestaande studies en besteden wij aandacht aan de betekenis van
de langdurig werklozen voor het functioneren van de arbeidsmarkt. In na-
volging van Pissarides en Blanchard laten wij bovendien zien dat het aan-
bod van vacatures bij de bestudering van de omvang van imperfecties op de
arbeidsmarkt niet kan worden gemist. Met name dit aspect wordt in de be-
staande studies in onvoldoende mate onderkend.

We concluderen dat werkloosheid uit hoofde van een tekort aan arbeids-
plaatsen (klassieke werkloosheid) de voedingsbodem is, waarop werkloosheid
uit hoofde van imperfecties op de arbeidsmarkt (structuurwerkloosheid)
zich heeft kunnen ontwikkelen. Ook kwantitatief gezien is de klassieke
werkloosheid minstens even belangrijk als de structuurwerkloosheid. De
belangrijkste bijdrage van ons onderzoek ligt hierin, dat beide soorten
werkloosheid nu expliciet met elkaar in verband worden gebracht.
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1. Inleiding

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Werklozen zoeken een baan
en werkgevers zoeken werknemers voor openstaande banen. Werknemers verla-
ten gewild of ongewild hun werkkring en laten zich als werkloze inschrij-
ven of verlaten de arbeidsmarkt. Daarnaast verschijnen er nieuwe werkne-
mers zoals schoolverlaters en gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt, terwijl
andere werknemers zoals ouderen en arbeidsongeschikten de arbeidsmarkt
weer verlaten. Ook verandert een aantal werknemers van baan zonder tussen-
tijds werkloos te zijn en WOL'den werknemers zelfstandig of omgekeerd.

De arbeidsmarkt werkt niet kosteloos. De werkloosheidsuitkeringen zijn
hiervan een voorbeeld. Daarnaast ligt een belangrijke component van deze
kosten in de mogelijkheid dat de feitelijke produktiviteit van de pas in
dienst getreden werknemer achterblijft bij de door de werkgever beoogde
produktiviteit. Het is mogelijk dat nieuwe werknemers niet aan de verwach-
tingen voldoen, zodat werkgevers extra kosten moeten maken om de beoogde
produktiviteit alsnog te halen. De kosten die verbonden zijn aan het open-
stellen en het opvullen van een vacature bestaan dus niet louter uit het
loon van de daarbij betrokken personeelsfunctionaris en het plaatsen van
advertenties. Waarschijnlijk veel belangrijker zijn de kosten die achteraf
kunnen ontstaan als de werknemer eenmaal in dienst is. We zien ook dat
werkgevers hiermee rekening houden: ze zoeken in eerste instantie immers
naar werknemers met een goede reputatie, waardoor met name langdurig werk-
lozen buiten hun gezichtsveld zouden kunnen vallen.

Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers zijn kieskeurig. Dit kun-
nen zij zich onder meer veroorloven op grond van een inkomen dat door de
maatschappij wordt gegarandeerd. (Uiteindelijk kunnen zij bijna altijd
recht doen gelden op een bijstandsuitkering.) De aanwezigheid van veel
werklozen hoeft dus niet te betekenen dat de keuzemogelijkheden voor werk-
gevers daardoor groter zijn. Een hoge werkloosheid impliceert dus niet dat
openstaande banen snel en met relatief weinig kosten kunnen worden opge-
vuld. Het is best mogelijk dat er tegelijkertijd veel vacatures en veel
werklozen zijn.

Er bestaat veel empirisch onderzoek over het verband tussen werkloos-
heid (U) en vacatures (V). Uit de beschikbare tijdreeksen blijkt dat dit
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verband de vorm heeft van een isoquant en derhalve negatief is. Verschui-
vingen langs zo'n isoquant zijn derhalve te interpreteren als een afruil
tussen werkloosheid en vacatures. }íet probleem is echter, dat er op het
eerste gezicht geen sprake is van een op- en neergaande beweging langs één
(vloeiende) curve, die op zijn plsats blijft liggen. De curve lijkt in de
loop var~ de tijd naar rechts te verschuiven, hetgeen betekent dat het
aantal werklozen bij een gegeven niveau van het aantal vacatures steeds
groter wordt.

In dit verband is het opmerkelijk dat - met name in ons land - vaak
wordt betoogd dat de arbeidsmarkt in evenwicht zou zijn als het aantal
vacatures (V) gelijk is aan het aantal werklozen (U). Dat kan het geval
zijn bij 50.000, maar even goed bij 200.000 vacatures. Gesproken wordt
over structuurwerklozen, oftewel werklozen uit hoofde van imperfecties op
de arbeidsmarkt. Deze opvatting over het evenwicht in de afruil tussen
werkloosheid en vacatures is ook onlangs voor het voetlicht gebracht. In
een artikel in Maandschrift Economie stellen Bierings en Van
Witteloostuijn, dat structurele werkloosheid het werkloosheidsniveau is
waarbij U-V. De auteurs lichten dit niet toe, maar zij baseren er vervol-
gens wel een berekening van het aantal structuurwerklozen op, die sugge-
reert dat dit aantal in de loop van de tijd gestaag zou zijn toegenomen.l

De zojuist genoemde opvatting over de meting van het aantal structuur-
werklozen, die destijds onder meer door Kuipers en Buddenberg (19~8, blz.
391) naar voren is gebracht, zullen wij in dit artikel bekritiseren. Daar-
bij zullen wij eerst in het kort aangeven hoe tegenwoordig in de interna-
tionale literatuur tegen het verband tussen werkloosheid en vacatures
wordt aangekeken. In tegenstelling tot de studies in de bestasnde Neder-
landse traditie gaan wij vervolgens ook in op de vele praktische proble-
men, die bij het econometrisch schatten van dit verband om de hoek komen
kijken. We zullen laten zien dat - op grond van de UV-curve alleen - het
asntal structuurwerklozen niet goed te berekenen valt. Dasr is ook de
zogenoemde VS-curve, die het aanbod van vacatures representeert, voor
nodig. Op grond van deze gecombineerde W-VS-analyse kan worden berede-
neerd dat het niet-conjuncturele deel van de werkloosheid uit twee compo-
nenten bestaat, die in hoge mate met elkaar verbonden zijn, namelijk de
werkloosheid uit hoofde van een tekort san arbeidsplaatsen en de struc-
tuurwerkloosheid.
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De opzet van het artikel is als volgt. In paragraaf 2 laten we de
feiten voor zichzelf spreken. In paragraaf 3 beschrijven we een vrij alge-
mene W-curve die aan de schatting van het verband tussen werkloosheid en
vacatures ten grondslag zou kunnen liggen. Daarbij doen we vooral een
beroep op het werk van Pissarides (1986). Vervolgens bespreken we in para-
graaf 4 enkele bestaande studies over het verband tussen werkloosheid en
vacatures in Nederland. In paragraaf 5 presenteren een W-relatie, die
zowel uit theoretisch als uit econometrisch oogpunt als bevredigend kan
worden beschouwd. Daarop baseren we in paragraaf 6 ten slotte een bereke-
ning van het aantal structuurwerklozen.

2. Enkele feiten

Het verloop in de tijd van het aantal vacatures en het aantal werklo-
zen volgt over het algemeen de op- en neergaande beweging van de economi-
sche bedrijvigheid die we conjunctuur noemen. Tijdens de neergaande fase
nemen de vacatures af en stijgt de werkloosheid. Tijdens de opgaande fase
gebeurt het omgekeerde. De cijfers voor de Nederlandse economie laten zien
dat dit in de jaren 50 en 60 inderdaad het geval is geweest. In de eerste
helft van de jaren 50 stijgt het aantal vacatures tot boven de 100.000,
terwijl de werkloosheid tot onder de 50.000 daalt. Daarna volgt een neer-
gaande fase, die in 1958 zijn dieptepunt bereikt. Het daarop volgende
herstel is langdurig en bereikt zijn hoogtepunt in 1964. Er zijn dan ruim
130.000 vacatures, wasr slechts circa 30.000 werklozen tegenover staan. De
neergang in het midden van de jaren zestig, die minder scherp is dan in
1957~1958, eindigt in 196~. Vsnaf dit jaar neemt het aantal vacatures weer
toe en daslt de werkloosheid. Het nieuwe hoogtepunt in de conjunctuur is
19~0. In dit jaar is het aantal vacatures nagenoeg even groot als in het
topjaar 1964. Het verschil is echter dat het aantal werklozen bijna twee
masl zo hoog is?

Het zojuist gencemde verschil is de voorbode van een aantal ontwikke-
lingen in de jaren 70, dat van het hierboven geschetste beeld afwijkt. In
de periode 1972-1974 stijgen namelijk zowel de werkloosheid als het aantal
vacatures. Dasrna volgt de recessie van 19~5-19~6, waarin de werkloosheid
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met één sprong oploopt tot een niveau dat tot en met het jaar 1979 gehand-
haafd blijFt. De werkloosheid daalt dus niet. Daarentegen neemt het aantal
vacatures in de jaren 1976-1979 gestaag toe.

De jaren 80 vertonen evenwel weer het beeld dat we van de jaren 50 en
60 kennen, zij het dat de recessie nu veel dieper is dan in 1952. 1958 en
1967. In de jaren 1980-1983 loopt het aantal werklozen sterk op, terwijl
het aantal vacatures "als sneeuw voor de zon" verdwijnt. In de daarop
volgende opgaande fase daalt de werklooshei.d en stijgt het aantal vacatu-
res. Het verloop van de bei.de grootheden is relatief gezien echter veel
minder geprononceerd dan in de perioden die op de recessies van de jaren
j0 en 60 volgen. Een en ander blijkt duidelijk als we de zojuist besproken
cijfers in één figuur met elkaar combineren. Aldus ontstaat het bekende
U(nemployment)-V(acancies)-diagram.

Figuur 1

In figuur 1 is het aantal vacatures zoals gebruikelijk op de verticale
as afgezet en het aantal werklozen op de horizontale as. Duidelijk blijkt
dat het denkbeeldige verband tussen vacatures en werkloosheid de vorm
heeft van een isoquant en derhalve negatief is. Verschuivingen langs zo'n
isoquant zijn derhalve te interpreteren als een afruil tussen vacatures en
werklozen. De figuur laat echter ook zien dat dit negatieve verband op het
eerste gezicht niet stabiel is. Er is immers geen sprake van een op- en
neergaande beweging langs één (vloeiende) curve die op zijn plaats blíjft
liggen. De historie van een dieptepunt blijft in de opgaande fase zicht-
baar. Kennelijk wordt tijdens een recessie iets "nieuws" opgebouwd, wear-
door de UV-curve naar rechts verschuift. (Het aantal werklozen bij een
gegeven niveau van het aantal vacatures wordt groter.) De jaren die volgen
op de recessie van 1980-1982 zijn hiervan wederom een duidelijk voorbeeld:
de UV-curve vertoont nu zelfs een spiraal-vormig en tegen de klok indraei-
end verloop.2

De genoemde feiten ondersteunen de heersende opvattingen dat de ar-
beidsmarkt in de loop der jaren slechter is gaan functioneren. Met name in
de perioden 1972-1974, 1976-1979 en vooral in de eerste helft van de jaren
80 zou het aantal werklozen uit hoofde van imperfecties op de arbeidsmarkt
(structuurwerklozen) sterk zijn toegenomen. Het is de vrsag waaraan dit nu
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precies ligt. Het antwoord op deze vraag ligt echter niet zo maar voor het
oprapen. Dat zullen we in de volgende paragraaf laten zien.

3. De UV-curve

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op het afleiden van de
UV-curve (3.1), de praktische problemen bij het schatten van deze curve
(3.2) en de bepaling van de omvang van de marktimperfecties (3.3).

3.1 Afleiding van de UV-curve

De verandering van de werkloosheid ( U) in een bepaalde periode is per
definitie gelijk aan het verschil tussen de verandering van de (totale)
beroepsbevolking (L) en de verandering van de (totale) werkgelegenheid
(N):

eU - nL-nN (i)

De verandering van de werkgelegenheid (N) is per definitie gelijk aan het
verschil tussen het aantal vacaturevervullingen (X) en de uitstroom uit de
werkgelegenheid, ofwel het aantal baanverlaters (I):

eN - X-I (2)

Zoals we nog zullen zien spelen deze definities bij het schatten van de
UV-curve een belangrijke rol, met name omdat het aantal koppelingen (X) in
de praktijk niet bekend is.

Het doel van de UV-analyse is meer zicht te krijgen op de werking van
de arbeidsmarkt. Het ligt voor de hand daarbij uit te gaan van het zoekge-
drag van vragers en aanbieders: een werkloze zal zich inspanningen ge-
troosten om een geschikte baan te vinden en een werkgever zal zich inspan-
nen om een geschikte candidaat asn te trekken voor een vacature die hij
heeft opgengesteld. Het zoeken zal gewoonlijk enige tijd duren. Daarbij
speelt ook de intensiteit waarmee er gezocht wordt een rol. Komt er even-
wel een koppeling tot stand, dan hebben de zoekinspanningen tot resultaat
geleid en is er dus een contract "geproduceerd". Deze terminologie verder
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aanhoudend kunnen de koppelingsprocessen op de arbeidsmarkt worden be-
schreven in de vorm van een zoek-produktiefunctie, waarin - gegeven een
aantal andere factoren (B) - het aantal werklozen (U) en het aantal vaca-
tures (V) als "inputs" en het aantal nieuwe contracten (X) als "output"
fungeren:

t t -
X - x(U,V;B) (3)

Deze zoekproduktiefunctie gaat terug op de versies, zoals die onder meer
te vinden zijn bij Pissarides (1986) en Budd, Levine en Smith (1987).

Gewoonlijk wordt verondersteld dat het verband tussen de "inputs" (U
en V) en het aantal koppelingen (X) - gegeven de andere factoren (B) -
positief is. Hier ligt de gedachte achter dat een stijging van de werk-
loosheid bij gegeven vacatures voor een werkgever de mogelijkheid vergroot
om een geschikte candidaat te vinden en dat een stijging van het aantal
vacatures bij gegeven werkloosheid voor een werkloze de mogelijkheid ver-
groot om een geschikte baan te vinden. De overige factoren (B) vormen stuk
voor stuk een beperking op de efficiëncy van deze zoekproduktieprocessen.
Vandaar dat het verband tussen X en B negatief is. We zullen dit laatste
nu nader toelichten.

We onderscheiden vier soorten exogene invloeden, die onder B resulte-
ren. In de eerste plaats moet worden gedacht aan de kieskeurigheid van
werknemers (verder aan te duiden met het symbool C). Het verband tussen
het aantal koppelingen en deze kieskeurigheid is negatief: een stijging
van de kieskeurigheid van werknemers vermindert ceteris paribus het aantal
koppelingen. Hetzelfde geldt voor de kieskeurigheid van werkgevers (D). In
de derde plaats moet met de heterogeniteit van vragers en aanbieders op de
arbeidsmarkt rekening worden gehouden. Hiervoor wordt gewoonlijk de zoge-
noemde mislukkingsindex (mismatch index) gebruikt, die de mate aangeeft
waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op elkaar aansluiten. Ook
een stijging van de maatstaf voor deze heterogeniteit (M) leidt ceteris
paribus tot minder koppelingen. In de vierde plaats is de omvang van de
arbeidsmarkt van belang. In dit verband kan de omvang van de beroepsbevol-
king (L) als schaalvariabele fungeren.~
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Herschrijven we nu de zoekproduktiefunctie (3), dan krijgen we de W-
curve met het aantal werklozen als te verklaren variabele en het aantal
koppelingen als verklarende variabele:

- t t
U - u(V,X;B) (4)

Merk op dat het aantal koppelingen (X) op deze curve als een gegeven (da-
tum) moet worden beschouwd. We kunnen de afleiding van de W-curve aan de
hand van een eenvoudig voorbeeld toelichten. Daarmee wordt dan tevens
zicht verkregen op de kenmerken van deze curve.

Zoals bekend kan een produktiefunctie op vele wijzen worden gespecifi-
ceerd. Dat geldt ook voor de genoemde koppelingsfunctie. Als voorbeeld
introduceren we de volgende specificatie volgens Cobb-Douglas:

X-(UaV~)~B, met a)0 en g~0 (5)

Deze vergelijking kan worden herschreven in de vorm van een iso-produktie-
functie. Het resultaat is het volgende voorbeeld van een UV-relatie:

1
U- AV~, waarin ~-- á en A -(BX)a (6)

Volgens deze vergelijking is het verband tussen het aantal werklozen en
het aantal vacatures negatief aangezien y negatief is (dU~dV - yAV~-1).
Een toeneming van het aantal vacatures leidt derhalve tot een daling van
het aantal werklozen. Daarnaast bepaalt de constante A de afstand van de
UV-vurve ten opzichte van de oorsprong: bij een gegeven aantal vacatures
zal de werkloosheid stijgen als de factor A groter wordt (dU~dA - V`~). De
constante A omvat het aantal koppelingen (X) en de hierboven genoemde
overige factoren (B), zoals de kieskeurigheid van werknemers en werkge-
vers. Ook deze overige factoren moeten op de curve als een gegeven (datum)
worden beschouwd. Als bijvoorbeeld de kieskeurigheid toeneemt, of anders
gezegd als de zoekinspanningen van werknemers en~of werkgevers verminde-
ren, dan wordt de Factor A groter en verschuift de UV-curve naar rechts.
De arbeidsmarkt gaat in dat geval slechter werken. Dit laatste kan evenwel
niet gezegd worden als het aantal koppelingen toeneemt. Ook dan verschuift
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de UV-curve naar rechts, maar is er géén sprake van een slechter functio-
neren van de arbeidsmarkt. Een stijging van het aantal koppelingen kan te
maken hebben met het aantrekken van de conjunctuur. Het is derhalve niet
verwonderlijk dat de W-curve in de opgaande fase van de oorsprong af en
in de neergaande fase naar de oorsprong toe schuift. Dit is een eigenschap
van de UV-curve, die vaak over het hoofd wordt gezien. We komen hierop aan
het slot van deze paragraaf nog terug.

3.2 Praktische problemen bij het schatten van de UV-curve

Het ligt voor de hand om bij het schatten van een UV-curve uit te gaan
van de zoekproduktiefunctie zelf en niet van de daaruit afgeleide iso-
quant. Het probleem is echter dat er geen tijdreeksen van voldoende lengte
van het aantal koppelingen (X) bestaan.4 Dat is dan de reden (hoewel die
meestal impliciet blijft) om over te stappen op het schatten van een iso-
produktiefunctie zoals (4). Het probleem van het gebrek aan cijfers van
het aantal koppelingen is daarmee uiteraard niet opgelost, maar weegt wel
minder zwaar. Men kan dan volstaan met een benadering van deze grootheid
door gebruik te maken van een van de volgende definities:

X- ON t I- OL - oU t I (7)

Deze definities zíjn verkregen door de vergelijkingen (1) en (2) met el-
kaar te combineren. De eerste definitie zegt dat het aantal vacaturever-
vullingen gelijk is aan de som van de mutatie van de werkgelegenheid en de
stroom baanverlaters. In de tweede definitie is de verandering van de
werkgelegenheid vervangen door het verschil tussen de mutatie van de be-
roepsbevolking en de verandering van de werkloosheid.

Vergelijking (7) lost het dataprobleem met betrekking tot het aantal
koppelingen echter niet volledig op. Het probleem is nu verlegd naar het
zoeken van een benadering voor het aantal baanverlaters (I), want ook
daarvoor zijn geen cijfers beschikbaar. Dit praktische probleem zullen we
moeten oplossen door I te benaderen via een functioneel verband, waarin
(verklarende) variabelen voorkomen waarvoor wél tijdreeksen bestaan. Hier-
van zullen we later een voorbeeld geven.
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Het aantal koppelingen dient dus te worden benaderd via een van de
twee hierboven genoemde definities. We opteren voor de tweede definitie,
omdat de de beroepsbevolking (L) beter via een exogene variabele kan wor-
den benaderd dan de werkgelegenheid (N). Hiermee rekening houdend wordt
zoekproduktiefunctie (3) nu geschreven als:

eL-eUtI - x(U,V;B)

Hier kunnen we op de gebruikelijke wijze een UV-curve uit afleiden:

(8)

- t t - t t f
U- u[V,(eL-eUtI);B] ofwel U- ul[V,(eLtI),U-1;B) (9)

Deze UV-curve kan op een soortgelijke wijze worden geïnterpreteerd als de
oorspronkelijke UV-curve (4). Het aantal koppelingen komt nu echter niet
meer rechtstreeks in de relatie voor.

Nic~t alleen ten aanzien van het aantal koppelingen (X), maar ook met
de overige factoren (B) kan zich een metingsprobleem voordoen. Zoals bij
de bespreking van de zoekproduktiefunctie (3) al is aangegeven, zijn deze
factoren te onderscheiden in de kieskeurigheid van werknemers (C), de
kieskeurigheid van werkgevers (D), de heterogeniteit van vragers en aan-
bieders (M} en de schaalvariabele in de vorm van de beroepsbevolking (L).
Voor de heterogeniteit op de arbeidsmarkt valt wellicht nog een index te
construeren, maar voor de zoekintensiteit en selectiviteit van werknemers
en werkgevers, is dit zonder meer problematisch. Tijdreeksen over sollici-
tatie-activiteiten zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar. Dit betekent dat de
zoekintensiteiten via tijdreeksen van andere kengetallen benaderd moeten
worden. Pissarides (1986) bijvoorbeeld leidt af dat het zoekgedrag onder
andere zal afhangen van de hoogte van de uitkeringen ten opzichte van het
verwachte loon, maar ook van de omvang van de werkloosheid (U) en het
aantal vacatures (V). De zoekintensiteit van een werkloze hangt bijvoor-
beeld af van de kans op een baan, en die hangt mede af van het aantal
vacatures en het aantal concurrerende werklozen. Voor de volledigheid
zullen we voor C en D daarom de volgende relaties specifíceren:

C- c(U,V;C) en D- d(U,V;D) (10)



waarby C en D de feitelijk te hanteren proxies zijn. Deze twee impliciete
relaties kunnen tezamen met de maatstaf voor heterogeniteit (M) en de
schaalvariabele (L) in de UV-curve (9) worden ingevuld. We krijgen dan de
volgende relatie:

u - ul[v.(oLtl).u-1;c.D.M.L7 (9')

Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt. Uit een schatting van deze
vergelijking kan de oorspronkelijke UV-curve (9) niet worden teruggevon-
den, omdat we de gedragsrelaties met betrekking tot de zoekintensiteiten
{10) niet kennen. We kunnen nu alleen iets zeggen over het effect op de
werkloosheid van de zoekintensiteit en selectiviteit van werknemers en
werkgevers, voorzover deze niet afhangen van de omvang van de werkloosheid
en het santal vacatures. Ook dit is een eigenschap van de UV-curve, die
vaak over het hoofd wordt gezien. Bij de interpretatie van de schattings-
resultaten dient hier vanzelfsprekend rekening mee te worden gehouden.

3.3 Bepaling van de omvang van de marktimperfecties

We hebben in het voorgaande gezien dat de UV-curve naar rechts zal
verschuiven als bijvoorbeeld het aantal koppelingen toeneemt of als de
kieskeurigheid van werknemers en werkgevers groter wordt. We hebben er
tevens op gewezen dat noch het aantal koppelingen noch de zoekintensitei-
ten direct te meten zijn. Derhalve is ook de berekening van het aantal
structuurwerklozen op grond van een geschatte UV-relatie een hachelijke
zaak. Daar komt echter nog een kwestie bij, die pas de laatste jaren in de
literatuur de nodige aandacht heeft gekregen, namelijk dat naast de UV-
curve ook de zogenoemde VS-curve een rol speelt in de afruil tussen werk-
loosheid en vacatures. Dit kunnen we als volgt beredeneren.

Een UV-curve zoals vergelijking (4) beschrijft een relatie tussen twee
endogene variabelen (werkloosheid en vacatures) voor gegeven waarden van
de exogene variabelen, zoals de zoekintensiteiten van werkgevers en werk-
nemers. Daarmee is de evenwíchtige combinatie van vacatures en werkloos-
heid echter nog niet bekend. In beginsel komt elk punt op de UV-curve voor
zo'n combinatie in aanmerking. Het doet er daarbij niet toe of V)U of V-U,
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dan wel VCU. Waar dit punt ligt hangt af van het santal vacatures dat
werkgevers wíllen openstellen.

In dit verband is het van belang om terug te denken aan onze opmerkin-
gen aan het begin van dit artikel: aan het openstellen en het opvullen van
een vacature zijn kosten verbonden. Het ligt voor de hand dat werkgevers
hiermee rekening zullen houden. Zij zullen de kosten en de baten van een
vacature tegen elkaar afwegen en daarop hun beslissingen baseren. Derhalve
zouden we een theoretisch optimaliseringsmodel voor werkgevers kunnen
opstellen, waaruit het aanbod van vacatures kan worden afgeleid.
Pissarides (1986) heeft hiervan een voorbeeld gegeven. Het aantal vacatu-
res dat door werkgevers wordt geopend blijkt met name af te hangen van de
hoogte van de reële arbeidskosten per eenheid produkt (w), de conjunctu-
rele situatie (q) en het aantal werklozen. Het verband tussen het aantal
opengestelde vacatures en de werkloosheid is positief. Bij een hoge werk-
loosheid is de kans op opvulling van een vacature groter en is de verwach-
te netto opbrengst van een vacature hoger. Met Pissarides zullen wij deze
relatie omschrijven als de VS-curve:

. - t
V - v(U;w,q)

In figuur 2 is naast een UV-curve ook een VS-curve, die het aanbod van
vacatures representeert, getekend. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat
de invloed van U op V verwaarloosbaar klein is. De VS-curve verloopt der-
halve horizontaal.(Ter illustratie van de UV-curve hebben we de feitelijke
wsarnemingen uit de periode 1964-198~ in de figuur opgenomen.)

De VS-curve die in fíguur 2 is getekend is gebaseerd op een hypothe-
tische hoogte van de reële arbeidskosten per eenheid produkt (de arbeids-
inkomensquote) en stand van de conjunctuur. Zouden de feitelijke reële
arbeidskosten nu lager worden, of de conjunctuur verbeteren, dan ver-
schuift de VS-curve naar boven, zodat de evenwichtige combinatie van vaca-
tures en werkloosheid een relatief groot santal vacatures laat zien. In
het omgekeerde geval (bij stijgende arbeidskosten of een verslechterende
conjunctuur) verschuift de VS-curve naar beneden. De evenwichtige combina-
tie van vacatures en werkloosheid wordt dan gekenmerkt door een relatief
groot aantal werklozen. Dit laatste lijkt voor ons land in de jaren 80 het
geval te zijn.
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Figuur 2

Het is van belang om er op te wijzen dat het verband tussen vacatures
en werkloosheid een banaanvormig verloop heeft als we louter naar de in-
vloed van de conjunctuur kijken. Tijdens de opgaande fase neemt het aantal
koppelingen toe en verschuift de UV-curve naar rechts. Tevens verschuift
de VS-curve naar boven. Tijdens de neergaande fase verschuift de UV-curve
naar links en de VS-curve naar beneden. Tekenen we deze bewegingen in een
figuur als 2, dan is het resultaat het bedoelde banaanvormige verloop.
Gemiddeld genomen over de conjunctuur hoeven de beide curven dus niet van
plaats te zijn veranderd. Wat de VS-curve betreft zal dit alleen het geval
zijn als de reële arbeidskosten per eenheid produkt tijdens de conjunctuur
op een ander niveau terecht zijn gekomen. De UV-curve zal niet van plaats
zijn veranderd als de hierboven genoemde overige factoren, zoals de zoek-
intensiteiten van werknemers en werknemers ongewijzigd zijn gebleven.

Bij het schatten van de UV-curve dient vanzelfsprekend rekening te
worden gehouden met de VS-curve. Anders krijgt men dezelfde problemen als
die welke ontstaan als men van een markt alleen de vraagcurve probeert te
schatten zonder er acht op te slaan of de verklarende factoren de vraag
bepalen dan wel het aanbod. Feitelijk neemt men immers alleen het markt-
evenwicht waar of in ons geval, de snijpunten van de UV- en de VS-curves.
In aanvulling hierop zou men een theorie kunnen ontwerpen, die de hoogte
van de arbeidsinkomensquote verklaart, eventueel mede op grond van de
werkloosheid en het aantal vacatures (Phillipscurve). De drie curves zou-
den dan simultaan kunnen worden geschat. Aan de hand van een dergelijke
schatting kan vervolgens worden bepaald in hoeverre de omvang van de werk-
loosheid van de vacatures afhangt en omgekeerd, mits de relaties geïdenti-
ficeerd zijn. Met dit (ambitieuze) onderzoeksprogramma zullen wij ons in
dit artikel echter niet bezig houden. In dit verband kan worden opgemerkt
dat de relatie tussen de UV-curve en de Phillipscurve als graadmeter voor
de conjunctuur onlangs door Blanchard (1989) nader is uitgewerkt.

Wat betekent de bovenstaande uiteenzetting voor de conclusies die uit
de UV-analyse kunnen worden getrokken ten aanzien van het functioneren van
de arbeidsmarkt? Het moge duidelijk zijn dat er aan werkloosheid en vaca-
tures kosten zijn verbonden, zoals de kosten van uitkeringen, produktie-
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verlies, enzovoort. Hoe hoger de werkloosheid bij een bepaald aantal vaca-
tures, hoe hoger de kosten die daaraan verbonden zijn. In die zín duidt
het naar rechts verschuiven van de UV-curve op een meer kostbaar functio-
neren van de arbeidsmarkt en kan men spreken van een imperfecte arbeids-
markt.

Het bovenstaande maakt echter ook duidelijk dat het zonder een addi-
tionele theorie over de processen die het evenwicht op de arbeidsmarkt
aansturen (in de vorm van een VS-curve) niet goed mogelijk is het aantal
structuurwerklozen te traceren. Desalniettemin komt men in de literatuur
vaak berekeningen tegen van het aantal structuurwerklozen, zonder dat het
aanbod van vacatures is gespecificeerd. Zulke berekeningen zeggen echter
weinig. Daarvan zullen we in de volgende paragraaf een voorbeeld geven.

4. Bestaande UV-studies

De vraag of de UV-curve naar rechts verschuift is in het verleden voor
ons land al vele malen onderzocht (Kuipers en Budenberg 1978, Driehuis
1978, Van den Berg 1982 en De Neubourg 1985). In eerste instantie fungeer-
de daarbij vooral het UV-diagram zelf en de intuïtie dat een verschuiving
naar rechts van de UV-curve samenhangt met een verslechterde arbeidsmarkt-
werking als het vertrekpunt van het onderzoek. In beginsel zocht men naar
een statistisch bevredigende vergelijking, waarbij een UV-curve van de
vorm van vergelijking (4) als vertrekpunt van het onderzoek fungeerde. De
achterliggende zoek-produktiefunctie en de eventuele veronderstellingen
over de stromen op de arbeidsmarkt werden daarbij echter niet genoemd. De
overige factoren, zoals het aantal vacaturevervullingen en de zoekintensi-
teiten van werknemers en werkgevers, werden in eerste instantie verwaar-
loosd. .

Het Cobb-Douglas voorbeeld van de zoek-produktiefunctie (5) en de
daarop gebaseerde UV-curve (6), vormt een goed uítgangspunt om een aantal
van deze Nederlandse empirische studies te bespreken. Eén van de eerste
studies, waarin deze vergelijking werd geschat, staat op naam van Kuipers
en Buddenberg (19~8). De feitelijk geschatte UV-curve is de log-lineaire
versie van vergelijking (6):

,LnU - ~r.~nV . .~nA , waarbi j ~~0 (12 )
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De enige exogene variabele, die Kuipers en Buddenberg overwegen is een
tijdtrend. De term ,~nA is dan gespecificeerd als at}~, waarin t de tijd en
~ de constante term symboliseren. De auteurs concluderen dat het resultaat
van hun schatting zeer bevredigend is.

In latere studies is erop gewezen dat het schattingsresultaat van
Kuipers en Buddenberg mank gaat aan het probleem van autocorrelatie en de
ontwikkeling van de UV-curve in de tweede helft van de jaren zeventig niet
kan verklaren. Men heeft geprobeerd dit probleem op te lossen door onder
meer het aental exogene invloeden uit te breiden. Een sterk mechanische
aanpak vinden we in dit verband bij Van den Berg (1982), die een zodanige
dummy-structuur introduceert dat statistisch gezien een bevredigend resul-
taat wordt verkregen.

Een gemeenschappelijk kenmerk van de hierboven genoemde studies is dat
het sctiattíngsresultaat vervolgens gebruikt wordt om een uitspraak te doen
over het verloop van het aantal werklozen ten gevolge van marktimperfec-
ties. Bij Kuipers en Buddenberg zelf bijvoorbeeld loopt dit aantal gezien
de ingezette tijdtrend en de gevonden positieve waarde van de betreffende
coëfficiënt, gestaag op. Een dergelijke interpretatie van het gedrag van
de UV-curve houdt in, dat de arbeidsmarkt in de loop der jaren steeds
slechter is gaan functioneren. We kunnen dit illustreren met behulp van de
vergelijking van Kuipers en Buddenberg, die we voor dit doel over de peri-
ode 1954-1987 hebben herschat:

,lnU - -0,84RnV t 0,048t t ~,38
(-9,8) (7.9) (16,9)

R2-0,94; DW-0.40; x2-18,3 (LM-toets voor autocorrelatie residuen)

(13)

Geconstateerd kan worden dat ook dit resultaat mank gaat aan het reeds
eerder gesignaleerde probleem van autocorrelatie. Dit blijkt ook uit de
ontwikkeling van de residuen: langdurige perioden van onderschatting wis-
selen af inet langdurige perioden van overschatting van de werkloosheid. De
omvang van de residuen is soms ook aanzienlijk. Voor het jaar 1983 bij-
voorbeeld worden meer dan 1 miljoen werklozen tegenover een gerealiseerd
aantal van 657.00o voorspeld. In het jaar daarop (1984) is het residu
echter al weer teruggebracht tot circa 40.000.
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Bij het bovenstaande dient te worden opgemerkt dat de geschatte waarde
van ~ in vergelijking (13) sterk afhankelijk is van de lengte van de
steekproefperiode. Hierop is ook door Muysken en Meijers (1988) onlangs
nog eens gewezen. Schatten we de vergelijking bijvoorbeeld tot en met het
jaar 1980, dan vinden we ~--1,35 in plaats van ~--0,84. De waarde van deze
coëfficiënt is dus zeer instabiel. Hetzelfde geldt trouwens voor de beide
andere coëfficiënten. Uit recursieve regressie blijkt dat de waarde van de
coëfficiënt van de tijdtrend in de loop van de tijd toeneemt en die van de
constante term in de loop van de tijd afneemt. Een vergelijking als (13)
biedt derhalve weinig aanknopingspunten voor een geschikte UV-analyse.

Conform de bestaande traditie kan ook vergelijking (13) worden ge-
bruikt om te laten zien wat de verschuiving van de UV-curve voor de ont-
wikkeling van het aantal werklozen als gevolg van arbeidsmarktimperfecties
impliceert. Volgens Kuipers en Buddenberg (en hun navolgers) valt dit
aantal te berekenen door uit te gaan van de gelijkheid van het aantal
werklozen aan het aantal vacatures (U-V). (Dit impliceert een zodanige UV-
curve, waarvan de raaklijn in het punt U-V gelijk is aan -~.) Substitutie
van deze veronderstelling in vergelijking (13) levert dan:

r
~nU - 0,026t t 4,01 (14)

Hieruit volgt dat het santal werklozen uit hoofde van marktimperfecties.
(U ) met circa 2,6x per jaar toeneemt, een percentage dat groter i s dan de
groeivoet van de beroepsbevolking. Volgens deze opvatting zal de verhou-
ding tussen het asntal werklozen uit hoofde van arbeidsmarktimperfecties
en de beroepsbevolking tegen het einde van de jaren tachtig dus al fors
zijn opgelopen. Een weg terug (een verschuiving naar links van de UV-cur-
ve) valt gezien de gekozen specificatie echter niet te voorspellen.

Het spreekt vanzelf dat de aanpak in de lijn van Kuipers en zijn na-
volgers, waarin met name de tijd als verklarende variabele het laatste
woord heeft en die tot de conclusie leidt dat de arbeidsmarkt in de loop
der jaren steeds slechter is gaan functioneren, weinig bevredigend is.
Daarop heeft onder meer De Neubourg (1985) al gewezen. Deze auteur laat de
tijdtrend buiten beschouwing en introduceert in plaats daarvan een aantal
andere variabelen, die rechtstreeks te maken hebben met de zoekprocessen
op de arbeídsmarkt. De conclusie van De Neubourg, dat de verschuiving van
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de UV-curve naar rechts voornamelijk op conjuncturele en dus tijdelijke
oorzaken berust, is echter niet correct. De door hem geïntroduceerde vari-
abelen die de afgenomen zoekintensiteiten op de arbeidsmarkt representeren
spelen namelijk minstens een even grote rol in het schattingsresultaat als
de variabele die de op- en neergaande beweging van de economische bedríj-
vigheid weergeeft.

Samenvattend kunnen we stellen dat aan de bestaande UV-studies in de
lijn van Kuipers-De Neubourg een viertal problemen is verbonden. In de
eerste plaats is het aantal koppelingen (X) impliciet constant veronder-
steld. De toeneming van het aantal structuurwerklozen, die Kuipers c.s.
berekenen, zou dus zeer wel mede het gevolg kunnen zijn van het toegenomen
aantal koppelingen, dat samenhangt met de groei van de werkgelegenheid. In
de tweede plaats is de interpretatie van de UV-curve onduidelijk. Dit komt
omdat men geen onderscheid maakt tussen UV-curve (9) enerzijds en UV-curve
(9') anderzijds. In de derde plaats wordt de gelijkheid van het aantal
vacatures aan het aantal werklozen uitgelegd als marktevenwicht en wordt
op basis daarvan de structuurwerkloosheid berekend, terwijl het maar zeer
toevallig zou zijn als de VS-curve onder een hoek van ~5-graden vanuit de
oorsprong zou verlopen. In de vierde plaats wordt de wiskundige vorm van
de te schatten UV-relatie op a priori gronden vastgelegd. De (impliciete)
zoekproduktiefunctie is meestal een Cobb-Douglas. We zullen in de volgende
paragraaf laten zien dat juist een andere (meer algemene) produktiefunctie
wellicht beter geschikt is om de afruil tussen werkloosheid en vacatures
te beschrijven. Hiermee belanden we dan bij een prakt.isch vraagstuk dat in
de bestaande UV-analyses tot op heden nauwelijks is aangeroerd.

5. Een nieuwe UV-curve

Deze paragraaf behandelt achtereenvolgens de wiskundige vorm van de
UV-relatie (5.1), de specificatie van de exogene variabelen (5.2) en de
nieuwe schattingsresultaten (5.3).

5.1 De wiskundige vorm van de UV-relatie

Bij de keuze van de wiskundige specificatie van de te schatten verge-
lijking wordt doorgaans geopteerd voor een log-lineaire specificatie. De
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vergelijking van Kuipers en Buddenberg (12) is hiervan een voorbeeld. Zo'n
specificatie impliceert een multiplicatief verband tussen werkloosheid en
vacatures, zoals we dat met name in de Cobb-Douglas produktiefunctie (5)
terug vinden. Zoals bijvoorbeeld Intriligator (1978) laat zien zijn er
echter vele meer algemenere specificaties van produktiefuncties voorhan-
den. Een voorbeeld is de zogenoemde transcendentale produktiefunctíe, die
we als volgt in de vorm van een isoquant kunnen opschrijven:

U- AVye~V, waarin yC0 en 9~C0 (15)

Hierin symboliseert A de verzameling ( vector) van exogene variabelen. Merk
op dat deze vergelijking wordt teruggebracht tot de specificatie volgens
Cobb-Douglas ( 6) in het geval dat p-0. Indien y-0, is sprake van een semi-
logaritmisch verband. Het statistisch onderzoek zal moeten uitwijzen of y
inderdaad nul is.

Na het nemen van logaritmen gaat vergelijking (15) over in de volgende
lIV-rc:~lr~tie:

.lnU - RnA t yRnV . pV (16)

lii 1 iti ~lc wi5knnclihc vcirm, wnr~rm~r~~ wc dc UV-r~,li~t ic (~)' ) rul Icn tichi~l.ti,n.
(Merk op daL deze vergelijking overgaat in de traditionele vergelijking
(12) als y~-0.) Vergelijking (16) moet echter worden gedynamiseerd, omdat
het te schatten model (9') de vertraagde werkloosheid bevat. Een tegen-
woordig veel gebruikte dynamische specificatie is het schrijven van een
vergelijking in de zogenoemde fouten-correctie vorm. Passen we deze toe op
vergelijking (16), dan resulteert:

D.InU - - ~CnU-1 ; A,ZnA t~nA-1 t ydlnV t y~nV-1 t poV t pV-1 (17)

In deze vergelijking zit, inherent san de fouten-correctie vorm van de
vergelijking, een lange termijn oplossing ingebed. Deze oplossing kan
worden bepaald door de eerste verschillen op nul te stellen en de ver-
traagde werkloosheid naar links te halen. Het resultsat is dan vergelij-
king (16). Het aantrekkelijke van vergelijking (1~) is dus dat een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen de korte en de lange termijn. We mogen
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verwachten dat bepaalde variabelen, zoals het aantal vacatureverwllingen
(X), alleen op korte termijn een rol spelen. Daarmee krijgen we dus een
goed zicht op de factoren, die de ligging van de UV-curve op lange termijn
bepalen. Een en ander zal uiteraard uit de schattingsresultaten nog moeten
blijken.

Zoals we hierboven in paragraaf 3 al hebben betoogd is het aantal
vacaturevervullingen echter niet rechtstreeks te meten. Vandaar dat we
vector A conform (9') als volgt zullen opvullen:

A - CÍoL'I).C.D.M.1-~ (18)

De vertraagde werkloosheid (U-i) komt hierin uiteraard niet meer voor,
omdat vergelijking (1~) daarin al voorziet. Het nu te bespreken schat-
tingsresultaat is op vergelijking (1~} gebaseerd.

5.2. De specificatie van de exogene varialen

Alvorens tot het schatten van een UV-curve kan worden overgegaan moet
de vrsag worden beantwoord hoe A, de vector van exogenen, nu precies is
gespecificeerd. (Andere vragen die aan het schatten vooraf gaan, zoals die
over de functionele vorm en het al dan niet simultasn schatten van de VS-
curve en de UV-curve, hebben we inmiddels al besproken.) Zoals we in
paragraaf 3 hebben gezien moeten de exogene variabelen met grote zorg
worden gekozen. De exogenen die benaderd moeten worden zijn C, D, M, I en
L. Wij stellen voor dat op de volgende manier te doen:

C - c(R~R2~AOWWMIN,WR,LU)

D - d(LU)

M - m(MM,LU)

I - i(F,POPO)

(19)

(20)

(21)

Í22)

L - ~(POPT) (23)
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De kieskeurigheid van werknemers is afhankelijk gesteld van de vervan-
gingsvoet (replacement ratio): de verhouding tussen het loonvervangend
inkomen (de uitkering) en het loon. Gezien het probleem om een representa-
tieve reeks voor de vervangingsvoet te construeren, zijn drie alternatieve
tijdreeksen samengesteld, namelijk R, R2 en AOWWMIN. Daarnaast speelt ook
het welstandsniveau een rol. Dit hebben we gemeten via het niveau van het
netto reële loon, WR. Tot slot is de kieskeurigheid benaderd via het aan-
tal langdurig werklozen (LU), hoewel het teken van de invloed niet bij
voorbaat vaststaat (Budd, Levine en Smith 1987). van belang hierbij is de
verhouding tussen de kieskeurigheid van (en met betrekking tot) langdurig
en kortdurig werklozen. Is deze verhouding precies één, d.w.z. zijn de
zoekintensiteiten van beide groepen aan elkaar gelijk, dan heeft een toe-
neming van het percentage langdurig werklozen geen invloed op de gemiddel-
de kieskeurigheid. fiet effect op de macro-economische kieskeurigheid van
een toeneming van het percentage langdurig werklozen is uiteraard positief
indien de kieskeurigheid van (en met betrekking tot) de langdurig werklo-
zen groter is dan die van (en met betrekking tot) de kortdurig werklozen.

De kieskeurigheid en de selectiviteit van werkgevers benaderen wij
uitsluitend via het aantal langdurig werklozen (LU). Het immers denkbaar
dat werkgevers de werkloosheidsduur als selectiecriterium gebruiken voor
niet-geobserveerde kenmerken van sollicitanten. Aangezien het aantal lang-
durig werklozen ook een rol speelt bij de benadering van de kieskeurigheid
van werknemers, heeft dit overigens wel tot gevolg dat we niet ]tunnen
bepalen of het aantal langdurige werklozen de kieskeurigheid van werkne-
mers dan wel van werkgevers beïnvloedt. Daarnaast zouden wij de kieskeu-
righeid van werkgevers onder andere aan een index van de ontslagwetgeving
willen koppelen. Het maken van een dergelijke index stuit (vooralsnog)
echter op problemen.

De heterogeniteit van de zoekers en de vragers (M) hebben we naar
analogie van Pissarides (1986) benaderd via een reeks met de absolute
trendafwijking van het aantal werknemers in de bouw als percentage van het
totaal aantal werknemers in bedrijven (MM). Daarnaast kan beargumenteerd
worden dat de heterogeniteit van vraag en aanbod zich deels zal uiten in
een groter aantal langdurig werklozen (LU).

Een redelijke benadering voor het aantal baanverlaters dat werkloos
wordt (I), lijkt ons het aantal faillissementen. Hiermee kan het aantal
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geliquideerde arbeidsplaatsen worden benaderd onder de veronderstelling
dat het aantal bij één faillissement betrokken werknemers constant is. We
hebben aangenomen dat dit bij faillissementen van ondernemingen in de
industrie (F) het meest het geval is. Vandasr dat we voor deze reeks heb-
ben geopteerd. Daarnaast zullen we het aantal werkenden dat de arbeids-
markt verlsat benaderen via de tijdsreeks voor het aantal 60-64 jarige
mannen (POPO).

Voor de omvang van de arbeidsmarkt (L) tenslotte hebben we de beroeps-
bevolking in de leeftijd van 20 tot 65 jaar (POPT) gekozen. Daarmee zijn
alle ingrediënten voor de te schatten UV-curve bijeen gebracht.

5.3 De resultaten

Ter wille van de vergelijkbaarheid met de hierboven besproken studies
hebben wij de UV-curve in eerste instantie in niveau's geschat. We zijn
dus begonnen met vergelijking (16). Daarbij is de "Hendry-methodologie"

toegepast (Hendry, 1979): we zijn eerst uitgegaan van een zo breed moge-
lijke specificatie, die we vervolgens via eliminatie van niet-significante
variabelen hebben beperkt. Het uiteindelijke resultaat, voor de steek-
proefperiode 1954-1987, luidt:

~nU --15 ,807 - 0, 013V t 0,191,~nLU t 2, 363.~nPOPT t 0, 070.~nMM ( 24 )

(-7.73) (-18,42) (6,40) (9,84) (2,87)

R2-0,994; DW-1,02; x2-8,15 ( LM-toets autocorrelatie residuen)

In deze vergelijking valt onmiddellijk één belangrijke uitkomst op: in
tegenstelling tot de bestaande UV-relaties komt de logaritme van het aan-
tal vacatures er niet in voor. Met andere woorden, y in vergelijking (16)
is niet signíficant verschillend van nu1.5 Derhalve is er sprake van een
semi-logaritmisch verband tussen werkloosheid en vacatures. Daarnaast laat
de variabele-toevoegings-toets zien dat de andere exogene variabelen,
zoals het aantal faillissementen, geen rol van betekenis spelen. Wat aan
exogene invloeden overblijft is dus het aantal langdi~rig werklozen (LU),
de bevolking in de leeftijd van 20-65 jaar (POPT) en de mislukkingsindex
(MM). De variabelen met betrekking tot de uitstroom uit de werkgelegenheid



-22-

(I) komen er dus niet in voor. De coëfficiënt van de schaalvariabele
(POPT) is echter groter dan één, hetgeen onrealistisch is. Deze hoge waar-
de impliceert namelijk negatieve meeropbrengsten bij schaalvergroting van
de arbeidsmarkt. Wellicht heeft de hoge schatting van deze coëfficiënt te
maken met onderschatting van de invloed van andere elementen in deze rela-
tie, zoals de mislukkingsindex (MM) en de uitstroom uit de werkgelegenheid
(I).

Vergelijking (24) is vanuit theoretisch oogpunt dus niet geheel bevre-
digend. Daar staat echter tegenover, dat deze vergelijking de werkloosheid
zeer volledig blijkt te kunnen traceren. Als de steekproefperiode wordt
teruggebracht tot bijvoorbeeld 1954-1981, dan blijkt de vergelijking de
resterende periode goed te voorspellen, terwijl er ook geen duidelijke
aanwijzingen zijn te vinden voor ínstabiliteit van de geschatte coëffi-
ciënten.6 Wat dit laatste betreft laten ook de schattingen met andere
steekproefperiodes (recursieve regressie) zien dat de waarde van de coëf-
ficiënt voor het aantal vacatures zeer stabiel is: al vanaf de schatting
voor de periode 1954-1960 kan de hierboven genoemde waarde van ~--0,013
worden genoteerd. Ook de waarden van de overige coëfficiënten zijn sta-
biel, zij het pas vanaf het midden van de jaren zeventig (1954-1976, 1954-
1977,..,1954-1987). Vergelijken we deze uitkomsten met die van vergelij-
king (13), dan kan worden geconcludeerd dat hier van een duidelijke verbe-
tering sprake is. Met name de door ons geïntroduceerde nieuwe wiskundige
vorm van de UV-relatie is hier debet aan!

Desalniettemin is vergelijking (24) ook vanuit econometrisch oogpunt
niet geheel bevredígend. De Durbin-Watson en de LM-toetsen wijzen namelijk
op de aanwezígheid van autocorrelatie van de residuen, een probleem dat
ook in het bestaande UV-onderzoek veelvuldig gesignaleerd is. Daarom kan
vergelijking (24) niet het eindpunt van ons onderzoek zijn. In feite wis-
ten we dit al, want bij de bespreking van vergelijking (16) moesten we
wijzen op de noodzaak van een dynamische specificatie van de UV-relatie.
Een vergelijking in niveaus zoals (24) doet namelijk weinig recht aan de
dynamiek van de processen, zoals die op de arbeidsmarkt worden waargeno-
men, hetgeen hier blijkt uit de aanwezigheid van autocorrelatie. Vandaar
dat we de UV-curve tenslotte in de zogenoemde fouten-correctie vorm van
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vergelijking (17) hebben geschat. Daarbij hebben wij wederom de "Hendry-
methodologie" gebruikt. Het uiteindelijke resultaat luidt ( steekproef-
periode is 1955-1987)-

e,inU - 1,599 - 0,418~nU-1 - 0,00295V-1 t 0,227~nLU-1 } 0,088~nMM-1
(2.84) (-3.35) (-1,94) (4,10) (3.50)

t 0,440~nR-1 - o,012eV 4 0,347eLU f 0,062e~nMM
(3.82) (-14.38) (4.58) (3,21)

. 1, 672e.CnwR . 0, 398e.inR t 0,198e,inF ( 25 )

(2,97) (2.38) (3.54)

R2-0,969; DW-1,84; x2-0,11 ( LM-toets autocorrelatie residuen)

Gelet op de autocorrelatie is deze vergelijking vanuit econometrisch oog-
punt meer bevredigend dan vergelijking (24). Afgezien van de variabelen
die opgenomen zijn vanwege de dynamische structuur, blijken er nu ook
enkele andere variabelen significant te zijn. Dit zijn de variabelen WR, R
en F, die respectievelijk betrekking hebben op het welstandsniveau, de
vervangingsvoet en het asntal faillissementen. De variabelen R en WR geven
het belang van de kieskeurigheid van werknemers weer. Met name F is de
variabele die het effect van de toegenomen stromen op de arbeidsmarkt en
de daarmee gepaard gaande toeneming van het santal koppelingen represen-
teert. Het eerder gesignaleerde probleem met betrekking tot de schaalop-
brengsten van de zoekproduktieprocessen is hiermee verdwenen.

Op lange termijn blijken alleen de exogene variabelen met betrekking
tot de kieskeurigheid van werkgevers (LU) en werknemers (LU en R) en de
heterogeniteit van zoekers en vragers (LU en MM) van belang te zijn. Dit
blijkt als we in vergelijking (25) de eerste verschillen op nul stellen en
de vertraagde werkloosheid naar links halen:

,inU - 3.83 - 0,00706V t 0,54.~nLU { 0,21,~nMM t 1,05~nH (26)
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Dit resultaat is vanuit theoretisch oogpunt meer bevredigend dan vergelij-
king (24), met name omdat de schaalvariabele met de hoge waarde van de
betreffende coëfficiënt er niet in voorkomt.~

Figuur 3

Ook vergelijking (26) impliceert een verband tussen werkloosheid en
vacatures van een vorm, die we op grond van het spreidingsdiagram (figuur
1) mochten verwachten. Dit verband is negatief en is onder de invloed van
de exogene factoren ( LU, MM en R) in de loop van de tijd aan verschuivin-
gen onderhevig. Overeenkomstig verschillende theorieën van de arbeids-
markt, zoals de zoektheorie, speelt de vervangingsvoet (R) een duidelijke
rol bij het afwegingsgedrag van werknemers en dit zien we nu in de UV-
relatie terug: een daling van de vervangingsvoet met lx leidt ceteris
paribus op den duur tot een daling van de werkloosheid met ongeveer iz.
Verder leidt een daling van de mislukkingsindex ( MM) met lx tot een daling
van het aantal werklozen met circa 0,25X. Daarnsast is ook de ontwikkeling
van het aantal langdurig werklozen (LU) een belangrijke oorzaak van het
verschuiven van de UV-curve. Zoals uit figuur 3 blijkt, is het aandeel van
het aantal langdurig werklozen (langer dan één jaar) in de totale werk-
loosheid op het einde van de beschouwde periode sterk toegenomen. We kun-
nen derhalve concluderen dat de UV-curve mede op grond hiervan naar rechts
is verschoven.

Zoals we hierboven hebben betoogd, representeert een toeneming van het
aantal langdurig werklozen het effect op de werkloosheid van een afneming
van de zoekintensiteiten van werknemers en werkgevers en een toeneming van
de heterogeniteit op de arbeidsmarkt. Kennelijk - zo luidt hiervan de
interpretatie - spannen langdurig werklozen zich minder in om werk te
vinden dan kortdurig werklozen en~of worden zij van werkgeverszijde met
meer omzichtigheid benaderd dan andere werkzoekenden. Wellicht zijn ook de
regionale, scholings- en beroepsdiscrepanties in hun kringen geconcen-
treerd. Daardoor neemt het aantal structuurwerklozen (bij een gegeven
aantal vacatures) toe. Aiiders gezegd: door de stijging van het aantal
langdurig werklozen gaat de arbeidsmarkt slechter functioneren. Hierop is
een gedeelte van de werkloosheid terug te voeren. Het is echter de vraag
hoe omvangrijk dit gedeelte is, met name als we rekening houden met het
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verschuiveii van de VS-curve. Daarop gaan we ter afsluiting van dit artikel
in.

6. Structuurwerkloosheid

In het verleden is het aantal werklozen uit hoofde van imperfecties op
de arbeidsmarkt vaak berekend door uit te gaan van een VS-curve, die onder
een hoek van 45-graden vanuit de oorsprong zou verlopen. Daarbij werd
tevens uitgegaan van een UV-relatie, die gebaseerd is op een Cobb-Douglas
zoek-produktiefunctie met nauw omschreven eigenschappen. Dat hebben we
hierboven in paragraaf 4 laten zien. Wij hebben beredeneerd dat deze op-
vatting, waarin het aantal structuurwerklozen langs de 45-graden lijn
wordt berekend, onhoudbaar is. In plaats daarvan hebben wij de (horizon-
tale) US-curve geïntroduceerd, die met name onder de invloed van een oplo-
pende arbeidsinkomensquote naar beneden verschuift. Daarnsast zijn er in
de data aanwijzigingen te vinden voor een semi-logaritmisch in plsats van
een logaritmisch verband tussen werkloosheid en vacatures.

Onze bevindingen nopen tot een meer genuanceerde kijk op de berekening
van de omvang van het aantal structuurwerklozen, dan die in de bestaande
studies. Het naar beneden verschuiven van de VS-curve veroorzaakt op zich
beschouwd (dat wil zeggen gegeven de ligging van de UV-curve) namelijk al
een vrij grote toeneming van het aantal werklozen. Dit kan worden gekwan-
tificeerd door aan de exogene variabelen van vergelijking (26) een bepaal-
de vaste waarde te geven en vervolgens de werkloosheid bij verschillende
waarden voor het aantal vacatures uit te rekenen. We zullen dit als volgt
illustreren:8

U - (31,5)e-o,oo~o6v(LU)o,54 (27)

Deze vergelijking is verkregen door de gemiddelden van de reeksen MM en R
bij vergelijking (26) in te vullen.

Met behulp van vergelijking (2~) kan de ontwikkeling van het aantal
werklozen - gegeven het aantal vacatures - eenvoudig worden nagegaan. De
onderstaande cijfers geven hiervan een beeld:
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v-100: LU-25 ~ U-88 en LU-100 ~ U-187.

v-25. LU-1oo ~ U-317 en LU-300 ~ U-575.

De bovenste regel correspondeert met een (horizontale) VS-curve uit het
begin van de jaren 70 en de onderste regel met een VS-curve uit het midden
van de jaren 80. De cijfers laten zien dat de stijging van de werkloosheid
niet alleen het gevolg is van de toeneming van de marktimperfecties; de
daling van het aantal vacatures is minstens even belangrijk. Als het aan-
tal vacatures (bij een gegeven aantal langdurig werklozen van 100.000)
daalt van 100.000 naar 25.000, dan stijgt de werkloosheid van 187.000 naar
317.000. Er is hier sprake van een andere soort werkloosheid, namelijk die
uit hoofde van een tekort aan arbeidsplaatsen (klassieke werkloosheid).
Het is dus de VS-curve (en daarachter het niveau van de arbeidsinkomens-
quote), die het gebied bepaalt, waarop marktimperfecties zich kunnen ont-
wikkelen.

Het belang van het aantal vacatures voor de werkloosheid is nog groter
als men beseft, dat het aantal langdurig werklozen als percentage van het
aantal werklozen toeneemt met de omvang van de werkloosheid. Een lagere
arbeidsinkomensquote en de daarmee gepaard gaande toeneming van het aantal
vacatures zal via een reductie van het aantal langdurige werklozen ook een
beperking van het aantal werklozen uit hoofde van imperfecties op de ar-
beidsmarkt tot gevolg hebben.

Samengevat kunnen we stellen dat de werkloosheid uit hoofde van een
tekort aan arbeidsplaatsen de voedingsbodem is, waarop de werkloosheid uit
hoofde van imperfecties op de arbeidsmarkt zich heeft kunnen ontwikkelen.
Het tekort aan arbeidsplaatsen kan dus als grondoorzaak van de huidige
problemen op de arbeidsmarkt worden aangemerkt. Deze gedachte op zich is
niet nieuw. Juist in ons land heeft altijd veel aandacht heeft bestaan
voor de mogelijkheid dat een gedeelte van de werkloosheid zou zijn toe te
schrijven aan een tekort aan arbeidsplaatsen. Deze aandacht ontstond in
het begin van de jaren 70 toen de werkgelegenheid van bedrijven daalde,
terwijl de bezettingsgraad van de produktiecapaciteit zich niettemin rond
een historisch hoog niveau bewoog. Kennelijk - zo luidt ook thans nog de
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heersende opvatting over de ontwikkelingen in die tijd - volgde de feite-
lijke werkgelegenheid in hoofdzaak de afneming van het beschikbare asntal
arbeidsplaatsen.

In de eerste helft van de jaren 80 is deze verklaring van de werkloos-
heid uit hoofde van een tekort aan arbeidsplaatsen echter enigszins uit
het gezichtsveld verdwenen. De door mondiale vraaguitval opgeroepen reces-
sie van 1980-1982 en het daarop volgende trage herstel van de werkgelegen-
heid, waardoor de problematiek van langdurige werkloosheid in alle scherp-
te naar voren kwam, is hier mede debet aan. Daarmee verschoof de aandacht
van de meer macro-economisch georiënteerde verklaringen van de werkloos-
heid, waarin vraaguitval (Keynesiaanse werkloosheid) en te hoge arbeids-
inkomensquotes (klassieke werkloosheid) als oorzaken figureren, naar de
meer micro-economisch getinte verklaringen, waarin imperfect werkende
arbeidsmarkten als hinderpaal voor het herstel van volledige werkgelegen-
heid worden aangewezen. Op grond van de actuele gebeurtenissen is dit
wellicht begrijpelijk, maar ons onderzoek wijst uit dat loonmatiging de
noodzakelijke voorwaarde blijft voor het verder terugdringen van de werk-
loosheid, ook van de werkloosheid uit hoofde van imperfecties op de ar-
beidsmarkt.

Voetnoten

M Dr. Mulder en Dr. Van Schaik zijn verbonden aan de Economische Faculteit
van de Katholieke Universiteit Brabant. Zij danken Drs. H. Keuzenkamp,
Prof. Dr. Th. van de Klundert en Dr. Th. Nijman voor commentasr op een
eerdere versie van dit artikel.

1. Het niveau van de structurele werkloosheid in procenten van het ar-
beidsaanbod is volgens Bierings en Van Witteloostuijn gestegen van l,~x in
1964 naar 4,9x in 1985.

2. Onze cijfers van het aantal vacatures zijn gebaseerd op aanmeldingen
bij de GAB's. Sinds 198o zijn er echter ook cijfers bekend, die via en-
quêtes zijn verzameld. Met deze cijfers komt het spiraalvormig verloop van
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het verband tussen vacatures en werkloosheid in de jaren 80 nog veel ster-
ker naar voren. Dit kan te maken hebben met het verschijnsel dat de ar-
beidsmobiliteit van werkenden sinds 1982 sterk is toegenomen. Het ligt
voor de hand dat de enquète-gegevens de toeneming van de arbeidsmobiliteit
van werkenden en de daarbij behorende stijging van het aantal vacatures in
sterkere mate tot uitdrukking brengen dan de gegevens van de GAB's.

3. Als de omvang van de arbeidsmarkt geen rol speelt bij de "produktie"
van het aantal koppelingen, dan luidt - afgezien van de overige exogenen -
de zoekproduktiefunctie: X- x(U,V). In het geval van constante meerop-
brengsten bij schaalvergroting luidt de functie: X~L - x(U~L,V~L), waarbij
x homogeen van de eerste graad in de schaalvariabele L is. Wij volgen een
meer algemene benadering door de schaalfactor als een afzonderlijke vari-
abele ín de zoekproduktiefunctie op te nemen.

4. Belderbos en Teulings (1988) schatten een UV-curve op basis van cijfers
voor het aantal koppelingen in Nederland. Deze data zijn afkomstig uit de
arbeidsmarktenquétes van het CBS. Deze enquétes zijn slechts enkele keren
gehouden. Derhalve is het aantal koppelingen slechts voor een beperkte
periode (1979-1985) bekend. Teneinde nu voldoende data voor een schatting
van de UV-curve te creëren hebben Belderbos en Teulings de waarnemingen
voor verschillende regio's gepoold. Dit is inzoverre onbevredigend, dat
een adequate analyse van andere factoren dan het aantal koppelingen onmo-
gelijk is. Belderbos en Teulings hebben dan ook geen variabelen betreffen-
de de zoekintensiteiten, enzovoort, in hun schattingen verwerkt.

5. Het meenemen van ~nV levert een resultaat dat weinig van vergelijking
(24) afwijkt. De t-waarde van de geschatte coëfficiënt voor y is 1,01,
terwijl de t-waarde van de geschatte coëfficiënt voor ~ omvangrijk blijft.
namelijk -12,4.

6. In dit verband kan worden opgemerkt dat de Chow toets (F-toets) voor
voorspelfouten met een waarde van F(6,23)-0,356 bij lange na niet wordt
geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor de parameter-instabiliteits toets (de
eerste Chow toets), die met een waarde van F(5,24)-0,443 evenmin wordt
geaccepteerd.
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7. Vergelijking ( 25) is behoorlijk stabiel. De toetsen voor stabiliteit
van de parameters laten dit zien. Als de vergelijking voor een kortere
periode wordt geschat (1955-1980), dan blijkt deze de resterende periode
(met turbulente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) goed te kunnen voor-
spellen. Binnen vergelijking (25) is de lange termijn relatie ( 26) overi-
gens het minst stabiel: de standaardfouten van de parameters voor de lange
termijn variabelen zijn in verhouding tot de standaardfouten van de para-
meters voor de korte termijn variabelen groot. Dit heeft onder meer te
maken met het feit dat wij aan vergelijking ( 25) een functioneel verband
hebben opgelegd dat zowel op korte als op lange termijn van dezelfde aard
is. Uit de data blijkt namelijk een sterk significant verband tussen ~.lnU
en OV en een sterk insignificant verband tussen e,inU en o..LnV als we van
een specificatie uitgaan, waarin zowel OV als A,CnV zijn opgenomen. Het
verband tussen .~nU en V kwam al bij de schatting van de UV-relatie in
niveaus ( 24) naar voren. Vandaar dat we geopteerd hebben voor het semi-
logaritmische verband. Zouden we daarentegen alleen de data hebben laten
spreken, dan zou voor de lange termijn een logaritmisch verband ( ~nU, .~nV)
uit de bus zijn gekomen. Dit impliceert echter een koppelings (produktie)
technologie, die bij korte termijn variaties anders werkt dan bij lange
termijn veranderingen. Een ander argument om voor de vergelijking met V in
plaats van de vergelijking met ~nV te besluiten is dat de coëfficiënt van
~nV positief is als we de steekproefperiode beperken tot en met het jaar
1979.

8. Uit de vergelijking met ~nV in plaats van V volgt de formule:
U~ -(140)(LU)0'SV-0'S. Deze leidt. in kwalitatieve zin tot dezelfde uit-
spraken als vergelijking (27).
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Appendix I: Beschrijving van de varíabelen

U is het aantal werklozen, inclusieF de personen op sociale werkobjec-
ten en aanvullende werken. (Bron: CBS, Statistisch Zakboek, samengesteld
op basis van gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.) Sinds 1984 worden de aantallen personen op aanvullende werken en
sociale werkobjecten niet meer gepubliceerd. Aangezien het in deze jaren
om relatief geringe aantallen gaat, zijn deze na 1984 constant veronder-
steld.

In 1983 en in 1984 hebben zich aanmerkelijke definitiewijzigingen
voorgedaan. De eerste wijziging (1983) betrof een vermindering van het
minimum aantal uren waarvoor een baan moest worden gezocht, terwijl als
criterium het begrip bemiddelbaar plaats heeft gemaakt voor het begrip
werkwillend. De tweede wijziging (1984) betrof het schrappen van de ver-
plichting voor personen van 5~,5 jaar en ouder om zich in te schrijven bij
een Gewestelijk Arbeidsbureau ten einde voor een werkloosheidsuitkering in
aanmerking te komen. Uit het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep (te
vinden in SZW, Rapportage Arbeidsmarkt) kan worden opgemaakt dat het in
1984 om circa 10.000 personen gaat en daarna om ongeveer 38.000. Hiervoor
is gecorrigeerd.

Voor de eerste wijziging (1983) is voorts gecorrigeerd door te veron-
derstellen dat het hier om een constant percentage van het aantal werklo-
zen gaat. De totale correcties bedragen in de jaren 1~83 tot en met 198~:
-16~.000, -161.300, -121.000, -110.000 en -104.000 (personen).

V is het aantal vacatures op basis van de aanmeldingen bij de GAB's.
(Bron: CBS, Statistisch Jaarboek.) Gezien onder andere de aard van verge-
lijking (5) gaan we er impliciet van uit dat onder koppelingen alleen
koppelingen tussen werklozen en vacatures wordt verstaan en niet baan-baan
veranderingen. Het ligt voor de hand dat de inschrijvingsgegevens van de
gewestelijke arbeidsbureaus minder rekening houden met baan-baan verande-
ringen dan enquète-gegevens met betrekking tot de vacatures of adverten-
tiegegevens. De GAB vacatures cijfers lijken daarom voor ons doel beter
geschikt dan de vacaturecijfers uit de CBS enquêtes, die overigens slechts
voor een beperkte periode beschikbaar zijn (zie voeY.noot 1).
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LU is het aantal werklozen dat langer dan één jaar werkloos is. (Bron:
tot en met 1980 Graafland (1988) en vanaf 1981, SZW, rapportage arbeids-
markt.) De cijfers vanaf 1981 zijn op verschillende wijzen gecorrigeerd,
ten einde ze in overeenstemming te brengen met de cijfers voor de werk-
loosheid (U).

In de eerste plaats is gecorrigeerd voor het verwaarlozen van langdu-
rig werklozen in de categorie aanwllende werken en sociale werkvoorzie-
ningsobjecten in de gegevens uit de rapportage arbeidsmarkt van SZW. Ver-
ondersteld is dat een vast percentage van 70x uit deze categorie langer
dan één jaar werkloos is. In de tweede plaats is gecorrigeerd voor de
definitiewijzigingen van 1983 (zie U). Verondersteld is dat deze defini-
tiewijziging geen invloed heeft op het percentage langdurig werklozen
(LU~U). Gecorrigeerd is derhalve naar rato van de correctie van U voor
deze definitiewijziging. In de derde plaats is gecorrigeerd voor het ver-
vallen in (1984) van de inschrijvingsplicht voor personen van 57,5 jaar en
ouder als voorwaarde voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering.
Aangezien ongeveer 80x van de werklozen uit deze groep langer dan één jaar
werkloos was, is gecorrigeerd met 80x van de correctie van de werkloosheid
voor deze wijziging. De totale correcties in de jaren 1981 tot en met 1987
bedraagt: 11.000, 12.000, -44.000, 49.000, -22.000, -19.000 en -15.000
(personen).

N is de totale werkgelegenheid, zijnde de som van de werkgelegenheid
bij de overheid en de werkgelegenheid bedrijven. ( Bron: CBS, Nationale
Rekeningen.) Tot en met 1977 is uitgegaan van de oude definitie, vanaf
1978 van de nieuwe definitie. Volgens de nieuwe definitie is de werkgele-
genheid in 1977 21.000 hoger dan volgens de oude definitie.

F is het aantal faillissementen van ondernemingen in de industrie.
(Bron: CBS, Vijfentachtig j aren statistiek in tiidreeksen en vanaf 1982
CBS, Statistisch Zakboek.)

POPT is het aantal 20-64 jarigen. ( Bron: CBS, Vijfentachtig 'aren
statistiek in tiidreeksen en vanaf 1982 CBS, Statistisch Zakboek.)

POPO is het aantal 60-64 jarige mannen. (Bron: CBS, Statistisch Zak-
boek.)

POPJ is het aantal 15-19 jarige mannen. ( Bron: CBS, Statistisch Zak-
boek.)

POPV is POPJ~POPO
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W is het netto weekloon van mannelijke nijverheidsarbeiders. (Bron:
CBS, Vijfentachtig jaar statistiek in tijdreeksen. Vanaf 1983 Sociale
Maandstatistiek.)

WSOM is het totaal uitgekeerde bedrag aan WW, WWV, RWW en (tot en met
1982) risicofonds van de bouwnijverheid. (Bron: CBS, Vijfentachtig jaren
statistiek ín tijdreeksen en vanaf 1982 CBS, Sociale Maandstatistiek.)

W zijn de uitgekeerde bedragen voor vorstverlet (Bron: CBS, Nationale
Rekeningen.) Deze reeks loopt tot en met 1982.

WIT is het aantal werkloosheidsuitkeringsgerechtigden (WW, RWW, WWV).
(Bron: CBS, Vijfentachtig jaren statistiek in tiidreeksen en Rapportage
Arbeidsmarkt SZW.)

B is de werkloosheidsuitkering per persoon volgens de definitie:
(WSOM-VV)~UUIT

R is de vervangingsvoet (replacement ratio) volgens de definitie:
B~(W'S2)

AOWNET is de netto AOW per maand. (Bron: CBS, Statistisch Zakboek.)
R2 is een alternatieve vervangingsvoet volgens de definitie:

(AOWNETNI2)~W
CPI is het prijsindexcijfer voor de consumptie. De reeks heeft betrek-

king op werknemersgezinnen. (Bron: CBS, Statistisch Zakboek.)
AOWR is de reële netto AOW per maand volgens de definitie: AOWNET~CPI.
WKT is de loonsom per werknemer in bedrijven: totale loonsom bedrijven

gedeeld door het aantal loontrekkers bedrijven. (Bron: CBS, Nationale
Rekeningen.)

GWIGMD is de gemiddelde wig van de modale werknemer, gedefinieerd als
percentage van de loonsom. (Bron: Krapels en Van Ravenstein, 1987.)

WR is het netto reële loon volgens de definitie: [WKT-(1-GWIGMD)]~CPI.
WMIN is het netto minimumloon van gehuwden zonder kinderen. (Bron:

Krapels en Van Ravenstein, 1987.)
AOWWMIN is de verhouding tussen netto AOW en netto minimumloon volgens

de definitie: (AOW"12)~WMIN.
MM is de absolute trendafwijking van het aandeel van de bouw in het

arbeidsvolume van bedrijven volgens de definitie: MM - lbouwrel -0.1]1 ~
0.0003317t, waarbij lbouwrel het aandeel van de bouw in het arbeidsvolumc~
van bedrijven is. (Bron: CBS, Nationale Rekeningen.)
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Appendix II: De-belangrijkste data
Jaar V U LU ~nN~! {,1R R
1954 70,3 77,0 11,2 0,4100 10,0465 0,6125
1955 89.6 54.0 7,2 0,2652 10,5391 0,5907
1956 105,9 41,0 5,8 -o,oi97 11,1945 0,5760
1957 87.8 53,0 5,6 -0,3750 12,1767 0,6451
1958 44,1 97,7 8,7 -0,0160 11,9426 0,6527
1959 61,1 76,8 14,1 -0,3134 12,0293 0,6642
1960 88,3 48,9 12,0 -0,5145 12,8904 0,6384
1961 118,5 35,4 8,9 -0,8105 13,8877 0,6545
1962 122,1 33.2 8,1 -1,6021 14,2740 0,6164
1963 121,6 33.7 7,7 -1,6518 15,2566 0,6565
1964 130,9 30,2 6,5 -0,3497 16,4979 0,6229
1965 129,2 34,8 6,4 -0,0640 17,2635 0,6550
1966 114,9 44,7 6,4 0.0307 17,9822 0,6565
1967 68,2 86,2 8,4 -o,i811 18,1302 0,7468
1968 77,3 80,6 14,1 0,1719 18,6726 0,6992
1969 106,3 62,3 12,1 0,2932 20,0311 0,7320
1970 127,1 53,9 10,9 0,4213 20,8346 0,8478
1971 106,7 69,0 8,5 0,2524 21,9789 0,7533
1972 63,3 114,7 10,1 -0,0511 22,5377 0,8157
1973 67,0 117,0 16,8 -0,0270 22,8662 0,8607
1974 69,6 143,2 18,9 -0,6226 23.6985 0,8746
1975 47,2 205.7 28,9 -1,2388 24,3260 0,94~1
1976 47,1 223,8 60,0 -0,8144 24,4634 0,9772
1977 55,4 217,8 59,4 -0,5174 25,2056 o,91oi
1978 63,3 220,5 62,4 -0,2367 26,0819 0,8802
1979 68,1 224,9 63,7 0,0415 26,1597 0,9201
1980 53,9 263,0 66,2 -0,2671 25,1842 0,8740
1981 20,9 4oi,o 96,4 -1,6542 25,2608 0,8405
1982 11,3 559.2 180,4 -0,0746 24,8157 0,8495
1983 9.5 657,0 306,6 0,3749 24,1015 0,7810
1984 15,3 686,2 385,6 0,3796 24,1131 0,7418
1985 24,5 665.3 384,7 0,4045 24,8161 0,6725
1986 27.1 625.5 366,4 0,2665 25,4658 0,6530
1987 26,0 6oi,2 348.3 0,2169 25,9440 0,6220
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Appendix III: Coëfficiënten recursieve regressie vergelijking (13)

Jaar Vacatures Tijd Constante

i97o -1,2174 0,0243 9.2599
1971 -1,2287 0,0284 9,2842
1972 -1.233i o,0287 9.3022
1973 -1.2475 0,0298 9.3592
1974 -1,2871 0,0334 9.5103

1975 -1.2973 0,0338 9,5531
1976 -i,3ii4 0,0345 9.61io
1977 -1,3309 0,0363 9.6833
1978 -1,3406 0,0392 9,7023
1979 -1.3393 0,0422 9,6690

1980 -1,3464 0,0429 9,6942
i98i -1,i357 0,0423 8,7591
~982 -0,9244 0,0437 7,8035
1983 -0,8325 0,0444 7,3882
1984 -0,8357 0,0444 7,4oi6

1985 -0,8416 0,0461 7,4089
1986 -0,8411 0,0477 7,3894
~987 -0,8408 0,0483 7.3803
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Appendix IV: Coëffici~nten recursieve regressie vergeliiking (24)

Jaar C V LU pppT aQy

1970 -10,2032 -0,0127 0,0746 1,7457 0,1277
1971 -11,9681 -0,0129 0,0535 1,9555 0,1298
1972 -12,4368 -0,0131 0,0477 2,0121 0,1275
1973 -12,7038 -0,0131 0,0535 2,0417 0,1260
1974 -14,7584 -0,0134 0,1060 2,2666 0,0952

1975 -15,5313 -0,0137 0,1499 2,3465 0,0670
1976 -15,4052 -0,0136 o,i639 2,3279 0,0673
1977 -15.2950 -o,oi35 0,1785 2,3io7 0,0692
1978 -15.1378 -o,oi33 o,i997 2,2855 0,0749
1979 -15,0480 -0,0132 0,2161 2,2694 0,0817

1980 -15,0675 -0,0131 0,2178 2,2711 0,0820
1981 -15,0702 -o,oi3z o,2178 2,2714 0,0818
1982 -15,4145 -0,0131 0,2052 2,3138 0,0764
1983 -15,8857 -0,0132 0,1908 2,3719 0,0ó98
1984 -15.9319 -0,0132 0,1893 2.3777 0,0692

1985 -15,7908 -0,0132 0,1951 2,3593 0,0714
1986 -15.7899 -o,oi32 0,1952 2.3592 0,0715
1987 -15,8072 -0,0132 0,~912 2,3628 0,0701
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Appendix V: Coëfficiënten recursieve regressie vergeliiking (25)

Jaar C V-1 ~nLU-1 ~nR-1 eV

1970 0,6110 0,0000794 0,1955 0,0268 -0,0112
1971 0,6760 -o,0000360 o,i849 0,0747 -0,0112
1972 0,6789 -o,0000413 0,1854 0,0740 -0,0112
1973 1,0284 -0,0007058 0,1053 0,2987 -0,0109
1974 0,3893 0,0003297 0,1095 o,z778 -0,0108

1975 0,8235 -0,0005460 0,0730 0,4292 -0,0107
1976 0,6629 -0,0002370 0,1025 0,3536 -0,0108
1977 0,6135 -0,0001998 o,i251 0,3144 -0,0109
1978 0,2223 0,0006788 0,1689 0,1360 -0,0109
1979 0,8036 -0,0007324 0,1526 0,3391 -0,0112

1980 1,1491 -0,0016363 0,1484 0,4557 -0,0115
1981 1,1729 -0,0016879 0,1459 0,4677 -0,0115
1982 0,9112 -0,0013382 o,i6o6 0,3222 -o,oi15
1983 0,9969 -o,ooi5187 o,i939 0,2904 -0,0116
1984 0,9920 -o,ooi51o4 0,1978 0,2820 -0,0116

1985 1,0632 -0,0016756 o,i99o 0,3030 -0,0117
1986 1,5463 -0,0028267 0,2233 0,4262 -0,0120
1987 1,5989 -0,0029511 0,2266 0,4399 -o,oi2o
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